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Förord 
Doktorander är i regel intresserade av andra avhandlingar och detta intresse 
gäller inte minst hur andra doktorander utformat sina förord. Utan att skryta 
vill jag hävda att jag är ganska väl inläst på området. Mot bakgrund av det 
föreslås här en indelning av fenomenet förord i två grupper; korta och långa. 
En positionering i förhållande till dessa två grupper placerar mitt eget förord 
bland de långa. Argumentet för detta val är att jag helt enkelt känner mig 
väldigt privilegierad och därmed också tacksam för tiden som doktorand. Av 
denna anledning tar jag tillfället i akt och breder ut min tacksamhet över 
några rader.   
 
Inom kvalitetsrörelsen finns en grundläggande idé om att det finns mottagare 
för de varor eller tjänster som man producerar och att dessa är viktiga. Det 
finns givetvis olika sätt att se på dessa mottagare inom akademin. Personligen 
har bekräftelsen på att det som jag studerat intresserar reflekterande praktiker 
utgjort en stor drivkraft. Det är därför naturligt att först och främst tacka alla 
dem som på olika sätt visat intresse för min studie under arbetets gång. Jag 
vill också tacka Landstinget i Värmland som finansierat merparten av studien 
samt Barn- och ungdomsförvaltningen i Karlstads kommun och Institutet för 
kvalitetsutveckling – SIQ som bidrog med medel för projektinitiering.  
 
Som framgår av den kommande framställningen har den aktuella empirin 
varit av stor betydelse för denna avhandling. De aktörer som jag kommit i 
kontakt med inom de studerade organisationerna har på ett öppet och 
intresserat sätt delat med sig av sina erfarenheter. De har också medverkat till 
slutresultatet genom att läsa och kommentera delar av rapporten. Ett stort 
tack vill jag rikta till dem alla för denna samarbetsvillighet.  
 
Låt mig vidare få introducera min handledartrio – Bossarna. För farthållning, 
närvaro men också för stor frihet vill jag tacka huvudhandledare Edvardsson. 
Tacksamhet riktas också mot Bergman som med stort intresse och glada 
tillrop bistått med sin kunskap. Slutligen tackas Enquist för förmågan att 
skapa den typ av oreda och förvirring som emellanåt leder till nya sätt att se. 
Just nya sätt att se har också de opponenter som i olika stadier granskat 
avhandlingsmanuset bidragit med. Tack till Johnny Lindström och Alexander 
Styhre som vid två olika tillfällen kom med värdefulla kommentarer. Här bör 
också Svante Leijon nämnas, som allt sedan opposition på en mycket tidig 
version vid flera tillfällen läst och kommenterat manuset.  
 
 



 

Det sägs att doktorander riskerar att känna ensamhet i sin arbetssituation. Jag 
vill tacka kollegorna på CTF för att de varit vardagens bakgrundsbrus och att 
jag därmed sluppit att vara ensam med mina tankar.  Framförallt riktas ett 
tack till Henrietta och Per som mest påtagligt delat de senaste årens 
vedermödor. Tack också till Martin som sedan många år utgjort den ena 
halvan i ett gott samtal. Det är möjligt att arbetet fortlöpt snabbare utan 
riktigt goda kamrater, men det hade varit mer innehållslöst. 
 
Slutligen några tacksamma tankar till de allra närmaste. Postumt till Ingrid 
som varit vän och granntant på landet för att hon var den som puffade mig 
tillbaka in i den akademiska världen när hon uttryckte: ”Jag tycker du ska 
forska på det där.” Till barndomskamraten Jacob som alltid varit uppriktigt 
intresserad av den senaste utvecklingen i avhandlingsarbetet. Till mor och far 
för att ni alltid är så närvarande. Till min familj - Anna, Linnea och Maja - för 
att också en disträ make och far är älskad.  
    
Skåre i maj 2003 
 
Johan Quist 
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1. Inledning 
De flesta organisationsteoretiska och företagsekonomiska studier bygger på 
en diskurs om ett övergripande förnuft och på idén om ständiga framsteg och 
förbättringar i det moderna samhället (Norén 1998). Flera forskningsområden 
inom management bygger på detta antagande; exempelvis strategic change 
(Mintzberg et al 1998) och service management (Edvardsson 1996). Det är 
tydligt att praktiker också resonerar på liknande sätt och många har en idé om 
att verksamheten hela tiden kan och måste förbättras och att man inte bör bli 
stillastående och tappa mark mot andra organisationer som rör sig på det 
egna fältet. Som en naturlig följd av detta finns en kontinuerlig framväxt av 
idéer som under olika tidsperioder dominerar praktikers syn på förbättrings-
arbete. 
 
Total Quality Management (TQM) är en sådan idé som svept in över svenska 
organisationer under de två senaste årtiondena. Mätning av kundnöjdhet och 
kartläggning av verksamhetens processer kan nämnas som exempel på 
aktiviteter som blivit en vanlig följd. Deming (1900-1993) beskrivs ofta som 
en av de viktigaste personerna bakom denna idé och han betonar 
transformering av ledarskapet och därmed organisationerna. I Sverige liksom 
i andra länder har det dock visat sig att denna transformation ofta uteblir. 
Föreliggande avhandling tar sin utgångspunkt i denna avsaknad av handling 
och resultat. Annorlunda uttryckt kan utgångspunkten sägas vara att det i 
praktiken visat sig svårt att tillämpa TQM. Med hjälp av det teoretiska 
perspektivet meningsskapande (Weick 1979, 1995 och 2001a) kommer denna 
avhandling att problematisera det dynamiska mötet mellan den generella idén 
TQM och befintliga organisationer. Mötet definieras i avhandlingen som en 
översättningsprocess1 och genom att studera denna process longitudinellt har ny 
förståelse av problemområdet skapats. Under nästa rubrik beskrivs TQM 
översiktligt för att i ett senare avsnitt operationaliseras i form av SIQ:s modell 
för kundorienterad verksamhetsutveckling. Vidare utvecklas avhandlingens 
problemområde, vilket ligger till grund för avhandlingens ansats, syfte och 
förväntade bidrag. Detta inledande kapitel avslutas med avgränsningar och en 
beskrivning av avhandlingens fortsatta disposition. 
                                                      
1 Redan här är det på sin plats att markera att begreppet process kommer att 
användas med två olika betydelser i avhandlingen. Identifiering och kartläggning av 
organisationers processer är ett vanligt förekommande område i TQM-litteratur och 
processorientering kommer längre fram att introduceras som en av de grundläggande 
värderingar som TQM kan sägas bygga på. Vid sidan av ovanstående har jag också 
valt att definiera mötet mellan idé och praktik som en översättningsprocess. De två 
formerna av begreppet kommer fortsatt att diskuteras längre fram i avhandlingen. 
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1.1 Total Quality Management 
Detta introducerande avsnitt om TQM inleds med ett antal olika 
beskrivningar av vad denna trebokstavskombination kan sägas vara. I ett 
senare avsnitt i kapitlet kommer jag mot bakgrund av den något disparata bild 
som här presenteras att argumentera för en operationalisering av TQM. 
Längre fram i innevarande avsnitt diskuteras också hur det akademiska 
samhället har förhållit sig till detta framväxande område.  
 
Inledningsvis nämndes Deming som en av de viktigaste personerna bakom 
TQM. Hans 14 punkter2 för hur en transformation av organisationer ska bli 
möjlig är ett viktigt fundament för kvalitetsrörelsen. I samband med en 
föreläsning3 beskrev professor Bo Bergman TQM som en ledningsfilosofi där 
man som ledare kombinerar sin rationella sida med den humanistiska4. 
Tillsammans med professor Bengt Klefsjö har Bergman (2001:390) skapat en 
av de mer accepterade definitionerna av TQM på svenska. Offensiv 
kvalitetsutveckling är den svenska översättningen och utvecklas vidare med 
följande ord: 

Ett ledningssystem i ständig utveckling bestående av 
värderingar, arbetssätt och verktyg med målet att skapa ökad 
kundtillfredsställelse med lägre resursutgång. Det bygger på ett 
ständigt förbättringsarbete i organisationens alla processer i 
vilket samtliga medarbetare tillåts och stimuleras att engagera 
sig.  

En av Demings (1993) viktigaste utgångspunkter är att betrakta 
organisationen som ett system. Han definierar ett system som ett nätverk av 
ömsesidigt beroende komponenter som samverkar för att uppnå det syfte 
som systemet har. Att vara ledare kräver att man känner till systemets olika 
delar men också hur de olika delarna är beroende av varandra. Eftersom 
TQM i första hand kan betraktas som en ledningsfilosofi utan begränsningar 
till bransch eller organisationens storlek har det i Sverige förekommit många 
aktiviteter inom såväl näringsliv som offentlig sektor. Initiativen har också 

                                                      
2 Demings 14 punkter återfinns i hans bok ”Out of the Crisis” från 1986. Boken är 
direkt riktad till amerikanska ledare som enligt Deming hade lett landet in i en djup 
kris. Hans 14 punkter baserades på erfarenheter han fått i arbetet med japanska ledare 
under de år som brukar kallas det japanska undret. 
3 Internt seminarium på Centrum för tjänsteforskning  i oktober 1999. 
4 Park Dahlgaard (2002) betonar i sin avhandling den humanistiska dimensionen i 
arbetet med TQM. Jag kommer längre fram att argumentera för att den rationella 
sidan av TQM i många fall tycks överskugga den humanistiska. 
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berört både varu- och tjänsteproducerande verksamheter. Edvardsson skriver 
följande om TQM (1996:7): 

Det moderna kvalitetstänkandet TQM (Total Quality 
Management) har fått stort genomslag inom i första hand 
tillverkande företag men vinner nu insteg även i tjänstesektorn, 
både den privata och offentliga. Centrala utgångspunkter är: 
kunden i centrum, helhetssyn, ständiga förbättringar baserade på 
fakta, utveckling av verksamhetens samtliga processer, 
ledningens och medarbetarnas delaktighet och ansvar för 
verksamheten och dess kvalitet. 

Hellsten (1997:17) konstaterar att begreppet TQM varit omdiskuterat5. En 
vanlig uppfattning är att begreppet saknar en teoretisk kärna och att det råder 
en viss förvirring kring dess innebörd. Enligt författaren är en förklaring att 
ledande debattörer använt olika benämningar när de diskuterat ämnet. Som 
exempel nämner hon Total Quality Control (Feigenbaum), Total Quality 
Improvement (Lascelles & Dale), Company Wide Quality Control (Ishikawa) och 
Strategic Quality Management (Garvin). Det är inte bara olika namn på samma 
sak som kan vara ett problem. Hackman & Wageman (1995) skriver: 
”…there is now such a diversity of things done under the name ’total quality’ 
that it has become unclear whether TQM still has an identifiable conceptual 
core, if it ever did.”6 En svensk motsvarighet till detta citat fälldes i en 
intervju av före detta VD:n för JM Bygg, Sven Larsson (Fransson & Quist 
1995). Han sa att: ”kvalitet är som en filt under vilket man kan stoppa vad 
man vill”.  
 
Etiketten Total Quality Management består av tre ord som tillsammans ger 
sken av att vara något man strävar emot. Det finns också de (exempelvis 
Savolainen 1997) som betraktar TQM som en ideologi som ska prägla den 
aktuella organisationen. Ursprunget till denna syn är med stor sannolikhet de 
så kallade värderingar som återfinns i de flesta beskrivningar av TQM. Bland 
dessa värderingar kan nämnas kundorientering, processorientering och ständiga 
förbättringar. I många beskrivningar kan man finna att dessa värderingar 
smälter samman till något som skulle kunna benämnas ”TQM-kultur” eller 
”TQM-ideologi”. De flesta hävdar dock att TQM består av mer än 
grundläggande värderingar. Dean & Bowen (1994) beskriver TQM som en 

                                                      
5 Den som vill studera genomgångar av TQM:s beståndsdelar utgående från olika 
författare hänvisas till Dean & Bowen (1994), Hellsten (1997) eller Park Dahlgaard 
(2000). Foley (2000) har bidragit med en historisk expose över hur olika forskare 
beskrivit TQM under den senaste tioårsperioden. 
6 Jmf Rura-Polley & Clegg (1999). 
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management-teori bestående av ”principles, practises and techniques”. En 
snarlik definition återfinns i Hellsten & Klefsjö (2000) där TQM beskrivs som 
ett managementsystem uppbyggt av tre ömsesidigt beroende komponenter; 
värderingar, tekniker och verktyg. Värderingarna känns igen från ovan. 
Tekniker definieras som ”ways to work within the organization to reach the 
values” och exemplifieras med välkända tekniker inom TQM som Quality 
Function Deployment, benchmarking och kvalitetscirklar. Gränsen mellan 
tekniker och verktyg kan vara svår att dra. Författarna hävdar att verktygen är 
mer konkreta och väldefinierade och ibland har statistik som grund. Exempel 
på verktyg är ISO 9000, Ishikawa-diagram och processkartor.  
 
Ovan har TQM:s mångfacetterade bakgrund berörts. Enligt Dean & Bowen 
(1994) har denna skolbildning vuxit fram relativt oberoende av forsknings-
fronten inom såväl management som organisationsteori och är snarare 
understödd och utvecklad av praktiker. Hill & Wilkinson (1995) konstaterar 
att TQM, till skillnad från organisationsteori har sitt ursprung i statistik och 
produktionsledarskap. Dean & Bowen (1994) lyfter fram de olika mål-
grupperna: 

Perhaps the fundamental difference between TQ and 
management theory is in their audiences. Whereas TQ is aimed 
at managers, management theory is directed to researchers, with 
the exception that ideas relevant to practitioners will, through 
teaching or perhaps consulting, eventually find them. Given this 
difference in audiences, the language used in the two literatures 
differs substantially. 

Författarna pekar vidare på ytterligare en viktig skillnad. Mycket av det som 
skrivits om TQM är föreskrivande7 medan man inom management och 
organisationsteori i större utsträckning talar om att förklara och förstå 
organisationer och dess inneboende förhållanden. Samma författare anger tre 
primära skäl för att fördjupa den teoretiska kunskapen om TQM. För det 
första har TQM rönt så stort intresse i praktiken och ledare har börjat 
ifrågasätta varför inte forskare ägnar det större uppmärksamhet. Dean & 
Bowen går så långt att de slår fast att trovärdigheten för management-
forskningen är hotad om man inte lägger större vikt vid det som intresserar 
praktiker. För det andra visar författarna i sin artikel att TQM täcker många 
av de områden som man historiskt intresserat sig för inom forskarkollektivet. 
Genom att överföra den kunskap som genererats skulle TQM som företeelse 
kunna stärkas. Avslutningsvis lyfter de fram att den teori som skulle kunna 
                                                      
7 De exemplifierar detta genom Demings klassiska 14 punkter för framgångsrikt 
ledarskap i samband med TQM. 
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genereras genom empiriska studier av organisationer som arbetar med TQM 
kan lägga grunden för fortsatt forskning inom området så att framtida 
forskare inte behöver utgå från teorier skapade av praktiker. Hackman & 
Wageman (1995) ger uttryck för behovet av mer reflekterande studier: 

Too much of the TQM literature consists of anecdotal case 
reports or simplistic before-and-after evaluation studies that 
may be of more use politically in promoting TQM (or, for 
sceptics, in debunking it) than they are in building knowledge 
about TQM processes and practices. 

Sammanfattningsvis kan sägas att det existerar ett kunskapsgap med avseende 
på fördjupade studier om TQM i allmänhet och att denna studie om mötet 
mellan den generella idén och en befintlig praktik därför utformats med 
organisationsteori som bas. Det finns redan ett antal studier kring TQM med 
liknande utgångspunkter, men jag argumenterar i nästa avsnitt för att 
merparten av dessa intar en väl kritisk hållning mot kvalitetsrörelsen. Detta 
har enligt mig resulterat i en frånvaro av konstruktiva bidrag som ökar 
förståelsen för varför olika organisationer når så varierande resultat.   

1.2 Olika bilder av kvalitetsrörelsen 
I föregående avsnitt påbörjades en diskussion om behovet av organisations-
teoretiska studier rörande TQM. Här utvecklas några närliggande 
utgångspunkter som tydligt påverkat hur denna studie utformats. Först 
diskuteras det faktum att forskare inom management och organisationsteori 
identifierat ett gap mellan teori och praktik. Genom att kort introducera min 
bakgrund som praktiker inom kvalitetsrörelsen introduceras ambitionen att 
låta studien få en överbryggande funktion. Vidare presenteras översiktligt den 
kritik som tidigare forskning riktat mot kvalitetsrörelsen. De områden inom 
kritiken som tydligast påverkat denna studies utformning diskuteras sedan 
mer utförligt. 
 
Inom akademin återkommer ofta frågan om vem som är mottagare av 
forskningsresultaten (Starkey & Madan 2001). Forskare inom management 
och organisationsteori anklagas ofta för att deras studier saknar praktisk 
relevans. Det givna motargumentet är forskarens obundenhet och önskan om 
en fri roll där de fenomen som tycks gå praktiker förbi står i centrum för 
forskarens intresse. Pettigrew (2001) talar i detta sammanhang om ”the 
double hurdle of scholary quality and relevance”. Jag tolkar författaren att det 
finns två krav på en forskare inom mitt eget område. För det första bör man 
leva upp till de interna krav som forskarkollektivet skapat för god 
vetenskaplig kvalitet. För det andra bör man också söka efter att bedriva 
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forskning med praktisk relevans. Weick (2001b) är dock noga med att påpeka 
att praktisk relevans i detta sammanhang inte med nödvändighet behöver 
betyda att forskningen bedrivs på ett sätt som är styrt av praktiker. Han 
betonar också att gapet mellan teori och praktik inte behöver förklaras med 
att forskare har fel fokus utan att: ”The relevance problem is also that 
practitioners will not set aside their fads and begin to work with 
fundamentals.” För att kunna utveckla hur ovanstående påverkat den aktuella 
studiens utformning ges här en kort beskrivning av min egen bakgrund. Det 
finns nämligen en koppling mellan min bakgrund och kvalitetsrörelsen. 
  
I samband med mitt examensarbete i företagsekonomi fick jag, tillsammans 
med en studiekamrat, förmånen att studera några av Sveriges mest lönsamma 
företag och deras arbete med vad de själva kallade kvalitetsutveckling. 
Rapporten publicerades senare i bokform under namnet ”Lönsamhet och 
kvalitet – en studie av lönsam kvalitetsutveckling” (Fransson & Quist 1995). 
Huvuddragen i boken sammanfattades av en modell med fyra huvudrubriker; 
förändringsprocessen, kundorientering, decentralisering och ett systematiskt 
arbetssätt. Under var och en av dessa rubriker återgavs de angreppssätt som 
de undersökta företagen presenterat för oss. Sammantaget utgjorde boken en 
relativt heltäckande bild av de strategier för kvalitetsutveckling som 
tillämpades i början av 90-talet. 
 
Ett ytterligare resultat av studien blev ett eget företag. Tillsammans med min 
studiekamrat startade och utvecklade jag ett företag vars verksamhet 
behandlade frågor kring kvalitetsutveckling i spåren av vår studie. I 
konsultrollen fick jag under fyra år initiera och driva många projekt relaterade 
till TQM, bland annat inom den barn- och ungdomsförvaltning som senare 
utgjorde studieobjekt i den förstudie som var ett initialt initiativ i 
avhandlingsarbetet. Sammanfattningsvis kan sägas att jag vid studiens början 
hade en positiv bild av kvalitetsrörelsen. Dock hade jag redan då, vilket i sig 
förklarar den inslagna vägen, frågetecken rörande varför vissa organisationer 
lyckades så väl i sitt arbete när andra mest verkade få besvär. Givetvis har jag 
påverkats på många sätt under en så lång studieperiod som avhandlings-
arbetet innebär, men en grundinställning som följt mig genom arbetet har 
varit en önskan att bidra med kunskap som har praktisk relevans. Jag har 
således försökt utforma min studie så att den kan leva upp till båda de två 
krav som Pettigrew (2001) uttryckte ovan. Inledningsvis arbetade jag med en 
övertygelse om att forskning med praktisk relevans i detta sammanhang 
handlade om normativa riktlinjer för framgångsrikt kvalitetsarbete. Relativt 
snart fick jag dock upp ögonen för möjligheten att bidra med en annan typ av 
kunskap. Jag har valt att uttrycka min hållning konstruktivt kritisk. För att 
längre fram kunna fördjupa resonemanget kring denna ambition 



13 

problematiseras nedan den forskning som hittills bedrivits utifrån ett kritiskt 
förhållningssätt till kvalitetsrörelsen.  
 
Tidigare nämndes att merparten av akademiska studier om TQM har varit 
föreskrivande och i stor utsträckning saknat koppling till kunskap som 
genererats inom det organisationsteoretiska fältet. Under de senaste åren har 
dock ett antal forskare8 med ett mer kritiskt förhållningssätt uppmärksammat 
TQM som forskningsfält.  Denna utveckling är tydlig såväl i Sverige som 
internationellt. Med tanke på områdets mångfacetterade karaktär är det inte 
heller enkelt att sortera in kritiken i olika fack, men Giroux & Landry (1998) 
har presenterat ett försök som också används här. Författarna delar in 
kritiken i tre områden; den pragmatiska kritiken, den ideologiska kritiken samt 
den teoretiska kritiken. I nästkommande stycke diskuteras de två 
förstnämnda. 
 
Den pragmatiska kritiken berördes redan på avhandlingens första sida. Ett 
vanligt fenomen är att TQM helt enkelt inte ger de resultat som förväntas. 
Därmed utvecklas kritik från såväl praktiker som akademiker. Enligt Giroux 
& Landry (ibid) kan vidare den ideologiska kritiken sägas ”…examine the social 
consequences and political significance of the movement”. Tuckman (1995) 
är ett tydligt exempel på en ideologisk kritiker. Han betraktar TQM som ett 
centralt element i ett större projekt som syftar till att inkorporera såväl 
anställda som medborgare i ett kapitalistiskt samhälle. En svensk 
motsvarighet är Bejerot & Hasselbladh (2002) som tillsammans med ett flertal 
nordiska forskare studerat resultaten av kvalitetsrörelsen och diskuterar bland 
annat i termer av moden och att retoriken är svår att värja sig emot. Ett 
tydligt exempel på dylik ideologisk kritik uttrycks enligt nedan (ibid:7): 

Mot den bakgrunden ter sig kvalitetsrörelsens agenda som en 
utmaning mot många av de gränser och överenskommelser som 
skyddat individen från att koloniseras av sitt arbete, hindrat 
organisationer från att bli teknokratiska jesuitordnar och 
samhället från att bli ett marknadssamhälle. 

Framförallt de ideologiska kritikerna, men också vissa av dem som av Giroux 
& Landry (ibid) placeras bland de pragmatiska kännetecknas av att de står 
utanför kvalitetsrörelsen och studerar resultaten av densamma. De fyller en 
viktig funktion men intar samtidigt en relativt passiv hållning och saknar 
tydliga intentioner att skapa bättre möjligheter för kvalitetsrörelsen. 
Exempelvis tycks det bland dessa kritiker vara underordnat om det är 
modellerna och verktygen eller tillämpningen av dessa som felar. Resultatet är 
                                                      
8 Ett stort antal av dessa kan sägas verka utifrån en organisationsteoretisk bas.  
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i vilket fall negativt. Med tanke på min ambition att också bidra till de 
praktiker som arbetar inom kvalitetsrörelsen väljer jag i denna studie att inte 
ytterligare fördjupa ovanstående. Däremot har den teoretiska kritiken mot 
TQM som presenteras i nästa stycke tydligt påverkat studiens utformning.  
 
Giroux & Landry (1998) uttrycker följande i syfte att sammanfatta den 
teoretiska kritiken från ett antal forskare: 

Generally speaking, they criticize TQM advocates because of 
the purely prescriptive nature of the approaches they propose, 
their lack of nuance with respect to difficulties in the 
implementation of change, and the absence of any reference to 
management theory. 

Vi känner igen den första och den sista tredjedelen av citatet från tidigare 
avsnitt i detta kapitel. Däremot lyfts här också fram en kritik mot tidigare 
forskning om TQM för att sakna nyanser i diskussionerna kring 
implementering. Mintzberg et al (1998) använder begreppen intention och 
realisering för att medvetandegöra att intentionerna i en planerad förändring 
inte alltid överensstämmer med den realiserade förändringen. De 
skolbildningar inom området strategisk förändring som inte beaktar denna 
förskjutning, utan enbart ser implementering som en formsak mellan strategi 
och utfall benämns som rationella. Jag hävdar att TQM kan sägas vara en 
sådan skolbildning, vilket i sin tur tydligt har påverkat studiens utformning. 
Genom att longitudinellt studera mötet mellan den generella idén och 
befintlig praktik har den aktuella studien potential att bidra med ny kunskap 
som kan berika området. 
 
Nästa område som fördjupas inom ramen för den teoretiska kritiken är de 
grundläggande antaganden som TQM kan sägas vila på. Furusten (1999) 
argumenterar till exempel emot i stort sett samtliga de föreställningar om 
organisationer som kvalitetsrörelsen vilar på. Sammanfattningsvis kan sägas 
att han visar på möjligheten att inte betrakta organisationer som väl 
avgränsade enheter vilka på rationella grunder kan styras. Müllern (1994) talar 
om substantiveringen av organisationer. Jag tolkar författaren som att vi i vårt 
sätt att tala om organisationer beskriver dem som ting med en tydlig 
avgränsning. I själva verket är organisationen enligt Müllern enbart en 
konstruktion som vi människor skapat för att ha något att förhålla oss till:  

Vi tenderar att utgå från att organisationer är det vi vill att de 
ska vara. Många definitioner av organisationer tar fasta på att de 
är medvetet skapade och planerade sammanslutningar av 
människor, vilka strävar efter att uppfylla någon eller någras mål. 
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Denna typ av definitioner säger egentligen bara vad vi vill att 
organisationer ska vara – i den meningen uttrycker de en ideal 
föreställning om vad organisationer borde vara. (Ibid:44) 

Müllern resonerar vidare att det är utifrån den här typen av normativa 
bestämningar av organisationer som det instrumentella synsättet vuxit fram. 
Han lyfter fram att en organisation kan ses som ett instrument vilket används 
för att nå måluppfyllelse. Instrumentet organisation kan manipuleras och 
justeras på olika sätt för att fungera så effektivt som möjligt. Scott uttrycker 
liknande tankegångar (1998:33):  

From the rational system perspective, organizations are 
instruments designed to attain specified goals. How blunt or 
fine an instrument they are depends on many factors that are 
summarized by the concept of rationality of structure. The term 
rationality in this context is used in the narrow sense of 
technical or functional rationality … and refers to the extent to 
which a series of actions is organized in such a way as to lead to 
predetermined goals with maximum efficiency. 

Genom att återvända till Hellsten (1997) vill jag argumentera för att TQM 
kan sägas bygga på en teknisk rationalitet som innefattar en instrumentell syn 
på organisationen. Genom att studera och lägga samman olika verk kommer 
hon fram till vilka mål man vill uppnå genom att arbeta med TQM som 
management-teori. Den övergripande målsättningen är överlevnad genom 
ökad lönsamhet. Detta ska ske genom ökad konkurrenskraft. För att nå 
denna ökade konkurrenskraft bör man ha som målsättning att förbättra 
kundtillfredsställelsen samt organisationens effektivitet och flexibilitet 
(ibid:20). Weick (2000) har också studerat de olika grundantaganden rörande 
organisationer som TQM kan sägas vila på. Utan att i första hand önska 
bevisa dessa antagandens felaktighet lyfter författaren fram möjligheten att 
använda andra antaganden om organisationer för att på så vis bättre förstå 
arbetet med TQM. Jag finner tanken om att tidigare studier om TQM till viss 
del kan ha begränsats av en teknisk rationalitet och en instrumentell syn på 
organisationer tilltalande. Detta har fått konsekvenser för den aktuella studien 
främst i form av valet av teoretiskt perspektiv. Således har den teoretiska 
kritiken mot kvalitetsrörelsen också i detta avseende påverkat den aktuella 
studiens utgångspunkter. Ovanstående resonemang utvecklas längre fram i 
avhandlingen. 
 
Genom att ta till vara några av de områden som varit aktuella för den kritik 
som riktats mot tidigare forskning om TQM har jag en förhoppning att den 
aktuella studien både kan utgöra ett berikande inslag för det akademiska 
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samtalet och att den får praktisk relevans. Min bakgrund inom kvalitets-
rörelsen innebär att jag inte delar den passiva hållning som de flesta kritiker i 
mina ögon intar, utan har en ambition att vara mer konstruktivt kritisk.  Den 
praktiska relevans som eftersträvas har dock inte resulterat i en normativ 
ansats. Istället bör denna avhandling betraktas som ett underlag för praktikers 
reflektioner. Nedan fortsätter framställningen med en nödvändig 
operationalisering av fenomenet Total Quality Management. 

1.3 SIQ:s modell – en operationalisering av TQM 
Detta avsnitt kommer att introducera SIQ:s modell för kundorienterad 
verksamhetsutveckling. Inledningsvis redovisas en kort historisk tillbakablick som 
beskriver hur inspirationen till denna modell hämtats från USA. Vidare 
presenteras det nationella institutet SIQ9 och dess uppdrag. Jag argumenterar 
sedan för nödvändigheten att operationalisera TQM och de möjligheter som 
följer i och med valet av att studera arbete med just den aktuella modellen. 
 
Malcolm Baldrige blev handelsminister i USA 1980. Under sin period i 
handelsdepartementet minskade han budgeten med 30% och antalet anställda 
med 25%. Tack vare, eller trots detta är han ihågkommen som en av de mest 
framgångsrika amerikanska handelsministrarna genom tiderna. Under 
Baldriges ledning startades 1982 ett utredningsarbete som syftade till att finna 
ett verktyg som kunde stärka de amerikanska företagens konkurrenskraft. 
Resultatet visade sig först 1987 då The Malcolm Baldrige National Quality 
Award (MBNQA) instiftades10. Namnet var ett resultat av det tragiska faktum 
att Malcolm Baldrige tidigare samma år omkommit i en rodeo-olycka. I den 
lagtext som beskriver den amerikanska utmärkelsen kan man bland annat läsa:  

…the leadership of the United States in product and process 
quality has been challenged strongly (and sometimes 
successfully) by foreign competition, and our nation’s 
productivity growth has improved less than our competitors 
over the last two decade. 

…the concept of quality improvement is directly applicable to 
small companies as well as large, to service industries as well as 
manufacturing, and to the public sector as well as private 
enterprise. 

                                                      
9 Swedish Institute for Quality 
10 Denna information kring The Malcolm Baldrige National Quality Award har 
hämtats från den organisation som administrerar detta arbete i USA. Adressen till 
deras hemsida på internet är www.nist.gov.htm 
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Med hjälp av MBNQA kan amerikanska organisationer värdera hur väl de 
uppfyller de kriterier som modellen är uppbyggd av. Föredömliga 
organisationer kan ansöka om att få ta emot den utmärkelse som varje år 
delas ut. Cole (1999) har studerat utvecklingsarbetet kring den amerikanska 
modellen och hävdar att bland annat mixen mellan praktiker och akademiker 
var påtaglig och viktig i detta arbete. Vidare framhåller författaren att det 
fanns en strävan att inte detaljstyra framtida användare genom att efterfråga 
specifika angreppssätt. Han beskriver istället frågorna i modellen som icke 
föreskrivande.   
 
I Sverige tillsattes 1986 den så kallade Nationalkommittén för Svensk 
Kvalitet. I Henning (1998) beskrivs att bakgrunden var en föreställning om 
att nationens konkurrenskraft behövde stärkas och den gemensamma 
välfärden höjas genom en fortlöpande förändringsprocess. Förenklat 
ombildades nationalkommittén genom ett regeringsbeslut i slutet av 1990 till 
det tidigare nämnda institutet (SIQ), vilket lokaliserades till Göteborg med ett 
uppdrag att stödja arbetet med kundorienterad verksamhetsutveckling i alla 
delar av det svenska samhället. Naturligt studerades arbetet i USA med 
Baldrige-utmärkelsen och en svensk motsvarighet föreslogs, vilket föranledde 
en anpassning av den amerikanska modellen till svenska förhållanden 
(Lundgren 2000). Den första svenska processen för att utse nationella 
föredömen med hjälp av SIQ:s modell för kundorienterad verksamhets-
utveckling genomfördes 199211.  
 
Enligt Klefsjö et al (1999) har flera så kallade kvalitetsutmärkelser instiftats 
för att stimulera arbetet med TQM. Bedömningen av de organisationer som 
ansöker om den svenska utmärkelsen utgår ifrån en modell som alltså är 
namngiven ”SIQ:s modell för kundorienterad verksamhetsutveckling”. 
Modellen, som jag fortsättningsvis benämner den, består av tre hörnpelare; de 
grundläggande värderingarna, en allmän modell för hur organisationer 
fungerar samt ett sätt att ställa frågor12. Sedan 1992 har mer än 120.000 
exemplar av det så kallade kriteriematerialet spridits till organisationer i de 
flesta svenska branscher och sektorer. I förordet till 1998 års upplaga av 
kriteriematerialet kan man läsa att tusentals organisationer inom privat och 
offentlig verksamhet arbetar med verksamhetsutveckling med modellen som 
inspirationskälla och verktyg. En tänkbar förklaring till det stora intresset och 
dess relativt långa överlevnadsperiod kan vara uppbackningen från stat och 

                                                      
11 Den utmärkelse som delas ut går under namnet Utmärkelsen Svensk Kvalitet 
(USK). 
12 En fördjupad diskussion kring SIQ:s modell för kundorienterad verksamhets-
utveckling följer i kapitel 3.  
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näringsliv. Många andra liknande idéer får sin drivkraft och näring från 
enskilda individer eller företag som propagerar för den egna produkten. 
Modellen stöds däremot av ett institut (SIQ) vars huvudmän är den svenska 
staten via Nutek samt en intressentförening som innehåller många av de 
tyngre industriföretagen såsom Volvo och SKF, men också tjänste-
producerande organisationer som exempelvis Svenska Handelsbanken och 
SCB.  
 
Klefsjö et al (1999) hävdar att den här typen av modeller stödjer 
organisationer i deras arbete med verksamhetsutveckling enligt TQM på flera 
olika sätt:  

• Modellen ger organisationen en beskrivning av TQM13.  

• Modellen möjliggör en uppföljning av hur framstegen med arbetet med 
TQM fortskrider i organisationen och vilka konkreta resultat 
förbättringsaktiviteterna leder till.  

• Modellen stimulerar självutvärdering, vilket i sin tur hjälper till att 
identifiera organisationens förbättringsmöjligheter. 

• Genom att ställa organisationen mot modellen skapas gemensamt språk-
bruk såväl inom den egna organisationen som mot andra organisationer. 
Detta möjliggör i sin tur jämförelser med andra inom och utom den egna 
organisationen. 

Att det finns en tydlig koppling mellan TQM och arbetet med dylika modeller 
styrks av Sower & Motwani (1997) som i en redogörelse av olika alternativ att 
arbeta med TQM nämner arbete med den amerikanska modellen. Vidare för 
Hackman & Wageman (1995) en diskussion om hur olika aspekter av TQM 
belyses i olika grad i olika studier. Min tolkning är att de menar att en 
organisation som väljer att implementera TQM i enlighet med den 
amerikanska modellen tvingas att ta ett heltäckande grepp om TQM. De 
skriver att ”it is safe to assume that award winners actually have implemented 
the full TQM package.”  

Ytterligare en koppling mellan TQM och modellerna kan hämtas från 
Deming (1993). I sina resonemang om vad han kallar profound knowledge 
diskuterar han sin syn på kunskap. Enligt honom baseras ny kunskap alltid på 
befintliga teorier. Vidare hävdar han att systemet (läs organisationen) enbart 
kan hämta ny kunskap utanför det egna systemet. I hans välkända PDSA-

                                                      
13 Som jag tidigare lyft fram saknar begreppet TQM en tydlig kärna och innebörd. 
Modellen blir med alla dess ingredienser något att förhålla sig till (jmf Cole 1999:146). 
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cykel14 för ständiga förbättringar betonas vikten av reflektion för att kunna 
åstadkomma något nytt. Samtliga ovan nämnda tre ingredienser är tydliga 
inslag i arbetet med självutvärdering. Innan man börjar arbeta med 
förbättringar av den egna verksamheten bör man känna till sitt nuläge, därav 
ett initialt arbete med att beskriva verksamheten utifrån modellens kriterier. 
Genom att låta externa bedömare utvärdera beskrivningen kan ny kunskap 
tillföras systemet. Den egna beskrivningen blir tillsammans med den externa 
bedömningen underlag för den egna reflektionen som kan leda till 
förbättringar av verksamheten. 

Jag har i detta avsnitt argumenterat för att modellen har en tydlig koppling till 
TQM och lyft fram de tillskott som en organisation kan förväntas få i arbetet 
med TQM genom att utgå från en dylik modell. Jag återkommer också här till 
den definition av TQM som Hellsten & Klefsjö (2000) presenterat bestående 
av värderingar, tekniker och verktyg. I artikeln kategoriseras självutvärdering 
som en teknik och modellen som ett verktyg. Detta är en bild som jag inte 
delar. I Sverige har modellen spelat en överordnad roll för arbetet med TQM. 
Min uppfattning är att det kan vara problematiskt att jämställa exempelvis 
Ishikawa-diagram med modellen, eftersom den senare uppenbart är mer 
övergripande till sin karaktär. I avhandlingen kommer intresset för TQM att 
begränsas till studier av organisationer som arbetar med modellen. Det främsta 
argumentet för detta är det stora intresse och den funktion i arbete med 
TQM som denna fått i Sverige. Detta argument stärks med hjälp av innehållet 
i den betraktelse av modellen som Adam & Hansson (2002) presenterat. De tar 
avstånd från synsättet att modellen enbart skulle vara ett neutralt utvärderings-
instrument och betonar istället dess konstruerande funktion (ibid:136): 

Avslutningsvis hävdar vi att [modellens kriteriematerial] är långt 
ifrån ett neutralt verktyg för att diagnosticera organisationen, 
utan att den snarare aktivt bidrar till att skapa denna förändrade 
ledarroll genom dess förmåga att så att säga locka fram 
bekännelser om behovet av ett förändrat synsätt på 
verksamhetens inriktning i allmänhet och ledningsfunktionen i 
synnerhet.  

Jag återkommer också i min argumentation till svårigheten att tydligt definiera 
TQM. Genom att betrakta modellen som den mest tillämpade 
operationaliseringen av TQM i Sverige lever studien inte bara upp till 
Demings krav på operationalisering av begrepp. Studiens praktiska 

                                                      
14 PDSA står för Plan, Do, Study, Act och beskrivs närmare i exempelvis Deming 
(1993). 
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genomförande underlättas också markant genom avgränsningen till den mer 
välpaketerade och lättdefinierade modellen. 

1.4 Avhandlingens problemområde 
Under denna rubrik diskuteras det problem som ursprungligen fångade mitt 
intresse och således kan sägas vara den egentliga grunden för avhandlingens 
tillkommande. Min förhoppning är att jag med nedanstående formulering av 
avhandlingens problemområde kan argumentera för såväl dess teoretiska som 
praktiska relevans. De två centrala begreppen översättning och meningsskapande 
kommer också att introduceras. Inledningsvis rekapituleras de centrala 
budskapen från tidigare avsnitt. TQM har där beskrivits som till stora delar 
praktikerutvecklat och flera frågetecken rörande den forskning som bedrivits 
inom området restes med bland annat hjälp av Weick (2000). Den 
framväxande fåra, såväl nationellt som internationellt, där kritiska röster höjs 
mot kvalitetsrörelsen presenterades också översiktligt. Dessa studier är till 
skillnad från merparten av de mer normativa studierna tydligt teoretiskt 
förankrade, men saknar däremot en konstruktiv hållning. Jag hävdade därmed 
att det torde finnas ett utrymme för studier av TQM med en konstruktivt 
kritisk underton. Vidare operationaliserades TQM i föreliggande avhandling i 
form av SIQ:s modell för kundorienterad verksamhetsutveckling.   

1.4.1 Modellen som en resande idé 
Inom ramen för den nyinstitutionella teorin föreligger bland annat ett intresse 
att studera idéer och dess resor mellan organisationer (Czarniawska & Joerges 
1996; Sahlin-Andersson 1996; Rövik 2000). En anledning till att detta område 
lyfts fram i denna problematisering är att två företagsekonomiska 
avhandlingar, där olika kvalitetsidéer förekommit som studieobjekt, nyligen 
producerats inom ramen för denna skolbildning (Erlingsdóttir 1999; Skålén 
2002). Dessa båda avhandlingar används i samband med att en tolkningsram 
kring översättningsprocessen utvecklas i kommande kapitel. Dessutom 
tangerar detta forskningsområde föreliggande avhandlings intresse för mötet 
mellan modellen och en befintlig praktik. I Czarniawska & Joerges (1996) 
idémodell definieras de olika stadierna i en idés resa i tid och rum med fem 
steg (översättningen hämtad från Erlingsdóttir 1999:31-32).  
 
1. Löskoppling/lösryckning, när inspiration till idén hämtas från en 

tid/plats till en annan. 
2. Förpackning, när idén översätts till en prototyp, modell eller kod som 

kan presenteras vidare i fältet. 
3. Den resande idén, när idén blir presenterad vidare i fältet. 
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4. Omsättning till handling lokalt, när modellen möter den befintliga 
praktiken där den tillämpas. 

5. Till slut sluter sig sanktionernas ”svarta låda” om idén och gör den till en 
för-givet-tagen institution, som i sin tur behöver ryckas loss och bli 
omtolkningsbar för att den skall kunna resa i tid och rum. 

 
Begreppet översättning15 är centralt i idémodellen och författarna 
argumenterar för att idéer är föremål för transformation och att översättning 
leder till att idéer som på ytan kan se likadana ut får väldigt olika 
konsekvenser i olika organisationer. Inte minst olika reformer inom svensk 
offentlig sektor har studerats med denna utgångspunkt (Sahlin-Andersson 
1996; Blomquist 1996). Låt oss vända uppmärksamheten mot modellen som 
idag kan sägas vara en välpaketerad idé. De två första stegen i ovanstående 
idémodell är således mindre intressanta för min studie16. Under stora delar av 
90-talet har den paketerade idén presenterats i många olika sammanhang. Det 
nationella institutet har givetvis bidragit till att information om modellen 
spridits. Varje år anordnar SIQ ledarskapskonferensen ”Vinnande Ledarskap” 
där deras modell traditionellt stått i centrum17. Genom att studera deltagar-
förteckningen från de tidigare åren kan man konstatera att intresset i första 
hand kom från de större svenska företagen, för att sedan förskjutas till såväl 
mindre företag som mot offentlig sektor18. Den senare trenden förstärks 
också genom att studera deltagarantalet på den kompletterande konferens 
med inriktning mot kommuner, landsting och stat som anordnats vartannat år 
sedan 198919. Dessa konferenser är enbart exempel på forum där modellen 
presenteras för svenska organisationer. Givetvis förekommer utöver dessa en 
mängd initiativ från såväl de organisationer som önskar presentera det egna 
arbetet med modellen som från dem som söker information och kunskap från 
andra. Min bedömning är sammanfattningsvis att idémodellens tredje steg 

                                                      
15 Flera av de forskare som använder begreppet översättning i liknande betydelse 
utgår från Callon (1986) och Latour (1987). Den läsare som önskar fördjupa sig inom 
detta specifika område kan exempelvis studera Blomquist (1996).   
16 Däremot kan den som finner området vara av intresse studera Cole (1999) för en 
historisk betraktelse av den amerikanska kvalitetsrörelsen samt Lundgren (2000) för 
en svensk motsvarighet.  
17 Den första konferensen hölls 1993 med cirka 400 deltagare och i slutet av 1990-
talet var antalet besökare över 1500. Den senaste konferensen lockade cirka 1000 
deltagare. 
18 I Conti (2002) framgår det att intresset för dylikt arbete i offentlig sektor är en 
internationell företeelse.  
19 Deltagarantalet på denna konferens har stadigt ökat och år 2001 då senaste 
konferensen anordnades var det över 3000 deltagare. 
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tydligt har förekommit och fortsätter att förekomma med avseende på den 
aktuella idén.  
 
Idémodellens fjärde steg belyser omsättningen av idén till handling lokalt i 
den organisation som adopterar den. Idéer innehåller sällan eller aldrig en 
färdig beskrivning för hur den ska ”installeras” i organisationen för att 
resultera i avsedd effekt, vilket i sin tur ofta får konsekvensen att de resultat 
som idén förväntas föra med sig helt eller delvis uteblir. Detta gäller för Total 
Quality Management i allmänhet (Hackman & Wageman 1995; Hill & 
Wilkinsson 1995; Yong & Wilkinsson 1999) och inkluderar också modellen. 
Det finns ingen tydlig beskrivning som visar de praktiker som bestämt sig för 
att adoptera den hur man ska eller bör gå till väga. För den specifika modellen 
gäller också att den är generellt utformad, vilket accentuerar behovet av lokal 
anpassning.  
 
Mot bakgrund av att modellen använts i landet sedan början av 90-talet och 
tilldragit sig ett stort intresse finns givetvis mycket erfarenheter kring 
resultaten när idén möter den befintliga praktik där den ska tillämpas. Många 
svenska organisationer har vittnat om den framgång de tycker sig fått genom 
att arbeta med modellen. Varje år lyfts goda föredömen fram såväl i den 
nationella process som administreras av SIQ som i en rad regionala20 samt 
bransch- eller företagsspecifika21 processer. Ett av de krav som finns för att få 
ta emot den nationella utmärkelsen är att man ska kunna påvisa positiva 
resultattrender inom ett flertal för organisationen centrala områden. De 
organisationer som mottagit Utmärkelsen Svensk Kvalitet är följande: 

1992 Tillverkningsdivisionen inom IBM Svenska AB 
1993 - 
1994 Bränsledivisionen inom ABB Atom AB och LM Ericsson Data AB 
1995 Telekabeldivisionen inom Ericsson Cables AB 
1996 Lungmedicinska kliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping och 

Volvo Aero Corporation 
1997 ABB Coiltech AB 
1998 Volvo Lastvagnar och Bulten Trading AB 
1999 Agria Djurförsäkring 
2000 Posten Produktion Brevnätet 
2001 Älta skola 
2002 - 
Tabell 1.1 Samtliga mottagare av Utmärkelsen Svensk Kvalitet 

                                                      
20 Ett exempel är ”Kvalitet i Norr”. 
21 Ett exempel är Postens interna kvalitetsutmärkelse. 
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Det finns dock många exempel, såväl nationellt som internationellt, på att 
organisationer börjat arbeta med modellen men inte kan uppvisa samma 
positiva resultat. Avhandlingens problemområde kan sägas ligga här och har 
tydlig praktisk relevans. Många av de organisationer som påbörjat ett arbete 
med modellen upptäcker svårigheter. Inte sällan tvingas en organisation att inse 
att modellen inte genererar de tänkta resultaten. Jag väljer således mot bakgrund 
av ovanstående beskrivning och resonemang att fokusera intresset på 
idémodellens fjärde steg, mötet mellan den generella idén och den befintliga 
praktiken. Det är detta möte, eller denna process, som jag valt att benämna 
översättningsprocessen. Till skillnad från den tidigare refererade nyinstitutionella 
litteraturen kommer jag längre fram att tydligt argumentera för att det inte 
enbart är idén – i detta fall modellen – som översätts i samband med mötet 
med en befintlig praktik. Översättningsprocessen innehåller mycket mer 
komplexitet än så.  Nedan utvecklas problemområdet ytterligare genom att 
tidigare studier inom området redovisas. Jag kommer hävda att dessa inte 
tydligt studerat översättningsprocessen och därmed påvisa föreliggande 
avhandlings relevans. 

1.4.2 Avhandlingens problemområde relaterat till tidigare forskning 
Jag har tidigare redogjort för min ambition att vara konstruktivt kritisk och 
lyft fram frånvaron av dylik forskning kring kvalitetsrörelsen. Det är således 
av vikt att framhålla att den aktuella studien skiljer sig från merparten av 
tidigare forskning. Jag vänder mig inte mot några specifika delar av resultaten 
från de studier som översiktligt beskrivs nedan. Det jag däremot ifrågasätter 
återknyter till den tidigare diskussionen om karaktären på merparten av 
tidigare forskning. Där lyftes bland annat en rationell syn på implementering 
och en instrumentell syn på organisationen fram. Nedanstående resultat är till 
största delen framsprungna ur studier med samma grundsyn på organisationer 
som TQM representerar. Jag hävdar att resultaten på detta sätt begränsas, 
vilket motiverar en relativt kort sammanfattande genomgång av en annars 
omfattande teoribildning. Avsnittet avslutas med en diskussion angående det 
teoretiska perspektivet meningsskapande som valts för att kontrastera tidigare 
forskning om TQM.  
 
Det finns ett antal studier som sökt svaret på frågan varför TQM lyckas i 
vissa organisationer men inte i andra. Sammantaget är resultaten relativt 
homogena och kan sägas fokusera på determinanter som förklaringsgrund. 
Dessa studier fokuserar således på statiska och strukturella förklaringar. Ett 
antal forskare (exempelvis Mann & Kehoe 1995; Thomsen 2000; Silvestro 
2001; Öhrming och Sverke 2002) riktar kritik mot idén i förhållande till vissa 
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branscher och/eller organisationer. Man vill alltså hävda att TQM inte kan 
tillämpas så generellt som förespråkare hävdar. En annan grupp av studier 
(exempelvis Kravchuck & Leighton 1993; Taylor 1996; Angeli, Jones & Sabir 
1998; Motwani 2001; Thiagaragan, Zairi & Dale 2001) har inriktats på att 
finna framgångsfaktorer för en lyckad implementering. En vanlig punkt på 
dessa listor är till exempel högsta ledningens engagemang. Gemensamt för de 
flesta studier kring utfallet av arbete med TQM är således en deterministisk 
hållning med avseende på vilken framgång en viss typ av organisation med 
vissa förutsättningar kan förväntas få. Den rationella synen på 
implementering sammanfaller också med flertalet av ovanstående studier.  
 
Det finns dock exempel på studier med andra utgångspunkter som mer 
påminner om föreliggande avhandling.  Exempelvis föreslår Reger et al 
(1994) bland annat att organisationer för att öka möjligheterna till en 
omfattande förändring behöver etablera kognitiv koppling mellan den 
uppfattning som råder bland medarbetarna kring organisationens nuvarande 
identitet och den framtidsbild som utgörs av den nya idén. Författarna lyfter 
fram och problematiserar ledarskapets roll i denna situation. Ett annat 
exempel är van der Wiele & Brown (2002) som under en tioårsperiod studerat 
arbetet med TQM i fem australiensiska organisationer. Intresset har dock i 
första hand riktats mot idéns överlevnad och de saknar därför empiriska data 
kring den initiala perioden av arbetet som fokuseras i föreliggande 
avhandling.  
 
Sammantaget är mötet mellan idé och praktik som förklaringsgrund för de 
varierande resultaten underutvecklat, men har på senare tid berörts i några 
nordiska avhandlingar. Lagrosen (1997) studerade TQM:s tillämpbarhet inom 
den svenska grundskolan. I avhandlingen framhåller han ett intresse för att 
studera hur TQM ska tillämpas i den aktuella kontexten, men i mina ögon 
fullföljer han inte den intentionen. Dock pekar han på vikten av att beakta 
tillämpningen för att förstå utfallet av dylikt arbete. Något längre kommer 
Kekäle (1998) som typologiserar tre olika sätt22 att arbeta med TQM och 
ställer dessa mot tre olika typer av vad författaren benämner organisations-
kulturer. Återigen känner vi igen de deterministiska dragen och tanken om ett 
optimalt verktyg för en specifik kontext, men också här finns tankarna om att 
sättet som TQM introduceras på också borde ha betydelse för utfallet. Av de 

                                                      
22 De tre olika sätt att arbeta med TQM som används av Kekäle (1998) benämns hard, 
mixed och soft. I det förstnämnda ingår exempelvis arbete med statistiska metoder och 
arbete enligt en kvalitetsstandard. Det sistnämnda arbetssättet innefattar bland annat 
kompetensutveckling och allas delaktighet. Som framgår av namnet består 
arbetssättet som benämnts mixed av en kombination av de två andra.  
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nordiska avhandlingar som tangerar eller delvis sammanfaller med mitt 
intresseområde är det Savolainen (1997) som överlappar mest23. Jag har 
tidigare i avhandlingen nämnt att hon betraktar TQM som en ideologi och 
hennes avhandling syftar till att undersöka och förstå hur och varför 
managementideologier utvecklas i en organisation över tid. Härigenom blir 
TQM enbart ett empiriskt fenomen, men hennes fallstudier av tre 
organisationer kan ändå bidra till diskussionen. Hon visar nämligen hur de tre 
organisationerna har tre helt skilda tillvägagångssätt för att påbörja arbetet 
med TQM. Bilden kompliceras förvisso av att de tre organisationerna inte 
använder samma ”paketering” av TQM, men om vi bortser från detta pekar 
hon på möjligheten att tillämpningen kan förklara utfallet. Hon lyfter fram 
olika aktörer och framhåller att påverkan dem emellan är viktig i denna 
process. Det saknas dock detaljrikedom i de tre fallbeskrivningarna, vilket 
medför att aktörerna och påverkan dem emellan inte fullt ut kan förstås.  
 
Sammanfattningsvis har jag identifierat ett problemområde där kunskap om 
varför olika organisationer når så olika resultat i arbetet med TQM saknas. 
Tidigare forskning har i alltför stor utsträckning sökt determinanter för att 
förklara de varierande resultaten. Således saknas i hög grad studier som 
behandlar de processuella aspekterna av mötet mellan den generella idén och 
den befintliga praktiken. Det är detta möte som i avhandlingen kommer att 
ses som en översättningsprocess. Med detta synsätt hamnar den praktiska 
tillämpningen av en idé i fokus. Mot bakgrund av den utveckling av 
avhandlingens problemområde som presenterats i detta avsnitt argumenterar 
jag vidare för användandet av det teoretiska perspektiv som på svenska 
brukar benämnas meningsskapande (Weick 1979, 1995, 2001a) för att öka 
förståelsen för vad som händer när organisationer påbörjar arbetet med 
modellen. Jag finner tydligt stöd hos Weick (2000) som lyfter fram 
meningsskapande som en nyckelaktivitet i arbetet med TQM. Han hävdar att 
ett misslyckande ofta kan förklaras av att praktiker i ledande ställning inte 
förstår hur de anställda, inklusive dem själva, skapar mening. Jag uppfattar att 
min ambition att vara konstruktivt kritisk i förhållande till kvalitetsrörelsen 
stöds av detta perspektiv. Mina argument för ovanstående är tre. För det 
första kan perspektivet sägas ha en helt annan syn på organisationer än TQM 
och tolkningarna torde därmed inte begränsas av detta ramverk. För det 
andra betonar perspektivet de processuella aspekterna av organisering vilket 
är i linje med min ambition att över tid studera hur modellen översätts. 
Slutligen tror jag mig med hjälp av teorierna om meningsskapande kunna 
studera nyckelaktörer och hur dessa i en befintlig kontext påverkar och 
påverkas av andra. De tre argumenten kommer givetvis att underbyggas mer 
                                                      
23 Se också Savolainen (2000). 
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utförligt längre fram i texten främst i samband med att en tolkningsram 
utvecklas i förhållande till studiens syfte. Där vidareutvecklas också relationen 
mellan de två begreppen översättning och meningsskapande. 

1.5 Syfte och förväntat bidrag 
I samband med diskussionerna om gapet mellan teori och praktik inom 
management och organisationsteori presenterades mina egna ambitioner med 
föreliggande avhandling. Den fortsatta framställningen bör förstås mot 
bakgrund av min önskan att studien ska utgöra såväl ett underlag för 
praktikers reflektioner som ett inslag i det pågående akademiska samtalet om 
TQM. Som redan tidigare indikerats kommer studien att genomföras med en 
longitudinell design. 
 
Det övergripande syftet är att öka förståelsen av den översättning som 
sker när SIQ:s modell för kundorienterad verksamhetsutveckling möter 
en befintlig praktik. Med hjälp av teorierna om meningsskapande ämnar jag 
bidra till den fortsatta teoretiseringen av TQM. Det förväntade bidraget kan 
delas upp i tre delar: 

1. Longitudinella empiriska berättelser som med utgångspunkt i enskilda 
aktörers reflektioner beskriver praktiskt arbete med SIQ:s modell för 
kundorienterad verksamhetsutveckling 

2. Ett alternativ till den rationella synen på implementering som dominerat 
tidigare forskning om TQM 

3. Ökad förståelse av varför arbete med TQM inte alltid leder till avsedda 
resultat. 

Genom att i de kommande två kapitlen utveckla en tolkningsram med en 
preciserad syn på begreppen översättning och meningsskapande samt en 
djupare beskrivning av modellen kan ovanstående syfte preciseras i 
avhandlingens avsnitt 3.4. 

1.6 Avgränsning 
Jag har tidigare argumenterat för och redovisat den avgränsning av 
problemområdet som gjorts i och med att enbart organisationer som arbetar 
med modellen studeras. Som jag tidigare också beskrivit var det de större 
svenska företagen som var först med att påbörja arbetet med modellen när den 
presenterades i landet i början av 90-talet. Organisationer inom den offentliga 
sektorn har följt i spåren och idag är aktiviteten stor också där (Lundgren 
2000). Jag har för att inte skapa för stor komplexitet valt att avgränsa studien 
till organisationer inom den svenska offentliga sektorn.  
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Ytterligare en avgränsning är att studera tjänsteproducerande verksamheter. 
Inom service management har begreppet tjänstekvalitet dragit till sig stor 
uppmärksamhet under de senaste tio till femton åren (Edvardsson 1996). Min 
uppfattning, som delas av t ex Skålén (2002), är dock att också denna 
teoribildning lider av de brister som återgivits rörande TQM ovan. Det saknas 
också kunskap om de specifika förhållandena kring arbete med TQM i sådana 
verksamheter. Denna avgränsning diskuteras ytterligare i samband med att 
avhandlingens tolkningsram utvecklas. 

1.7 Disposition 
Jag har i detta inledande kapitel introducerat det kunskapsområde som 
studien syftar att bidra till. Den rationella syn på implementering som präglar 
tidigare forskning om TQM har framhållits. Jag har också argumenterat för 
vikten av att lyssna på den kritik som framförts mot att tidigare forskning 
inom området vilar på samma teoretiska fundament som TQM i sig självt gör. 
Ett intresse för enskilda aktörers meningsskapande presenterades därför som 
ett alternativ och det för avhandlingen centrala begreppet översättning 
lanserades. Kapitlet mynnade ut i övergripande syfte och förväntade bidrag. 
 
I kapitel 2 behandlas inledningsvis studiens teoretiska perspektiv, 
meningsskapande. Först placeras perspektivet inom den kognitiva 
organisationsteorin och dess grund inom social konstruktionism utvecklas. 
Efter att några av de mest centrala elementen rörande meningsskapande 
introducerats utvecklas en preliminär version av avhandlingens tolkningsram. 
För att accentuera en av avhandlingens bärande idéer, nämligen att mötet 
mellan modellen och den befintliga praktiken är avgörande för förståelsen för 
de varierande resultaten, diskuteras också kontextens betydelse i samband 
med översättning. Dessutom presenteras en tentativ bild av översättnings-
processen.  
 
Det tredje kapitlet beskriver modellen. I första hand utgår beskrivningen och 
diskussionen från den text och de figurer som konstituerar modellen och 
beskriver dess tre hörnpelare och arbetets olika faser. Genom att tillföra 
beskrivningen av modellen till den preliminära tolkningsramen från kapitel 2 
utvecklas en mer fullständig tolkningsram. Bland annat föreslås en analytisk 
tredelning av den inresande idén och två olika så kallade översättningslogiker 
introduceras.  Dessutom preciseras avhandlingens syfte i slutet av det tredje 
kapitlet. 
 
Kapitel 4 beskriver metoden för att studera översättningsprocessen. Studiens 
ansats beskrivs som tolkande och jag beskriver kopplingen mellan hur jag valt 



28 

att studera översättningsprocessen och de teoretiska utgångspunkterna kring 
meningsskapande. Den longitudinella designen lyfts fram och jag 
argumenterar för på vilket sätt avhandlingens syfte påverkat utformningen av 
studien. Självklart finns också diskussioner om de olika tekniker som jag 
använt mig av för att samla in de berättelser som tillsammans lagt grunden för 
de empiriska avsnitten i avhandlingen. Tillvägagångssätten för att tolka det 
empiriska materialet avslutar det fjärde kapitlet. 
 
RSV-koncernen (Riksskatteverket) utgör en övervägande del av det empiriska 
materialet. Den i stora drag kronologiska berättelsen växlar genom fyra 
kapitel mellan ett koncernperspektiv och ett regionperspektiv enligt 
nedanstående:  
 
Kapitel 5 Koncernperspektiv från 1996 till årsskiftet 2000-2001 
Kapitel 6 Regionperspektiv från 1999 till våren 2001  
Kapitel 7 Koncernperspektiv 2001 till sommaren 2002 
Kapitel 8 Regionperspektiv från våren 2001 till sommaren 2002 
 
I det nionde kapitlet presenteras den empirinära tolkningen av berättelsen 
från RSV-koncernen. Jag har valt att lyfta fram så kallade viktiga händelser för 
att visa på översättningsprocessens kumulativa karaktär. De viktiga 
händelserna har valts ut och utvecklats med hjälp av avhandlingens 
tolkningsram.  Kapitel 10 för sedan läsaren till ett nytt empiriskt sammanhang 
och berättelsen från Landstinget i Värmland presenteras och fenomenet icke-
handling lyfts fram som centralt. I och med detta bereds möjligheten att 
återvända ännu en gång till RSV-koncernen för att diskutera icke-handling 
också i denna kontext. 
 
Kapitel 11 och 12 innehåller resultaten av den tolkning som rör sig längre 
ifrån de empiriska berättelserna. Flera aspekter av översättningsprocessen 
presenteras vilka tillsammans svarar upp mot studiens syfte att bidra med 
ökad förståelse av den översättning som sker när modellen möter en befintlig 
praktik. Det avslutande kapitlet inleds med en diskussion om trovärdighet 
och generalisering i en tolkande studie. Vidare summeras avhandlingens 
bidrag och sätts i förhållande till tidigare forskning om TQM. Här återfinns 
också en diskussion rörande praktiska implikationer och förslag till fortsatt 
forskning.  
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2. Teoretiska utgångspunkter 
I det inledande kapitlet betonades vikten av att utgå från andra 
utgångspunkter än de som TQM vilar på för att kunna öka förståelsen för 
översättningsprocessen. I detta kapitel beskrivs inledningsvis det 
meningsskapandeperspektiv som används för att kontrastera TQM (2.1 och 
2.2). Med hjälp av dessa teoretiska utgångspunkter betraktas sedan det 
tidigare beskrivna problemområdet vilket innebär ett första steg mot avhandlingens 
tolkningsram (2.3). En begreppsapparat för att kunna betrakta översättnings-
processen är ett centralt resultat av detta kapitel. Inte minst används 
begreppen process, aktör och kontext i detta sammanhang. Dessutom 
problematiseras det faktum att den befintliga praktiken utgörs av 
tjänsteproducerande organisationer i offentlig sektor. Den preliminära tolkningsramen 
byggs sedan ut i nästkommande kapitel där den inresande idén beskrivs och 
diskuteras (3.1 och 3.2). När vi sedan känner modellen närmare finns 
möjligheten att utveckla en mer fullständig tolkningsram (3.3), vilket också 
leder fram till att avhandlingens syfte preciseras (3.4). Jag vill framhålla den 
nära koppling som råder mellan de två kommande kapitlen i avhandlingen. 
Framställningen inleds med att det teoretiska perspektivet sätts i ett 
sammanhang inom ramen för kognitiv organisationsteori. 

2.1 Kognitiv organisationsteori 
Sandberg (2000) hävdar att etiketten ”social konstruktionism” kommit att 
användas allt oftare inom samhällsvetenskapen. Vidare uttrycker han att 
ansatser om meningsskapande etiketteras som tillhörande social 
konstruktionism. Berger & Luckmann (1966) anses ha formulerat ett av 
fundamenten för denna teoribildning. De (1979:78) slår fast att samhället 
både är en mänsklig produkt och en objektiv verklighet samt att människan är 
en social produkt. Centralt i deras resonemang är dialektiken mellan den 
objektiva och den subjektiva synen på verkligheten. Processerna 
externalisering, objektivering och internalisering är ständigt pågående och 
tydligt dialektiska. Samtliga tre processer är ömsesidigt beroende av varandra. 
Det är detta ständigt pågående samspel som enligt författarna benämns social 
konstruktion.  
 
Enligt Norén (1995) kan man skilja på två olika grupper av studier inom 
organisationsteori baserade på social konstruktionism; de som intresserar sig 
för produktion respektive reproduktion av social verklighet. De förstnämnda 
intresserar sig främst för produktionen av sociala konstruktioner inom en 
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given organisation24 och denna studie kan kategoriseras som tillhörande 
denna grupp. Genom att betrakta organisationer som socialt konstruerade blir 
organisationen enbart en konsekvens eller ett resultat av organiserings-
processer (jmf Müllern 1994). Organisering är enligt Weick (1979) en process 
där man i en organisation försöker minska osäkerheter genom att bygga upp 
fasta föreställningar och omsätta dessa i konkret handling. Resonemanget 
ovan poängterar att individen har en roll och funktion i organisationen. En 
logisk slutsats är att organisationer, åtminstone delvis kan förstås genom att 
studera människorna som skapar den.  
 
Intresset för individers tankestrukturer för att förstå hur organisationer 
uppstår och lever har vuxit de senaste årtiondena25. Ursprunget kan enligt 
Laukkanen & Sevon (1998) spåras tillbaka till March & Simon på 50-talet. 
Det är viktigt att framhålla att det kognitiva perspektivet inom organisations-
teorin är ett bland flera perspektiv. Den bild som framträder i kognitiva 
studier fångar en del av verkligheten, men inte den totala bilden. Idag kan 
fältet sägas vara på väg mot en mognad och en mängd begrepp för att 
beskriva den mänskliga hjärnans strukturer och processer har vuxit fram. 
Exempel på detta är kognitiva kartor, scripts, referensramar och implicita 
teorier (Ericson 1998). Dessa begrepp representerar samtliga försök att sätta 
ord på och förklara de strukturer som finns och de processer som sker i den 
mänskliga hjärnan när vi försöker att orientera oss i den värld vi befinner oss 
i. För att tala i relativt välkända termer skulle man kunna uttrycka processen 
som det som händer mellan stimuli och respons26. Betonas bör att 
beskrivningar av hjärnans strukturer och processer enbart är metaforiska och 
inte gör anspråk på att objektivt spegla faktiska förhållanden i våra huvuden. 
 
Mintzberg et al (1998) gör en tudelning av vad de kallar den kognitiva skolan; 
den positivistiska och den konstruktionistiska. Inom den mer positivistiska 
sidan av den kognitiva skolan finns ett intresse för att studera hur individer 
sorterar information som vägledning för handling. I enlighet med tidigare 
resonemang i detta avsnitt kommer jag istället att använda mig av den 

                                                      
24 Den andra typen av studier är enligt Norén (1995) mer inriktade på organisationens 
omgivning och exemplifieras med skolbildningen institutionell teori. 
25 Den svenska benämningen kognitiv organisationsteori brukar på ett mer 
internationellt gångbart sätt också uttryckas som ”managerial and organizational 
cognition” Se exempelvis Eden & Spender (1998) och Hellgren & Löwstedt (2001) 
för gedigna genomgångar av forskningsfronten inom detta kunskapsområde. 
26 Det finns dock sidor av dessa begrepp som behöver diskuteras djupare vilket jag 
gör i ett senare avsnitt i innevarande kapitel. 
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konstruktionistiska delen där den amerikanske27 socialpsykologen Karl E. 
Weick, som nämnts vid flera tillfällen i avhandlingens inledning, starkt 
bidragit till ämnesområdets framväxt. Mintzberg et al (ibid:151) sammanfattar 
denna del av den kognitiva skolan genom att förklara att intresset här främst 
riktas mot hur individer konstruerar föreställningar om världen. Viktigt att 
framhålla är att det valda området ger vid handen att det är individens 
handlingar som måste studeras för att förstå hur mening skapas. Ambitionen 
med kommande avsnitt är att introducera det för avhandlingen centrala 
begreppet meningsskapande (Weick 1979, 1995, 2001a) som alltså har sin 
teorietiska hemvist inom den konstruktionistiska delen av den kognitiva 
organisationsteorin. 

2.2 Teorier om meningsskapande 
Det råder inget tvivel om att Weick är centralgestalten inom den aktuella 
skolbildningen, men det finns många andra som anammat teorierna och 
bidragit till att vidareutveckla hans ursprungliga tankar. I Sverige finns det ett 
flertal forskare inom ämnet företagsekonomi som använt sig av ett 
meningsskapandeperspektiv. Ett aktuellt exempel är Czarniawskas studier om 
organiseringen av stora städer (1999a). Teorierna om meningsskapande har 
också utgjort en huvudsaklig referensram i ett antal företagsekonomiska 
avhandlingar (exempelvis Salzer 1994, Ericson 1998 samt Bredmar 2002).  
 
Nedan presenteras teorierna om meningsskapande så som de nyttjas inom 
ramen för den aktuella avhandlingen. Det har således inte funnits några 
intentioner att återge en fullständig beskrivning av de aktuella teorierna. 
Under nästkommande rubrik utvecklas ett antal centrala begrepp samt ett par 
grundläggande synsätt som får konsekvens för hur jag betraktar de empiriska 
sammanhangen längre fram i avhandlingen. Därefter följer två avsnitt som 
båda diskuterar individuellt respektive kollektivt meningsskapande och som 
därmed sätter det teoretiska perspektivet i ett organisatoriskt sammanhang. 
Ytterligare längre fram (2.3) utvecklas ett första steg mot avhandlingens 
tolkningsram genom att teorierna om meningsskapande sätts i förhållande till 
avhandlingens problemområde och syfte.  

                                                      
27 I Eden & Spender (1998) framgår att den europeiska forskningen inom området 
har en mer samhällsvetenskaplig inriktning än den åtminstone bitvis mer 
positivistiska organisationsforskningen i USA. Dock utgör Weick ett mycket tydligt 
undantag från denna uppdelning. 
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2.2.1 Ett koncentrat av meningsskapande 
Det är skillnad på att uppleva något nytt och att uppleva något igen. Vilken 
skillnad det är att göra veckohandlingen i en mataffär där jag aldrig satt min 
fot och att gå till den vanliga butiken. Där jag brukar handla behöver jag inte 
tänka (vilket brukar visa sig när min fru kontrollerar de inköpta grönsakerna), 
medan det i en ny affär innebär en stor ansträngning att komma ut via kassan 
med alla matvaror i påsarna. 
 
Ovanstående kan förklaras med hjälp av begreppen ram, isolerad fråga och 
kopplingen dem emellan. Jag har en kognitiv ram, inom vilken jag byggt upp 
ett handlingsschema för matinköp. Redan när jag startar bilen ”kopplas” detta 
schema på och hjälper mig dels att förstå de händelser jag ställs inför och dels 
att rekommendera lämpliga handlingsalternativ. Med hjälp av detta schema 
kan jag till exempel, en bit in i affären, upptäcka att jag saknar bröd i 
kundvagnen. Jag vet att jag alltid köper bröd och att det så här dags borde 
ligga i vagnen, eftersom jag vet att brödet är beläget strax innanför dörrarna i 
butiken. Vid upptäckten kan jag också snabbt konstatera vilket handlings-
alternativ jag bör välja för att med minsta möjliga ansträngning säkerställa att 
jag trots allt kommer hem med bröd.  
 
Utan ett så detaljerat handlingsschema, exempelvis vid inköp i en ny butik, 
kan jag inte utifrån varorna i kundvagnen skapa den typ av mening som i 
exemplet ovan. Denna mening som skapas utgår ifrån att något inte är som 
det brukar. Ericson (1998) benämner detta fenomen som isolering av en 
fråga28. I den mängd av information, det informationsbrus, som omger oss 
hjälper vår ram till att isolera en fråga när något inte verkar som vanligt. Det 
ovanliga eller överraskande kan genom att kopplas samman med den 
befintliga ramen tilldelas mening – vilket kan ses som ett koncentrat av 
begreppet meningsskapande: 

A cue in a frame is what makes sense, not the cue alone or the 
frame alone. Said differently, the substance of sensemaking 
starts with the three elements: a frame, a cue and a connection 
… The combination of a past moment + connection + present 
moment of experience creates a meaningful definition of the 
present situation… Frames tend to be past moments of 
socialization and cues tend to be present moments of 
experience. If a person can construct a relation between these 
two moments, meaning is created. (Weick 1995:110f) 

                                                      
28 Weick använder det engelska begreppet ”cue” i detta sammanhang. Czarniawska 
(1999a) har översatt detta med ”stickreplik”. 
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Under lång tid försökte forskare förklara mänskligt handlande genom stimuli-
respons (S-R) ansatsen. Denna innebar att de handlingar som individer 
företog sig kunde spåras tillbaka till det stimuli som individen utsattes för. 
Genom att individualisera handlingar väcktes intresset för vad som sker på 
individens plan mellan stimuli och respons. Hellgren & Löwstedt (1997) 
illustrerar detta genom att tillföra en symbol för den tolkande processen enligt 
följande: S-O-R. Weick är tydlig när han skiljer tolkning från menings-
skapande. Tolkningen sker av en redan färdig text29. I processen där mening 
skapas måste individen också kreera den text som ska tolkas: 

Most descriptions of interpretation focus on some kind of text. 
What sensemaking does is address how the text is constructed 
as well as how it is read. Sensemaking is about authoring as well 
as reading. (Weick 1995:7) 

Detta citat faller tillbaka på det fenomen som enligt ovanstående bokstavslek 
skulle kunna beskrivas som O-S-O-R. Det är inte självklart vilken stimuli som 
individen ”träffas av” utan isolering av frågor är liksom tolkningsprocessen 
individrelaterad. Detta beskrivs av Weick (1979) med hjälp av begreppet 
enacted environment. Samma begrepp utvecklas av Smircich & Stubbart 
(1985:727): 

An enactment model implies that an environment of which 
strategists can make sense has been put there by strategists’ 
patterns of action – not by a process of perceiving the 
environment, but by a process of making the environment. 

Det svenska ordet ”omgivningen” signalerar en singularis form, dvs. att det 
finns en oberoende omgivning. Vidare implicerar ordet att omgivningen går 
att skilja från individen. Enligt den syn som presenterats ovan finns ingen 
oberoende verklighet eller omgivning som individen kan förhålla sig till. 
Relevant för avhandlingen är ett synsätt där enskilda aktörer i organisationer 
är med och skapar den omgivning som fungerar som bakgrundsbrus, i vilket 
de kan isolera frågor som kan tilldelas mening30.  

2.2.2 Meningsskapande i organisationer 
Hur kan då individers meningsskapande vara av så stort intresse för den som 
vill studera organisationer? Frågan behandlas i två delar. Den första rör 

                                                      
29 Märk att text i det här fallet kan ses som utförda handlingar. 
30 I Weick (1979) beskrivs meningsskapande med hjälp av en process bestående av tre 
steg: enactment-selection-retention. Jag har dock valt att inte närmare beskriva dessa 
steg, utan istället att använda ram och isolerad fråga i enlighet med beskrivningen i 
detta avsnitt. 
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enskilda aktörers meningsskapande i ett organisatoriskt sammanhang och den 
andra relationen mellan individ och kollektiv. Czarniawska (1999a:31) 
uttrycker insiktsfullt följande rörande aktörers meningsskapande i 
organisationer: 

Pågående historier, serier och aktuella teman är just sådana 
ramar. Man försöker tolka vad som händer genom att sätta det i 
en sådan ram. På detta sätt blir händelser meningsfyllda och 
ramen mer omfattande. Om det inte vore för dessa 
”inramningar” skulle det organisatoriska livet, och då särskilt 
chefernas arbete, kännas som en lång lista av icke samman-
hängande moment, precis som en TV-tablå. En sådan tablå går 
egentligen inte att läsa, bara att leta igenom, och ett sådant liv 
skulle vara omöjligt att leva. Därför skapar de anställda en 
mening genom att sätta ihop berättelser där fristående episoder 
länkas samman. 

Med ett sådant betraktelsesätt utgör själva meningsskapandet det kitt som får 
organisatorisk handling att hänga samman och bilda en meningsfull helhet. 
Det är således av stort intresse för den som önskar förstå hur organisationer 
fungerar att förstå hur dess aktörer skapar mening. Men det finns ytterligare 
en dimension på den inledande frågan. Tidigare nämndes hur kognitiv 
organisationsteori också benämns ”managerial and organizational cognition”, 
vilket pekar på det intressanta samspelet mellan individ och kollektiv. Den 
huvudsakliga delen av tidigare forskning har naturligt fokuserat på individens 
kognitiva strukturer och processer. Pettigrew (1985) har dock betonat vikten 
av att förstå komplexa organisatoriska fenomen genom att använda flera olika 
analysnivåer, exempelvis individen, organisationen och branschen. Liknande 
tankegångar känns igen också hos svenska forskare (exempelvis Melin 1987; 
Hellgren & Löwstedt 1997). Vid en första anblick kan Weicks teorier om 
meningsskapande kategoriseras bland skolbildningar där individens frihet 
betonas. Jag hävdar dock att detta är fel och att han snarare medvetet strävat 
efter att förklara organisatoriska skeenden med utgångspunkt i det 
individuella meningsskapandet, men med tydliga begränsningar. Weick 
(1995:70f) tar sin utgångspunkt i Wiley (1988) och talar om meningsskapande 
på fyra olika nivåer (se figur 2.1). Samspelet mellan framförallt tre31 av dessa 
nivåer är av intresse i förhållande till avhandlingens syfte.  
 
Weick gestaltar det individuella (intrasubjektiva) meningsskapandet i form av 
personliga tankar, känslor och intentioner. Den nästkommande nivån är den 
                                                      
31 Den fjärde nivån (extra-subjektiv) bedöms inte tillföra kommande resonemang 
något, varför den utelämnas i den fortsatta framställningen. 
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första som behandlar individer i relation till varandra och benämns 
intersubjektiv. Denna nivå har en tydlig koppling till social konstruktionism 
där just begreppet intersubjektivitet kan anses vara centralt. Jag använder här 
begreppet i relativt vid mening och konstaterar att individer i interaktion med 
andra kommer överens om vilken mening som ska tilldelas olika fenomen. I 
denna process där jag övergår till vi (individ till kollektiv) bryts individens 
subjektiva mening mot andra individers mening genom samtal eller andra 
handlingar och en intersubjektiv mening uppstår. Detta meningsskapande är 
relativt flyktig till sin karaktär, men kan övergå i mer permanenta tanke- och 
handlingsmönster.  
 

Intrasubjektiv (individuell) 
 

Intersubjektiv  
 

Organisationen 
 

Generisk-subjektiv (strukturell) 
 

Extra-subjektiv 

Figur 2.1  Meningsskapande på fyra olika nivåer.   

Wiley (1988) kallar den strukturella nivån för generisk-subjektiv. Weick (1995) 
förmedlar att människor i en stabil omgivning kan lämna de egna jagen och 
istället inträda i roller och följa uppställda regler. Individen blir på denna 
generisk-subjektiva nivå utbytbar och det finns scheman som hanterar olika 
uppkomna situationer. I en tid av förändring, till exempel när ny teknik 
introduceras eller en ny idé möter praktiken, uppstår osäkerhet kring de 
överenskomna handlingsmönstren. Den generisk-subjektiva nivån får svårare 
att göra sig gällande och meningsskapande på den intersubjektiva nivån 
dominerar. Det är mellan den intersubjektiva nivån och den generisk-
subjektiva nivån som Weick placerar organisationen32. Organisationen är en 
blandning av mer lättflyktiga meningar formade mellan två eller flera individer 
och av regler, rutiner och gruppnormer på en generisk-subjektiv nivå. Detta 
är ett betraktelsesätt som jag anammar i denna avhandling, vilket bland annat 
tydligt påverkar hur modellen beskrivs i nästa kapitel.  
 
                                                      
32 Andra som har funnit det fruktbart att betrakta organisationer som 
uppbyggda av system av gemensam mening är exempelvis Gioia & Sims 
(1986) som talar om ”cognitive consesuality”. 
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Ovanstående avsnitt har syftat till att visa på det rimliga i att använda ett 
meningsskapandeperspektiv för att förstå organisatoriska skeenden. 
Meningsskapande beskrevs som ett kitt för att organisatorisk handling ska 
hänga samman och kännas meningsfull. Detta synsätt utgör en viktig grund 
för de diskussioner om avhandlingens ansats och design som följer i kapitel 4. 
Vidare diskuterades möjligheten att betrakta organisationer som en blandning 
av meningsskapande på olika nivåer. Denna senare diskussion lägger grunden 
för flera av de närmast följande avsnitten. 

2.2.3 Mening skapas retrospektivt 
På samma sätt som det vardagliga synsättet på omgivningen tidigare ställts på 
ända med hjälp av begreppet enacted environment, kommer här den vanliga 
uppfattningen att tanke föregår handling att ifrågasättas. Visst är det 
uppenbart att den föreställning vi har kring exempelvis en organisations-
förändring är att den är möjlig att planera. Det finns också få organisationer 
som lever helt utan planer för framtiden i form av strategier och mål. Så visst 
måste det vara så att tanken leder handlingen?  
 
Weick (1979) hävdar att mening skapas retrospektivt. Det innebär ett synsätt 
där handling måste föregå tanke. Med hjälp av meningen ”How can I know 
what I think till I see what I say” kan fokus sättas på ett rättfärdigande av våra 
handlingar. Människan har ett behov att i sina egna ögon agera förnuftigt. 
Detta leder till en situation där de mest underliga handlingar kan rättfärdigas 
med hjälp av det egna meningsskapandet. De handlingar som kan synas 
underliga utgör en isolerad fråga och blir föremål för en process där mening 
skapas. En mening som i framtiden kan ligga till grund för rättfärdigande av 
andra handlingar. Låt mig illustrera med ett exempel: Jag har en bekant som 
alltid lyckas finna en positiv mening i det som hänt, vilken misslyckad 
situation som än föreligger. Det kan vara så att hon kört i diket och förstört 
bilen. Många skulle ha varit förtvivlade eller arga, men hon kan istället utifrån 
händelsen skapa mening och säga att hon nu lärt sig mer om en bilbärgares 
vardag. Jag tror säkert att min bekant är ett extremfall, men att exemplet ändå 
visar på hur vi människor skapar mening. Det är först när handlingen är ett 
faktum som vi genom att reflektera över och utvärdera den kan skapa 
mening. I Weick (1995) finns ett exempel som visar hur jurys i USA studerats 
och att de i första hand bestämmer sig för vilken påföljd som en anklagad bör 
få. Först efter det så konstruerar jurymedlemmarna de argument och lyfter 
fram de fakta som rättfärdigar påföljden. Handlingen (bestämmande av 
påföljd) föregår tanken (de logiska argument och fakta som rättfärdigar 
påföljden). 
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Låt oss flytta resonemanget till en organisatorisk kontext. Innebär då 
ovanstående att all planering, upprättandet av visioner och strategiska planer 
är onödigt arbete i organisationer? Ordningsföljden mellan handling och 
tanke blir extra tydlig vid plötsliga händelser. I stabila miljöer där 
handlingsmönster kan anses vara återkommande över tid kan individen 
”luras” att tro att tanke föregår handling. Man kan helt enkelt förutse vissa 
handlingar och tilldela dessa mening i förväg. Weick (1979) använder 
begreppet future perfect thinking vilket förklarar hur individer föreställer sig en 
ännu inte inträffad händelse som om den redan har inträffat. Detta förutsätter 
att individen har någon form av kognitiva strukturer som möjliggör ett 
igenkännande i sammanhanget. Ericson (1998:132) förklarar hur en vision 
kan vara ett verktyg som får individer att skapa mening, trots att det inte 
föreligger någon handling (jmf Gioia & Thomas 1996): 

Med hjälp av en vision av ett framtida tillstånd, skulle det … 
vara möjligt att få individer att uppleva framtida och främmande 
situationer som om de redan inträffat innan de verkligen 
inträffat. Med detta menas alltså att individer med hjälp av en 
vision har möjlighet att tilldela ett framtida tillstånd en mening 
redan innan det framtida tillståndet är en realitet. En vision 
skulle alltså kunna utgöra en bild av ett tänkt framtida tillstånd 
som individer kan isolera. Den isolerade visionen kan sedan 
tilldelas mening. 

På samma sätt är det teoretiskt möjligt att tilldela en mening till den framtida 
bilden av den egna organisationen med en ny idé - till exempel modellen - 
inkorporerad. Också detta avsnitt om retrospektivt meningsskapande 
återkommer som en viktig förutsättning för flera av de kommande 
resonemangen i detta och kommande kapitel. Så här långt i detta kapitel har 
teorierna om meningsskapande presenterats relativt oberoende av dess 
användningsområde i den aktuella studien. För att råda bot på detta sätts i 
kommande avsnitt de tidigare beskrivningarna i relation till avhandlingens 
syfte och problemområde. Centralt är beskrivningen av hur de beskrivna 
teorierna om meningsskapande kan användas i relation till översättnings-
processen. 

2.3 Ett första steg mot avhandlingens tolkningsram  
I det inledande kapitlet presenterades avhandlingens problemområde och 
syfte. Översättningsprocessen och det teoretiska perspektivet menings-
skapande framhölls som centrala element. Det har också utlovats en 
fördjupning av relationen mellan de två begreppen översättning och 
meningsskapande. Denna fördjupning följer i innevarande avsnitt som 
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innebär ett första steg mot avhandlingens tolkningsram. Jag kommer att 
argumentera för att den översättning som studeras bör innefatta såväl fokus 
på de processuella aspekterna, enskilda aktörers reflektioner och 
meningsskapande som på den kontext i vilken översättningsprocessen äger 
rum. Den preliminära tolkningsramen kommer sedan att utgöra en grund för 
hur modellen presenteras i nästa kapitel. Där följer således inte enbart den rent 
tekniska beskrivningen av modellen, utan också kringliggande diskussioner med 
utgångspunkt i teorierna om meningsskapande och översättningsprocessen. 
Presentationen av modellen möjliggör i sin tur en ytterligare fördjupning av den 
tolkningsram som presenteras i innevarande kapitel. Det råder således ett 
inbördes förhållande mellan dessa båda kapitel som tillsammans leder fram 
till såväl avhandlingens tolkningsram som en precisering av avhandlingens 
syfte.  

2.3.1 Mötet mellan idé och praktik orsakar osäkerhet 
I avhandlingens första kapitel utvecklades problemområdet och ambitionen 
att vara konstruktivt kritisk framlades. Problemområdet begränsades också till 
det empiriska fenomen där modellen möter en befintlig praktik. Hellgren & 
Löwstedt (1997) bidrar till möjligheten att teoretiskt beskriva detta 
intresseområde med hjälp av begreppet föreställningar.  

 
Individuella 

Föreställningar 
Kollektiva 

Föreställningar 

Generella 
föreställningar 

Organisations-
föreställningar 

Dominerande 
organisationsidéer 

Specifika 
föreställningar Organisationsbilder Lokala 

organiseringsteorier 

Figur 2.2  Föreställningar om organisationer (från Hellgren & Löwstedt 1997).  

För det första skiljer författarna på generella och specifika föreställningar. De 
generella föreställningarna har sin grund i individers kognitiva strukturer 
angående organisationer och organiserande i mer allmänna termer, medan de 



39 

specifika naturligt fokuserar en enstaka organisation. Figur 2.2 bygger, i likhet 
med Weick (1995), på antagandet att föreställningar om organisationer kan 
delas av flera inom ett kollektiv. Fältet som benämnts dominerande 
organisationsidéer avser generella föreställningar om hur organisationer i 
allmänhet kan eller bör organiseras. Jag hävdar att modellen kan anses vara en 
sådan dominerande organisationsidé som under en längre tidsperiod 
attraherat många olika individer från olika organisationer. Med hjälp av 
teorierna om meningsskapande kan jag nu uttrycka att avhandlingen rör sig 
kring frågan om och framförallt hur generella och dominerande 
organisationsidéer blir accepterade och avspeglar sig i de kollektiva 
föreställningarna om den egna organisationens lokala organiseringsteorier. 
 
I det inledande kapitlet användes Czarniawska & Joerges (1996) idémodell för 
att illustrera avhandlingens problemområde, vilket beskrevs som när idén 
möter den befintliga praktiken och ska omsättas i handling. Vare sig vi 
använder denna idémodell eller tankarna i figur 2.2 blir det tydligt att 
befintliga tanke- och handlingsmönster ifrågasätts i samband med modellens 
inträde. Weick (1995) är tydlig när han uttrycker att osäkerhet är en drivkraft 
för meningsskapande. En idé eller en innovation är per definition något nytt 
för den befintliga praktiken och kan på så vis tjäna som bra beskrivning för 
något som drar till sig intresse, annat uttryckt en fråga som isoleras. Individer 
i organisationer strävar efter att reducera osäkerhet, vilket betyder att en 
innovations inträde i organisationen starkt kan driva meningsskapande. För 
att ytterligare argumentera för relevansen att studera meningsskapande i syfte 
att förstå översättningsprocessen redovisas nedan tre skolbildningar inom 
ramen för studier av ny teknologi. 
 
Swan (2001) har studerat nya teknologier33 med hjälp av ett kognitivt 
perspektiv. Författaren identifierar tre olika strömningar eller skolor som 
vuxit fram över tid i samband med dylika studier34. Jag har på svenska kallat 
dem diffusionsskolan, implementeringsskolan och processkolan. 
Diffusionsskolan har fokuserat på att studera innovationens och organisationens 
egenskaper för att förstå adoptionen av idéer. I mina studier av Rogers 
(1995), som är flitigt citerad inom denna skolbildning, kan jag konstatera att 
individerna och individernas roll i samband med adoption och spridning av 

                                                      
33 Nya teknologier behöver inte ses som teknisk infrastruktur utan kan lika gärna ses 
som nya managementsystem eller annat som skulle kunna beskrivas inom ramen för 
organisatorisk infrastruktur.  
34 Författaren refererar i sin tur till Wolfe (1994) som ursprungskällan till 
kategoriseringen av de tre olika strömningarna.  
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nya idéer är sparsamt diskuterad och att de intar en ganska passiv hållning35. 
Implementeringsskolan har enligt Swan (ibid) uppstått som ett resultat av att 
diffusionsskolans studier av spridning inte tagit hänsyn till skillnaden mellan 
adoption och implementering av en ny idé. Organisationer kan enligt detta 
synsätt adoptera en idé utan att handla i enlighet med densamma. Detta 
synsätt styrks bland annat av Pfeffer och Sutton (2001) som i flera studier 
visat på gapet mellan att veta och att handla (jmf tidigare tankar kring 
rationell implementering). I implementeringsskolan har fokus legat på att 
studera karakteristika för organisationer som lyckas med implementering av 
ny teknologi (jmf tidigare tankar kring deterministiska studier av TQM). Men 
också inom denna skolbildning kan analysenheten sägas vara organisationen 
snarare än individerna, vilket medfört att det kognitiva perspektivet också här 
är underutvecklat. 
 
De båda ovan nämnda skolorna nämner det kognitiva perspektivet som 
fruktbart för förståelsen av införandet av ny teknologi, men antar inte 
utmaningen. Som ett komplement har därför processkolan vuxit fram utifrån 
huvudargumentet att ny teknologi inte kan studeras utan användare. Weick 
och hans meningsskapandeperspektiv placeras av Swan inom denna 
skolbildning och hon argumenterar på ett sätt som vi känner sedan 
inledningen av detta avsnitt att ny teknologi skapar osäkerhet vilket i sin tur 
ofta leder till skapandet av olika mening och missförstånd. Weick skriver 
(1990:2) med relevans för denna diskussion: ”Because new technologies are 
equivocal they require ongoing structuring and sensemaking if they are to be 
managed”. Ordet ongoing i citatet pekar på tidsaspekten i denna process och 
med hjälp av den tidigare beskrivningen rörande den kognitiva ramen blir det 
kumulativa inslaget tydligt. Processkolan fäster således större vikt vid 
individens roll vid spridning av idéer och fenomenet betraktas som just en 
process där sociala interaktioner i en given kontext är avgörande för 
spridningen.  

2.3.2 Process, aktör och kontext 
I föregående avsnitt diskuterades bland annat processkolan i samband med 
studier av ny teknologi. Inom ramen för denna diskussion framhölls det 
processuella, den enskilda aktören samt den befintliga kontexten som viktiga 
studieområden för förståelse rörande mötet mellan idé och praktik. Jag 
hävdar att meningsskapandeperspektivet som vi känner det från inledningen 
av detta kapitel är ett lämpligt redskap att använda i jakten på denna 
                                                      
35 Den studie (Lundgren 2000) som tidigare nämndes i samband med diskussionen 
kring idémodellens tredje steg är baserad på detta synsätt och beskriver hur TQM 
som idé spridits inom Sverige.  
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förståelse. Just intresset för process, aktör och kontext påminner också om de 
två avhandlingar till vilka koppling utlovades i samband med presentationen 
av problemområdet i inledningskapitlet (Erlingsdóttir 1999; Skålén 2002). 
Med hjälp av bland annat dessa återknyter diskussionen här till begreppet 
översättning36. 
 
Redan i inledningskapitlet nämndes ett flertal forskare (Czarniawska & 
Joerges 1996; Sahlin-Andersson 1996; Rövik 2000) som använt översättnings-
begreppet. Översättning handlar då i första hand om hur idéer, via sociala 
interaktioner transformeras och blir till något annat än vad de var när de reste 
in i organisationen. Men uppenbart fångar begreppet det processuella. 
Blomquist (1996:72) hävdar att ”översättningsbegreppet ger möjlighet att 
fånga och förstå dynamik, komplexitet och mångtydighet…”. Vidare 
uttrycker hon: ”vad begreppet översättning också tillför … är att lyfta fram 
och betona processer snarare än resultat av processer”. Trots att begreppet 
fångar den processuella dimensionen av mötet mellan idé och praktik 
argumenteras nedan för att översättningsbegreppet som det använts inom 
nyinstitutionalismen inte fullt ut kan ge den förståelse som eftersträvas i 
denna avhandling.  
 
Skålén (2002:225) uttrycker funderingar rörande översättningsbegreppet 
enligt följande: ”En annan problematik med översättningsperspektivet är att 
det enbart beaktar omtolkningen av den idé som institutionaliseras och inte 
aktörsdynamiken i den organisation som idén institutionaliseras i.” Visst talar 
förvisso Czarniawska & Joerges (1996) om vikten att beakta aktörerna. Men i 
deras idémodell, och inte minst i det fjärde steget, saknas mer utförliga 
diskussioner kring individens roll. Erlingsdóttir (1999:34) för ett liknande 
resonemang rörande kontexten: ”Det kan förmodligen förväntas att även 
olika slags rutiner som finns på plats där dessa nya idéer eller standarder 
införs, påverkar översättningsprocessen.” Båda dessa avhandlingar pekar på 
en intressant utvecklingstendens inom den nyinstitutionella teorin där ett 
större intresse riktas mot den enskilda organisationen och dess dynamik. 
Tillsammans har de givit mig ett stöd för att fortsatt använda begreppet 
översättning i samband med att modellen möter en befintlig praktik. 
Diskussionen ovan kring process, aktör och kontext summerar dock till ett 
behov av att vidareutveckla begreppet, vilket jag med hjälp av teorierna om 
meningsskapande kommer att göra under den kommande rubriken.  

                                                      
36 För att visa på områdets aktualitet kan också nämnas den slutsats som Rogberg & 
Werr (2002) kommer fram till i samband med studier av managementmodeller. De 
menar att deras slutsatser visar på relevansen för att studera just översättning för att 
förstå förändringsarbete. 
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2.3.3 Översättningsprocessen 
I föregående avsnitt beskrevs översättning som sociala interaktioner i 
samband med att en ny idé möter den befintliga praktiken. Översättningen 
drivs av aktörernas önskan att reducera den osäkerhet som nyheten skapar i 
och med sitt inträde. I detta avsnitt kommer påverkan av andras menings-
skapande att lyftas fram för att fylla översättningsprocessen37 med ett 
innehåll. Vid sidan om det processuella diskuteras också intresset för aktörer 
och den kontext i vilken översättningsprocessen äger rum.  
 
Smircich & Morgan (1982) talar om ”Management of meaning” när de utgår 
från att ledarskap är en social process som definieras genom interaktion 
mellan ledare och dem som leds. I deras beskrivning av fenomenet ledarskap 
ingår uppgiften att definiera verkligheten på ett sätt som verkar förnuftigt för 
dem som leds, vilka gett upp sin egen rätt att tolka och definiera den. Denna 
process skapar enligt författarna gemensamma referenspunkter som bas för 
organisatorisk handling. Gioia & Chittipeddi (1991) och Gioia et al (1994) har 
i sina studier uppmärksammat relationen mellan individers eget menings-
skapande och deras påverkan av andras meningsskapande. De använder 
begreppet sensegiving38 för att förklara de processer som uppstår när någon 
försöker påverka någon annans meningsskapande:  

In the context of this study, sensemaking has to do with 
meaning construction and reconstruction by the involved parties 
as they attempted to develop a meaningful framework for 
understanding the nature of the intended strategic change. 
Sensegiving is concerned with the process of attempting to 
influence the sensemaking and meaning construction of others 
toward a preferred redefinition of organizational reality. (Gioia 
& Chittipeddi 1991:442) 

I samma artikel lyfts det dialektiska förhållandet mellan att själv skapa mening 
och att påverka andras meningsskapande fram. Samtidigt som en översättare 
försöker påverka andra påverkas dennes eget meningsskapande. Med hjälp av 
denna insikt har nedanstående figur skapats som en tentativ och förenklad 
bild av hur modellens inträde i en organisation ser ut. Bilden tar hänsyn till 
tidsaspekten (det processuella) och till enskilda aktörers roll i översättnings-

                                                      
37 Märk här att översättningsprocessen inte bör blandas samman med den 
grundläggande värderingen processorientering. Att jag valt att benämna mötet mellan 
idé och praktik för översättningsprocess, trots risken för viss begreppsförvirring, 
förklaras av min vilja att betona att jag studerat mötet över tid och bedömer att 
tidsdimensionen bör framhållas för att öka förståelsen. 
38 På svenska har sensegiving ersatts med meningsgivande (Edvardsson-Stiwne 1997). 
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processen. Värt att poängtera är att det kontextuella inte tydligt framträder i 
figuren. Diskussionen om kontextens betydelse återkommer i ett senare 
avsnitt i detta kapitel. 

 
 Figur 2.3  En tentativ bild av översättningsprocessen.  

Figuren utgår från att det finns aktörer, enskilda eller i grupp, som tar på sig 
rollen att företräda den inresande idén och jag reserverar begreppet översättare 
i det här sammanhanget för de personer som arbetar med översättning i 
försök att få andra att ta till sig och arbeta med modellen. Självklart finns det 
säkert också individer som försöker påverka andra i motsatt riktning, men 
dessa faller inte under mitt användningsområde av begreppet översättare. Jag 
har identifierat ett problem angående hur begreppet översättare har använts i 
tidigare liknande forskning. Rövik (2000) tycks förutsätta att översättare kan 
återfinnas inom organisationens personal- eller utvecklingsavdelningar. Jag 
hävdar att detta är en avsevärd förenkling och föreslår ett synsätt där 
översättare kan återfinnas på många olika positioner inom en organisation.  
 
Översättarna fyller funktionen att förespråka, förmedla och förenkla. Jag 
kommer längre fram att visa på den aktuella modellens komplexitet vilket 
accentuerar behovet av översättning. Jag kommer också att argumentera för 
att de disparata bilder som initialt skapas kring arbetet med modellen kräver att 
någon eller flera aktivt arbetar som översättare. Översättaren eller 
översättarna är centrala i samband med att de kognitiva föreställningarna 
kring modellen kan förändras över tid. Detta kan givetvis ske helt oberoende av 
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andra individer, men mer troligt i en organisatorisk kontext är att 
meningsskapandet påverkas av andra.  
 
Den tentativa bilden av översättningsprocessen baseras på antagandet att 
någon eller några (översättare) kommer att försöka påverka övrigas 
meningsskapande i den inresande idéns riktning. Översättarna har initialt 
skapat en positiv mening kring idén, som övertygar dem att arbeta aktivt för 
densamma. Värt att poängtera är att denna mening är skapad utifrån en tänkt 
framtida bild där idén har blivit en del av praktiken (future perfect thinking). Av 
figuren framgår sedan att övrigas meningsskapande tar sin början i de 
handlingar som översättarna iscensätter för att påverka. Sådana handlingar 
kan vara exempelvis en utbildningsdag eller vanligt prat runt kaffebordet. De 
övrigas meningsskapande leder i sin tur till någon form av handling39 (positiv-
likgiltig-negativ) som skapar ny grund för översättarnas meningsskapande. 
Denna översättningsprocess kommer växelvis att fortsätta så länge som idén 
och arbetet som följer i spåren av densamma skapar osäkerhet i 
organisationen.  
 
I detta avsnitt har en tentativ bild av översättningsprocessen presenterats. 
Med hjälp av att referera till begreppet meningsgivande har översättarnas roll 
diskuterats inom ramen för denna process. För att fullt ut förstå hur 
översättningsprocessen kommer att användas för att tolka det empiriska 
materialet i denna avhandling saknas fortfarande två viktiga pusselbitar. I 
nästa kapitel återkommer en fördjupad diskussion om vad som i figuren här 
enbart har benämnts den inresande idén. Modellen kommer där att diskuteras 
och sättas i förhållande till översättningsprocessen. Men hittills saknas också 
diskussioner om kontextens betydelse för översättningsprocessen, vilket de 
kommande två avsnitten söker att ändra på. 

2.3.4 Kontexten påverkar översättningsprocessen 
I den tidigare beskrivningen av processkolan framhölls intresset för sociala 
interaktioner i en given kontext. Weick (1995) framhåller att kontexten vid 
sidan av individens kognitiva strukturer är en viktig faktor när mening skapas. 
Enligt honom begränsar den kontext som mening skapas i individens 
meningsskapande. Tänk dig att du som åskådare befinner dig på Monzabanan 
i Italien och tittar på ett Formel-1 lopp. Helt plötsligt ser du en svart och vit-
rutig flagga som viftas fram och tillbaka. Har du någon erfarenhet av 
motorsport så vet du att flaggan indikerar målgång. Den mening du skapar är 
att någon förare har passerat målet och att loppet är över. Flyttar vi oss sedan 
                                                      
39 I detta fall kan utebliven respons, eller icke-handling, också betraktas som underlag 
för kommande meningsskapande. 
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några mil till Delle Alpi stadion i Turin och bevistar fotbollsmatchen mellan 
Juventus och Milan dyker återigen den svart och vit-rutiga flaggan upp. Om 
du vet att Juventus alltid spelar i svart och vitt förstår du säkert att flaggan i 
det här fallet, i den här kontexten, innebär att mannen som viftar med flaggan 
gör det för att han vill visa att han är en anhängare till Juventus.  
 
Av resonemanget följer att den mening som skapas i samband med att 
modellen översätts i en organisation inte enbart kan förklaras med hjälp av 
individernas kognitiva strukturer, utan också bör ses i förhållande till den 
kontext som meningen skapas i. Olika skolbildningar inom organisations-
teoretisk forskning har olika sätt att betrakta och beskriva kontexten. Det 
betyder att min beskrivning av kontexten som följer nedan säkert hade sett 
annorlunda ut om jag exempelvis använt institutionell teori som teoretisk 
utgångspunkt.  
 
Inom ramen för det meningsskapande perspektivet vill jag börja 
resonemanget kring kontexten med att återknyta till definitionen av 
organisering som den process där osäkerhet reduceras genom att bygga upp 
fasta föreställningar och omsätta dessa i konkret handling. Vi minns också 
hur Weick (1995) placerar organisationen mellan de två nivåerna 
(intersubjektivt och generiskt-subjektivt) av meningsskapande. Det är denna 
blandning av förgivettaganden och pågående förhandling som begränsar 
isolering av och meningsskapandet kring en ny idé. Salancik & Pfeffer (1978) 
konstaterar kontextens betydelse genom att visa hur tidigare handlingar (vilka 
påverkat kontextens nuvarande utseende) binder vissa aktörer till att 
rättfärdiga dessa i ett senare skede. Jag kan exemplifiera detta med en ledare 
som genom engagemang påverkat organisationen i viss riktning kan ha svårt 
att ”erkänna” att den inslagna vägen haft negativ påverkan40. Hon är bunden 
till sina tidigare handlingar och kontexten påverkar på så vis hennes 
meningsskapande. Weick (1995) lyfter i detta sammanhang fram den politiska 
aspekten av organiserandet. Mot bakgrund av ovanstående framhålls att 
studier av meningsskapande inte kan bortse från den kontextuella politiken41. 
Det betyder i mitt fall att intresse också måste riktas mot vem eller vilka som 
förespråkar modellen och i vilket syfte. Den adopterande organisationen kan 
inte heller betraktas som isolerad från omvärlden. Modellen i sig och det 
nationella institutet är också behäftade med en historik som man inte kan 

                                                      
40 Zbaracki (1998) har studerat just ledare i organisationer som säger sig arbeta med 
TQM och konstaterat att retoriken kring det egna arbetet sällan överensstämmer med 
det faktiska resultatet. 
41 Jämför med Swan (2001:136) som beskriver adoption av ny teknologi som ”highly 
political”. 
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bortse ifrån. Detta förhållande är en del av kontexten som påverkar 
meningsskapandet. 
 
Salzer (1994) använder två begreppspar i sin strävan efter att förstå hur 
individer konstruerar en organisations identitet vilka hjälper mig vidare i min 
ambition att finna begrepp för att beskriva kontext. I hennes avhandling som 
behandlar meningsskapande fann hon att stora och geografiskt utspridda (i 
hennes fall internationella) organisationer består av olika meningssystem 
vilket hon kallar organisationskulturer. Det första begreppsparet, centralt-
perifert, använder Salzer för att påvisa ett maktförhållande och möjlighet att 
påverka (ibid:229). Ett centrum har rollen att utforma gemensamma riktlinjer 
och förhållningssätt och också att verka för att dessa efterlevs. Den process 
genom vilken ett centrum försöker att påverka perifera enheter kallar Salzer 
för homogenisering (ibid:225). Den motverkande kraften, heterogenisering, förklaras 
av de perifera enheternas behov av att skapa mening i det lokala samman-
hanget (ibid:222). Med hjälp av dessa begreppspar finns en möjlighet att 
betrakta kontexten bestående av centrala krafter som verkar för en 
homogenisering med modellens värderingar som ledstjärna. Spänningen mellan 
centrum och periferi beaktas i avhandlingen.  

2.3.5 Den aktuella kontexten - tjänsteproduktion i offentlig sektor 
Jag har tidigare i detta avsnitt argumenterat för översättning som ett centralt 
begrepp och att kontexten har betydelse för att förstå meningsskapande. Jag 
har också argumenterat för att låta kontexten framträda i avhandlingen och 
presenterat ett antal begrepp för att möjliggöra detta. Redan i inlednings-
kapitlet avgränsades studien till tjänsteproducerande organisationer i offentlig 
sektor varför detta avsnitt ska beskriva gemensamma drag i den produktions-
logik som finns i dessa organisationer. Jag har tidigare starkt tagit avstånd från 
att en viss produktionslogik skulle avgöra framgång i arbetet med modellen. 
Det jag framhåller i detta avsnitt är enbart att man bör studera den aktuella 
produktionslogiken för att förstå översättningsprocessen. Mitt antagande 
bygger på utgångspunkten att organisationer med olika produktionslogik 
också stöter på olika problem i samband med att modellen tillämpas. 
 
Normann (2001) talar om olika strategiska paradigm för att förklara 
uppkomsten av nya organiseringsformer. I de senare årtiondenas utveckling 
finns ett starkt inslag av att industrilogiken ersätts med en tjänstelogik. Den så 
kallade nordiska skolan inom service management (Normann 1982; Grönroos 
& Gummesson 1985) har under de senaste 20 åren bidragit med kunskap om 
denna utveckling. Edvardsson (1996) samt Echeverri & Edvardsson (2002) 
har utvecklat ett tjänstesynsätt som utgår från tjänsters delvis unika egen-
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skaper och produktionslogik. Nedanstående avsnitt gör inte anspråk på att 
vara en heltäckande beskrivning av detta synsätt. Den teoretiska genom-
gången av fältet har istället inriktats på att lyfta fram områden som kan vara 
av vikt för den fortsatta framställningen i avhandlingen. De två områden som 
kommer att belysas är kunden som en medproducent och en modell över 
tjänsters förutsättningar. 
 
Tjänster är vanligtvis mer eller mindre abstrakta och immateriella och uppstår 
i mötet mellan en tjänsteproducent och en kund. Edvardsson (1996:56) 
uttrycker: 

Kunden medverkar ofta direkt i den process som skapar 
tjänsten genom att (1) bidra med information och andra input i 
processen, (2) utföra moment eller aktiviteter och (3) 
”marknadsföra” tjänsten genom att föra vidare sina intryck och 
uppfattningar till andra kunder och intressenter. Utan kund-
medverkan skulle flertalet tjänster inte uppstå. 

Grönroos (2000) beskriver utvecklingen från synen på kunden som deltagare 
i en transaktion till ett relationsperspektiv. Inom ramen för en relation deltar 
således kunden upprepat i produktion och konsumtion av tjänster. Enligt 
författaren har detta perspektivskifte flyttat intresset från att mer 
resultatorienterat distribuera ett värde till att mer processorienterat skapa ett 
värde tillsammans med kunden. Edvardsson (1996) framhåller att 
organisationens roll inte är att tillhandahålla tjänster utan med fördel kan ses 
som att tillhandahålla förutsättningar för tjänster. Inom ramen för detta 
synsätt beskrivs en modell för tjänsters förutsättningar vilken nedan återges 
som figur 2.4. Med begreppet koncept avses förebilden för tjänsten eller den 
kundnytta och de fördelar som tjänsten är avsedd att vara bärare av och 
förmedla till kunden. Tjänsteprocessen42 är den värdeskapande händelsekedja 
som förverkligar tjänsten och kan beskrivas på olika nivåer, från översiktliga 
scheman, ned till flödesbeskrivningar som i detalj preciserar enkla handlingar 
(Norling & Olsen 1994; Isaksson 2001). I processen identifieras vidare en 
mottagare eller kund som kan vara såväl intern som extern. Med 
tjänstesystem avser Edvardsson (ibid) de resurser och organisatoriska 
förutsättningar som står till förfogande för att tjänsten ska kunna realiseras. 
Tjänstesystemets olika delar består av kunder, ledning och medarbetare, 
organisationsstruktur och system samt fysiska/tekniska resurser. 
 

                                                      
42 Observera att forskare inom detta fält använder begreppet processer relativt 
likvärdigt med forskare inom TQM.  
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Process

Koncept

System

 
Figur 2.4  En modell för tjänsters förutsättningar (från Edvardsson 1996).  

Självklart finns det såväl likheter som skillnader avseende logiken i 
tjänsteproduktion inom den privata och den offentliga sektorn. Men i princip 
skulle ovanstående beskrivning av produktionslogiken kunna gälla 
tjänsteproduktion inom båda dessa sektorer. Om vi närmare studerar den 
offentliga sektorn kan vi dock addera ytterligare några aspekter som berikar 
förståelsen för den kontext som modellen möter. Det finns en tradition i 
Sverige att studera reformer i den offentliga sektorn och det finns en rik flora 
att botanisera i kring detta fenomen (exempelvis Brunsson & Olsen 1997; 
Öhrming & Sverke 2001; Skålén 2002)43. Det jag har valt att lyfta fram i detta 
avsnitt är vad som benämns huvudmannen och det dubbla uppdraget. 
Enquist (1999) beskriver hur den offentliga organisationens serviceuppdrag 
har en politisk utgångspunkt. Huvudmannen (principalen) som kan vara 
staten (via ett departement), ett landsting eller en kommun har gett 
organisationen och dess ledning ett förvaltningsuppdrag att ge ”public 
service” inom ett definierat område till medborgarna. Samhällsnyttoaspekten 
är här viktig och den som har tolkningsföreträde är huvudmannen. Denna 
ägardialog (se figur 2.5) regleras i den vänstra värdeskapande processen. Märk 
också att uppdraget rent teoretiskt förutsätts ha sitt ursprung i figurens övre 
högra hörn, dvs. hos medborgarna. 

                                                      
43 Många av de förändringsförsök som studeras söker att bryta med den traditionella 
organisatoriska praktiken inom offentlig sektor. Ett samlingsnamn för dessa 
intentioner som ofta används i dylik forskning är New Public Management (Hood 
1995). 
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Figur 2.5  Huvudmannen och det dubbla uppdraget (delvis anpassad från Enquist 1999).  

Enligt Enquist (ibid) räcker inte denna dialog som enda dialog för 
organisationens ledning. Ledningen måste också kunna hantera sitt 
serviceuppdrag gentemot alla sina intressenter vilket också inkluderar 
medborgarna och de egna medarbetarna och entreprenörerna. Här talar 
författaren om ”den service- och medborgarorienterade värdeskapande 
processen” som är service- och kundorienterad. Den som har tolknings-
företräde i denna process är medborgarna. Ansvarighetsbegreppet i ett vidare 
perspektiv är här centralt, dvs. att medborgare kan förvänta sig få den service 
som ligger i uppdraget. För att kommunicera med medborgarna krävs olika 
former av medborgardialog.  

Som jag tolkar figuren beskriver den väl de unika förutsättningar som den 
offentliga sektorns tjänsteproducerande organisationer ställs inför. Echeverri 
& Edvardsson (2002:10) uttrycker detta fenomen genom: ”inte sällan är man 
myndighetsutövare och tjänsteproducent samtidigt och måste kunna förena 
dessa uppgifter i relationen till medborgarna”. Tillsammans med 
beskrivningen av tjänstesynsättet sätter figuren ord på den produktionslogik 
som jag hävdar påverkar översättningsprocessen när modellen möter den 
befintliga praktiken. I samband med att modellens hörnpelare och metodik 
beskrivs närmare i kapitel 3 vidareutvecklas ovanstående avsnitt för att 
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möjliggöra en diskussion om tänkbara utmaningar specifika för tjänste-
producerande organisationer i offentlig sektor. 

2.4 Sammanfattning 
Jag har i detta kapitel introducerat och fördjupat teorierna om menings-
skapande. Genom att relatera det teoretiska perspektivet till avhandlingens 
problemområde och syfte har en preliminär tolkningsram vuxit fram. Det 
mest centrala i denna tolkningsram är översättningsprocessen vilken jag 
hävdar är ett fruktbart sätt att betrakta mötet mellan en generell idé och den 
befintliga praktiken. En tentativ bild av översättningsprocessen har 
presenterats och enskilda aktörers meningsskapande och önskan att påverka 
andras meningsskapande har beskrivits som processens drivkraft. Kapitlet har 
också problematiserat det faktum att översättningsprocessen äger rum i en 
befintlig kontext. Som en avslutning fördes mot bakgrund av detta ett 
resonemang med utgångspunkt i tidigare forskning kring tjänsteproducerande 
verksamheter i offentlig sektor och deras delvis specifika förutsättningar.  
 
I nästa kapitel presenteras den för avhandlingen centrala modellen närmare. 
Detta kommer inte att ske enbart genom en rent teknisk beskrivning. Med 
hjälp av den preliminära tolkningsram som utvecklats i innevarande kapitel 
förs diskussioner rörande modellens hörnpelare och arbetssätt. När sedan 
läsaren närmare känner modellen återkommer resonemangen kring 
översättningsprocessen. Inte minst finns då en möjlighet att djupare diskutera 
det som hittills något begränsat kallats den inresande idén. På så sätt skapas 
en mer fullständig tolkningsram. Dessutom preciseras avhandlingens syfte. 
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3. Modellen 
I detta kapitel beskriver och diskuterar jag SIQ:s modell för kundorienterad 
verksamhetsutveckling med hjälp av den preliminära tolkningsramen från 
föregående kapitel. Beskrivningen av modellen inleds med de tre hörnpelare 
som kan sägas bygga upp modellen; en allmän modell för hur organisationer 
fungerar, ett sätt att ställa frågor samt de grundläggande värderingarna. 
Därefter följer en beskrivning av de fåordiga riktlinjer som kriteriematerialet 
ger om hur det är tänkt att man ska arbeta med modellen. Denna genomgång 
ger en möjlighet att mer detaljerat diskutera översättningsprocessen och den 
inresande idén i förhållande till varandra. Jag kommer att argumentera för en 
analytisk tredelning av den inresande idén och vidare introducera två olika 
översättningslogiker, den akontextuella och den kontextuella. Dessutom 
återkommer jag till diskussionen om den aktuella kontexten. Jag för en 
diskussion kring vilka potentiella utmaningar som just den tjänste-
producerande organisationen i offentlig sektor kan tänkas stå inför i samband 
med arbete med den generella modellen. Detta kapitel bygger således vidare på 
det föregående och resulterar i en mer fullständig tolkningsram. Kapitlet 
summeras i ett avsnitt där avhandlingens syfte preciseras. 

3.1 Tre hörnpelare 
I kriteriematerialet beskrivs modellens tre hörnpelare; en allmän modell för hur 
organisationer fungerar, ett sätt att ställa frågor samt de grundläggande 
värderingarna. Kommande avsnitt utvecklar bilden av de tre hörnpelarna från 
kriteriematerialet, delvis med hjälp av den preliminära tolkningsramen. De 
teoretiska diskussionerna blir sedan än mer påtagliga i diskussionen kring de 
olika faserna i arbetet med modellen (3.2). 

3.1.1 En allmän modell för hur organisationer fungerar 
Kriteriematerialet som används som en mall i arbetet består av olika frågor 
som riktas till och ska besvaras av den organisation som valt att arbeta med 
modellen. Frågorna är samlade i sju huvudkapitel (så kallade huvudkriterier), 
vilka i sin tur är indelade i olika antal underkapitel (så kallade delkriterier). 
Som synes i figur 3.1 heter exempelvis det femte kapitlet Verksamhetens 
processer, ett kapitel som i sin tur delas in i underkapitlen 5.1 (Huvud-
processer), 5.2 (Stödjande processer) och 5.3 (Samverkan med leverantörer). 
Frågorna i de sju kapitlen (eller rättare sagt i de 27 delkriterierna) bildar 
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tillsammans, enligt SIQ, ett relativt heltäckande frågebatteri om hur 
organisationer fungerar44. 
 

   Organisation

2 Information
och analys

3 Strategisk
planering

4 Medarbetarnas
utveckling

5 Verksamhetens
processer

6
Verksam-
hetens
resultat

1 Ledarskap 7
Kundtill-
fredsställ-
else

Organisation

 
 Figur 3.1  En allmän modell för hur organisationer fungerar.  

I inledningskapitlet argumenterade jag för att TQM bygger på en teknisk 
rationalitet som innefattar en instrumentell syn på organisationen. I 
kriteriematerialet finner jag stöd för att också modellen vilar på denna 
grundsyn. De frågor som bygger upp materialet ska besvaras av 
”Organisationen” och resultatet av arbetet blir en verksamhetsbeskrivning. 
Organisationen är således en väl avgränsad enhet vilken kan justeras och 
förändras för att på bästa sätt producera output till en extern mottagare: 

I verksamhetsbeskrivningen beskrivs organisationen utifrån en 
modell för hur en organisation fungerar: En organisation har en 
ledningsfunktion. Organisationens verksamhet består av ett 
system av människor, maskiner, material, metoder med mera 
som skall åstadkomma resultat i form av varor och tjänster för 
någon – kunden. (SIQ:s kriteriematerial 2002:6). 

Med stöd av de teoretiska utgångspunkterna kan jag hävda att modellen därmed 
också påverkar den pågående konstruktionen av organisationens identitet. 
Det är rimligt att anta att arbete med modellen stärker bilden av en avgränsad 
organisation med syfte att producera något för någon. Denna produktions-
logik baseras på ett utifrån- och inseende där mottagaren fokuseras. Detta 
illustreras i figuren ovan av pilen från huvudkriteriet rörande kund-
tillfredsställelse (7) som är tänkt att påverka organisationens framtida 

                                                      
44 I bilaga 2 finns en uppställning av samtliga huvud- och delkriterier som kan utgöra 
ett stöd i den fortsatta läsningen av detta kapitel. 
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utformning. Jag vill vidare hävda att modellen bidrar till ett betraktelsesätt av 
organisationen som en helhet. Viktigt är då att framhålla de inneboende 
relationerna mellan de olika frågorna i kriteriematerialet, såväl inom som 
mellan delkriterier. Ett typiskt exempel på relationen inom ett delkriterium 
kan hämtas från 3.1 som behandlar strategisk planering. Fråga 3.1.A lyder: 

Redogör för hur ni tar fram strategier, mål och handlingsplaner 
för verksamheten och förbättringsarbetet. 

Det som efterfrågas är alltså systematiska angreppssätt som organisationen 
använder sig av för att skapa långsiktiga mål och planer för verksamheten. Ett 
vanligt svar på denna fråga är att organisationen redogör för den årscykel 
efter vilken man samlar in och bearbetar data samt träffas i olika 
konstellationer för att omvandla dessa data till mål och planer för 
verksamheten. 
 
Nästa fråga, 3.1. A1, efterfrågar en särskild beskrivning av hur medarbetare 
involveras i detta arbete. 3.1. A2 och 3.1 A3 efterfrågar hur kunder respektive 
leverantörer involveras. Det är tydligt att dessa frågor har en inbördes relation 
till varandra. Däremot kan det vara svårare att se och förstå relationerna 
mellan frågor som finns inom olika del- eller till och med huvudkriterier. En 
del kopplingar är explicit uttryckta i materialet under speciella punkter, medan 
andra är svårare att se. Ett exempel på en koppling mellan olika delar av 
materialet rör utvecklingen av verksamhetens processer. I en underfråga (5.1. 
B2) efterfrågas hur kundernas behov, krav, önskemål och förväntningar 
översätts till krav på verksamhetens huvudprocesser. I 7.1 A efterfrågas just 
hur kundernas behov, krav, önskemål och förväntningar på bland annat 
processerna fångas upp av organisationen. I en verksamhetsbeskrivning är det 
eftersträvansvärt att kunna få svaren på de två frågorna att hänga samman på 
ett naturligt sätt.  
 
Ett annat och kanske mer tydligt exempel rör kundtillfredsställelse. I 7.4.1 
efterfrågas hur organisationen mäter, samt vilka mått man har för hur nöjda 
respektive missnöjda kunderna är. I nästa delkriterium, 7.5, ska sedan 
resultaten av arbetet med att tillfredsställa kunderna redovisas. Det är för de 
flesta självklart att de mätmetoder och mått som redovisats i 7.4 bör ligga till 
grund för resultatredovisningen i 7.5. En ytterligare koppling relaterat till 7.5 
är det faktum att resultaten ska redovisas i förhållande till de egna 
målsättningarna för kundtillfredsställelse. Målsättningar som kan hämtas från 
frågorna i 3.2 där organisationens mål på kort och lång sikt efterfrågas. Hur 
man tar fram målen, ja det minns vi ju från tidigare stycke efterfrågades i 3.1. 
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Jag skulle kunna fortsätta att exemplifiera hur olika områden i kriterie-
materialet har kopplingar till varandra, men jag anser att poängen redan 
klargjorts. Dessa kopplingar mellan olika delar av materialet ger en viss 
komplexitet i arbetet med modellen. Möjligen tvingar kopplingarna den 
svarande organisationen att tänka runt den egna verksamheten på ett sätt som 
annars kan vara svårt att förmå sig till. En verksamhetsbeskrivning är en 
beskrivning såväl av enstaka delar som av helheten. Minns också här 
Demings (1993) ord om att ledarskap i första hand handlar om att förstå 
systemets olika delar och dess ömsesidiga beroendeförhållande till varandra. 

3.1.2 Sättet att ställa frågor 
Den andra hörnpelaren är sättet att ställa frågor till organisationen. De flesta 
delkriterier inleds med frågor om hur verksamheten fungerar med avseende 
på det aktuella området (se exempelvis fråga 3.1. A ovan): 

Kriterierna är formulerade så att de allra flesta punkterna inleds 
med ordet Hur. Det betyder att man måste tänka förbi Att 
något görs, Vad som görs och av Vem. Man måste nå fram till 
en förståelse av den process, den följd av aktiviteter, som frågan 
handlar om; det vill säga Hur verksamheten verkligen fungerar 
inom det berörda området. (SIQ:s kriteriematerial 2002:5) 

 
I vilken

omfattning gör
du det?

Hur gör du för att... 
Vilket

resultat leder det
  till ?

 

Hur gör du 
för att utvärdera
och förbättra det

du gör?
 

Figur 3.2 Kriteriematerialets fyra olika sätt att ställa frågor. 

Det som efterfrågas i dessa ”hur-frågor” kan ses som organisationens 
överenskomna handlingsmönster på en strukturell nivå (jmf Weick 1995). I 
den utvärderingsmatris som finns i modellen betonas systematiska angreppssätt 
och det som premieras är graden av systematik. För att ett angreppssätt ska 
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kunna anses vara systematiskt framhålls personoberoende och repeter-
barhet45.  
 
För var och ett av de angreppssätt som organisationen angivit som svar på ett 
delkriteriums hur-frågor efterfrågas sedan i vilken omfattning dessa tillämpas. 
På samma sätt som ett recept på en kaka måste plockas ut från hyllan och 
användas för att en kaka ska bli till, förutsätter modellen att ett angreppssätt 
behöver användas för att leda till avsett resultat. I utvärderingsmatrisen 
framgår att regelbundenhet i tillämpningen är eftersträvansvärt. Vidare 
premieras angreppssätt som används brett i organisationen. Kring tillämpning 
kan också sägas att frågetypen indikerar ett antagande om vikten av att göra 
lika46. Modellen tycks indikera att man genom att konstruera ett systematiskt 
angreppssätt som sedan tillämpas regelbundet och brett i organisationen kan 
nå framgång.  
 
Det tredje sättet att ställa frågor fokuserar på vilka resultat de tillämpade 
angreppssätten leder till. Dessa frågor är i kriteriematerialet utbrutna från de 
övriga och placerade i egna resultat-delkriterier (se exempelvis 7.5 ovan). 
Modellen efterfrågar inte enstaka mätresultat utan istället resultattrender, det 
vill säga flera på varandra följande mätningar med relevant mätfrekvens. Det 
som framhålls i utvärderingsmatrisen är positiva resultattrender där nivån på 
resultaten kan styrkas genom jämförelser med de egna målvärdena, 
konkurrenters värden samt värden från ledande organisationer. Kan 
organisationen också i sina svar härleda en positiv resultattrend tillbaka till de 
redovisade och tillämpade angreppssätten skjuter bedömningen i höjden. SIQ 
uttrycker i kriteriematerialet att resultaten bör redovisas i tabellform, vilket 
tillsammans med önskan om jämförelser över tid indikerar att det i första 
hand handlar om kvantitativa data. 
 
Den fjärde och sista frågetypen följer alltid efter hur-frågorna samt dess 
tillämpningar och efterfrågar hur organisationen utvärderar och förbättrar de 
redovisade angreppssätten och tillämpningarna. Om organisationen 
exempelvis angivit en specifik mätmetod för att mäta kundtillfredsställelse (se 
7.4 ovan) efterfrågar den fjärde frågan hur organisationen utvärderar om 
denna metod fungerar optimalt och hur man när så behövs arbetar för att 
förbättra mätmetoden. För de organisationer som funnit svar på den här 

                                                      
45 Ett ytterligare krav på ett systematiskt angreppssätt är att det ska stödjas av de 
grundläggande värderingarna (se 3.1.3). 
46 För den läsare som finner tanken om likformighet intressant rekommenderas 
Brunsson & Jacobssons (1998) antologi kring standardisering. 
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fjärde typen av frågor brukar den tidigare nämnda (1.3) PDSA-cykeln för 
ständiga förbättringar vara vanligt förekommande. 

3.1.3 Grundläggande värderingar 
De två ovan presenterade hörnpelarna har talat om frågor som ska besvaras. 
Den tredje hörnpelaren, de tretton grundläggande värderingarna47, förklarar 
frågornas ideologiska grund. Hellsten (1997) har, vilket tidigare nämnts, 
konstaterat att den övergripande målsättningen för arbete i enlighet med 
TQM kan sägas vara överlevnad genom ökad konkurrenskraft och 
lönsamhet. Samma författare identifierar vidare de grundläggande värderingar 
som hon anser att TQM vilar på. Dessa är kundorientering, engagerat 
ledarskap, ständiga förbättringar, faktabaserade beslut, processorientering 
samt allas delaktighet (ibid:25). Dessa finns alla med i SIQ:s modell och 
modellens ursprung i TQM förstärks i och med värderingarna. Frågorna som 
ställs är inte godtyckligt formulerade utan bottnar i en tro på att om en 
organisation i högre utsträckning än idag kan leva efter de grundläggande 
värderingarna så leder detta till ökad konkurrenskraft och därmed överlevnad. 
Hellstens ståndpunkt kan sammanfattas i att man genom att bedöma hur väl 
de grundläggande värderingarna genomsyrar en organisation, kan se hur stora 
möjligheter organisationen har att nå de ovan redogjorda målsättningarna. 
Denna syn rimmar väl med den som SIQ står för. I kriteriematerialet (2002:8) 
går att läsa: ”SIQ:s Modell för Kundorienterad Verksamhetsutvecklig baseras 
på tretton grundläggande värderingar. De är kännetecknande för 
framgångsrika organisationers verksamhet.”  
 
Kan man då tala om en organisations värderingar? Möjligen som en metafor, 
men i egentlig mening existerar värderingar hos varje individ. Tidigare 
försökte jag med hjälp av exempel från sportens värld illustrera att 
meningsskapande är kontextberoende. Det finns de som också bryter ut 
individers värderingar från de kognitiva strukturerna för att förklara 
meningsskapande (Gray et al 1985:87; Ericson 1998:37). De talar om att 
individens personlighet måste läggas till de övriga utgångspunkterna48. 
Eftersom vi i samband med modellen talar om förändring är det intressant att 
ställa frågan om värderingar kan förändras. Knappast, enligt tidigare 
forskning som visar att individers djupare värderingar är relativt stabila över 

                                                      
47 De grundläggande värderingarna återfinns i bilaga 3 för den som vill studera dem 
närmare. 
48 I mina ögon ter det sig mindre intressant att bryta ut värderingar/personlighet från 
allt det övriga som ryms i den kognitiva strukturen. Möjligen kan det vara intressant 
med en analytisk uppdelning av strukturen för att öka precisionen, men det faller 
utanför ramen för denna studie. 
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tid (Lord & Foti 1986; Hellgren & Melin 1993; Ericson 1998). Detta är dock 
mindre intressant med tanke på att de grundläggande värderingarna i modellen i 
mina ögon bygger på en metafor där man betraktar de grundläggande 
värderingarna i modellen som organisationens värderingar49. Ett exempel på 
”värdering” från modellen är Förebyggande åtgärder:  

Det är lönsamt att förebygga fel och ta bort risker i processer, 
varor och tjänster. Framsynthet, förutseende och planering är 
nyckelord i förbättringsarbetet som genomsyrar organisationen 
och en kultur som stimulerar till kreativa förslag och nya idéer. 

Jag tolkar denna ”värdering” att den beskriver ett önskat tillstånd för 
organisationen. Organisationen kan aldrig i sig själv vara framsynt eller 
förutseende. Detta måste då ses som egenskaper som individerna i 
organisationen bör stå för. Men är framsynt en värdering? Ja, om det är en 
värdering eller inte kanske inte är det viktigaste för min avhandling. Det 
intressanta är huruvida man kan härleda det framsynta beteendet från 
individens meningsskapande. Genom nedanstående fiktiva exempel kan jag 
komma närmare en slutsats. 
 
En veckorapport signalerar att ovanligt många produktionsbrister 
förekommit den senaste veckan för en viss produktionslinje. De två 
produktionsteknikerna som ansvarar för linjen, Per och Erik, har kommit 
fram till två olika vägar att gå från detta läge. Per vill gå igenom hela linjen 
under helgen för att eventuellt finna något som kan förklara de många felen. 
På så sätt hoppas han undvika att felen upprepas under nästkommande 
vecka. Erik, däremot, menar att personalen varit ganska okoncentrerad under 
veckan och att felen säkert kan förklaras i detta. Han föreslår att de ska vänta 
en vecka till och sedan eventuellt gå igenom linjen. Hur kan det komma sig 
att de två, utifrån samma problem, kommer till två motstående lösningar? 
Använder vi Weicks meningsskapande så finns svaret i de kognitiva strukturer 
som de båda har och i den kontext de befinner sig i. För att återvända till 
kriteriematerialet så är en strävan i och med ovan nämnd grundläggande 
värdering att fler i organisationen ska agera i enlighet med Per ovan. Min 

                                                      
49 Jag anser att det är en olycklig översättning från engelskans ”core values”. 
Framgångsfaktorer eller gruppnormer alternativt accepterade beteendemönster hade 
sannolikt orsakat mindre förvirring kring vad som egentligen avses. Vi har i svenska 
språket också ett olyckligt påhäng på ordet värdering vilket är frekvent använt i 
samband med diskussioner kring modellen. Värderingarna ska genomsyra organisationen, 
vilket jag hävdar ytterligare förstärker den felaktiga bilden av att det handlar om 
individens värderingar. 
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tolkning är att det enligt modellen inte i första hand är individens värderingar 
som ska utvecklas utan dennes beteende. 
 
Lite förenklat kan de grundläggande värderingarna sägas utgöra ett 
idealtillstånd mot vilket organisationen som arbetar med modellen strävar mot. 
Det innebär också att olika kollektiv kan antas ha olika lång väg fram till 
idealtillståndet vid det tillfälle som modellen adopteras (då den inresande idén 
möter praktiken). Jag reserverar begreppet mognad för att kunna diskutera 
detta avstånd. En omogen organisation betraktas således i denna avhandling 
ha en längre väg att vandra än den något mer mogna för att uppnå 
idealtillståndet som beskrivs med hjälp av de grundläggande värderingarna. 
Sammanfattningsvis kan sägas att arbetet med modellen syftar till att påverka 
kollektiva, kognitiva strukturer och därmed individernas handlande utifrån 
givna förutsättningar. Resultatet ska synas i gemensamma angreppssätt som i 
högre utsträckning i förhållande till utgångsläget rimmar med modellens 
grundläggande värderingar. Detta ska i sin tur öka möjligheterna för 
överlevnad genom ökad konkurrenskraft och lönsamhet. 

3.2 Arbetets olika faser 
Ovan har redogjorts för modellens hörnpelare. I kriteriematerialet återfinns 
också en övergripande redogörelse för hur arbetet är tänkt att bedrivas. Det 
ska följa fyra faser där den första är Förberedelse. SIQ påpekar arbetets 
långsiktiga karaktär och att det är viktigt att så många som möjligt i 
organisationen får kännedom om modellens hörnpelare och metodik. Man 
hänvisar också till den översikt som finns som en inledning i modellen och som 
syftar till att ge en första gemensam bild av verksamheten. Någon närmare 
vägledning avseende förberedelserna ges inte i kriteriematerialet och 
överhuvudtaget är de fyra faserna mycket översiktligt beskrivna. De tre faser 
som följer beskrivs var och en nedan. 

3.2.1 Att beskriva 
Den andra fasen för organisationen är att utifrån modellens frågor ge svar som 
tillsammans bygger upp en verksamhetsbeskrivning. Vad innebär en 
verksamhetsbeskrivning? Det finns många olika sätt att fånga en 
organisations innehåll. Ett klassiskt organisationsschema kan vara ett sätt att 
beskriva verksamheten. En processkarta är ett annat.  Att göra en 
verksamhetsbeskrivning utifrån SIQ:s modell ett tredje. Dessa beskrivningar 
har det gemensamt att de är reduktionistiska till sin karaktär.  
 
Med hänvisning till mina teoretiska utgångspunkter betraktar jag en 
organisation som socialt konstruerad. Jag hävdar vidare att den konstrueras 
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och omkonstrueras av de individer eller aktörer som säger sig tillhöra den. En 
verksamhetsbeskrivning enligt modellen betraktas i avhandlingen också som en 
konstruktion50. Den eller de individer som arbetar med beskrivningen 
försöker tillsammans fånga den verklighet de står mitt uppe i och är en del 
av51. En fråga i materialet kan ses som en fråga att isolera. Beroende på såväl 
de olika individernas föreställningar om den egna organisationen som på 
deras generella föreställningar om organiserande (jmf figur 2.2), kommer 
frågan att tilldelas olika mening (läs svar). Genom diskussioner (förutsätter 
givetvis att man är mer än en person) skapas någon form av gemensam 
mening i gruppen och detta blir en del av verksamhetsbeskrivningen. 
Beskrivningens innehåll kan betraktas som mening skapad på den generisk-
subjektiva nivån. Redan i föregående kapitel konstaterades att Weick (1995) 
placerar organisationen mellan den inter-subjektiva och den generisk-
subjektiva nivån. Detta innebär enligt Weicks synsätt att modellen reducerar en 
del av organiserandet.  
 
Modellen fokuserar på den strukturella nivån och har inga möjligheter att fånga 
enskilda individers inneboende kunskap och erfarenheter. Det är till och med 
så att den i sina kriterier för vad som betraktas som ett systematiskt arbetssätt 
kräver personoberoende. En läsare med god kunskap om modellen kan här 
hävda att ett flertal av frågorna i kriteriematerialet efterfrågar hur 
medarbetarnas engagemang stimuleras och att en av värderingarna är Allas 
delaktighet. Detta är korrekt och modellen beaktar att organisationer är 
uppbyggda av människor, men det man efterfrågar inom dessa områden är 
återigen de förutbestämda beteendemönstren i form av systematiska 
angreppssätt. Jag hävdar fortsatt att modellen har en strukturell syn på 
organisationen. Enligt Edvardsson-Stiwne (1997) ligger det strukturella och 
rationella synsättet till grund för många modeller för planerade förändringar. 
Implicit i detta synsätt finns antagandet om att en förändring av strukturerna 
också förändrar människornas beteende. Ovanstående innebär också att det 
som i inledningskapitlet nämndes kring TQM:s humanistiska sida52 inom 
ramen för modellen behandlas med rationella och strukturella förtecken.  
 

                                                      
50 Jmf gärna med Czarniawskas (1999a:79) beskrivning av en liknande företeelse där 
hon talar om en logisk lingvistisk övning snarare än en avbildning av verkligheten.   
51 Poängteras bör att beskrivningen av verksamheten kan ske enligt olika arbetssätt i 
olika organisationer. Allt mellan en ensam skribent och samtliga medarbetares aktiva 
deltagande i beskrivningen är teoretiskt möjligt. 
52 Park Dahlgaard (2002) lyfter som exempel på element inom den humanistiska 
sidan av TQM fram lärande, träning och motivation. 



60 

En verksamhetsbeskrivning enligt modellen fångar således en bild av 
verksamheten som utgår från deltagarnas syn på organisationen inom de 
områden där modellen efterfrågar svar. Exempel på områden som inte fångas är 
informellt ledarskap, politiska spel och känsloyttringar. Verksamhets-
beskrivningen är sammanfattningsvis en generisk-subjektiv beskrivning som 
fångar organisationens strukturer i vissa avseenden, men inte i alla. Intressant 
i detta sammanhang är att SIQ inte explicit i kriteriematerialet diskuterar 
modellens begränsningar eller antaganden om organisering. Detta kan te sig 
främmande i det här teoretiska sammanhanget, men mer naturligt med tanke 
på att praktiker mer sällan tycks ifrågasätta de rationella och instrumentella 
grunderna för en organisation. I Mintzberg et al (1998) förekommer en 
tudelning mellan olika former av skolbildningar inom området strategisk 
förändring där de skiljer på föreskrivande och beskrivande. Enligt min 
tolkning har dessa föreskrivande skolor53 starkt dominerat utbildning inom 
området de senaste decennierna vilket skapat en relativt oproblematisk bild av 
organisationer. En bild som till viss del kan förklara att dagens ledare sällan 
öppet tycks reflektera över ovanstående förhållande. 
 
För att ytterligare problematisera denna fas i arbetet med modellen återkommer 
här begreppet översättning. Jag har hävdat att tidigare forskning fokuserat hur 
den inresande idén översätts. I och med att den aktuella idén – modellen – så 
tydligt innehåller en uppmaning att beskriva den egna verksamheten, samt att 
mina teoretiska utgångspunkter ger vid handen att denna beskrivning är en 
konstruktion ges i denna studie också en möjlighet att studera hur en 
inresande idé också stimulerar till översättning av den befintliga praktiken. 
Just denna möjlighet tas tillvara i samband med att avhandlingens syfte 
preciseras längre fram i detta kapitel.  

3.2.2 Att bli utvärderad 
I detta avsnitt fortsätter genomgången av den metodik som diskuteras i 
kriteriematerialet. Vi är här framme vid den tredje fasen som innebär att 
verksamhetsbeskrivningen skall utvärderas. Redan i samband med 
genomgången av de olika frågetyper som bygger upp modellen nämndes 
utvärderingsmatrisen. I inledningskapitlet redogjordes för att modellen 
stimulerar till självutvärdering och naturligt har då utvärderingsmomentet en 
central del i arbetet med modellen. Det är verksamhetsbeskrivningen som i 
första hand ligger till grund för utvärderingen. SIQ har genom sina kurser, där 
så kallade examinatorer utbildats, normsatt hur utvärderingsarbetet med hjälp 

                                                      
53 Dessa skolbildningar kallas design school (Selznick), planning school (Ansoff) och 
positioning school (Porter). 
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av utvärderingsmatrisen bör gå till54. Utvärderingen resulterar i en 
återföringsrapport som bland annat består av en sammanfattande del där 
aktuell status för de grundläggande värderingarna lyfts fram. I samman-
fattningen framgår också i vilken så kallad ”Kvalitetsnivå” organisationen 
befinner sig. Det finns sju nivåer i en poängskala mellan 0 och 1000 poäng. 
Poängen räknas fram genom att multiplicera den poäng som ett delkriterium 
har i modellen (fastlagt av SIQ och framgår av bilaga 2) med den procentsats 
som examinatorerna får fram genom utvärderingsmatrisen och sedan adderas 
poängen för samtliga delkriterier samman. Efter den sammanfattande delen 
följer kommentarer för var och en av svaren i beskrivningen. Dessa 
kommentarer kan vara formulerade antingen som en styrka eller som ett 
förbättringsområde. 
 
På samma sätt som beskrivningen är reduktionistisk kan bedömningen sägas 
ske enligt samma mönster. Examinatorerna betraktar beskrivningen som 
synonymt med organisationen och ger omdöme och kommentarer därefter. 
Den återföringsrapport som blir resultatet av examinatorernas arbete sägs 
kunna användas som ett underlag till framtida insatser för att förbättra 
organisationen. Ständiga förbättringar är den fjärde fasen i arbetet med 
modellen. 

3.2.3 Att förbättra 
Låt oss leka med tanken att ett sjukhus har valt att adoptera modellen. Den eller 
de som fattat beslutet kan givetvis ha haft olika intentioner. Låt oss för 
enkelhetens skull anta att man valt modellen på grund av en förhoppning att 
den skulle kunna skänka organisationen en högre efterlevnad av de tretton 
grundläggande värderingar som modellen vilar på.  
 
År X (året innan arbetet med modellen påbörjats) kan vi tänka oss ett scenario 
på sjukhuset där en patient som ska vaccineras inför en utlandsresa tvingas 
sitta och vänta i 45 minuter innan han släpps in för den fem minuter långa 
behandlingen. Tiden har varit bokad sedan flera veckor tillbaka men ingen 
verkar reagera på att han tvingas vänta. Ingen förklaring till den långa 
väntetiden ges, vare sig före, under eller efter behandlingen. Detta skulle 
kunna uttryckas som att det handlingsmönster som föreligger på den 
strukturella nivån i organisationen accepterar eller kanske till och med skapar 
denna typ av behandling av patienten - eller kunden. 
 

                                                      
54 Det finns inget som hindrar en organisation som vill få en beskrivning utvärderad 
från att använda antingen interna eller externa examinatorer. 
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År X+3 skulle motsvarande patient kunna behandlas annorlunda. Fem 
minuter efter utsatt tid släpps patienten in i behandlingsrummet och 
personalen förklarar att dröjsmålet beror på att en underleverantör haft svårt 
att leverera rätt material i rätt tid. Personalen har på grund av detta tvingats 
till nya lösningar den aktuella dagen. Patienten upplyses också om att man 
givetvis utreder grundorsaken till leverantörens problem för att kunna 
förebygga liknande problem i framtiden. Något har uppenbarligen förändrats. 
En förklaring kan givetvis vara att det är en annan individ som tar emot 
patienten. En annan tänkbar förklaring är att de strukturella handlings-
mönstren har förändrats. Dröjsmålet kan ses som en fråga som är möjlig för 
personalen att isolera. Den uteblivna handlingen år X kan förklaras antingen 
genom att frågan överhuvudtaget inte isolerades av den aktuella personalen 
alternativt att den mening som skapades vid isolering av frågan inte ledde till 
någon aktivitet.  
 
Modellens intåg i det fiktiva fallet skapade ett förändringstryck på de 
gemensamma föreställningarna på den generisk-subjektiva nivån. Invanda 
handlingsmönster ifrågasattes och mening kring verksamheten skapades i 
större utsträckning på den intersubjektiva nivån. Efter en tid kunde nya 
handlingsmönster synas på den generisk-subjektiva nivån. Genom 
organisationens adoption av modellen har individernas kognitiva strukturer 
delvis förändrats så att de isolerar frågan kring dröjsmålet och också skapar 
mening utifrån den. En mening som i sin tur leder till handling. 
 
Ovanstående exempel bör ses som ett idealfall. Det är så här jag tolkar att 
arbetet med modellen ska leda till ständiga förbättringar. Lite mer konkret ska 
återföringsrapportens förbättringsområden kunna vara viktig input till 
organisationens förbättringsarbete. Hur detta arbete ska bedrivas finns 
däremot inte beskrivet i modellen. Just detta faktum återkommer vid flera 
tillfällen längre fram i avhandlingen. Vidare kan poängnivån fungera som ett 
målvärde för organisationens förbättringsarbete. Efter en tid av förbättrings-
arbete kan en ny verksamhetsbeskrivning författas och en ny utvärdering kan 
ge svar på om målet har uppnåtts.  

3.2.4 En reflektion kring ”att arbeta med modellen” 
Innan diskussionen mer tydligt sätts i förhållande till den preliminära 
tolkningsramen från föregående kapitel känns det angeläget att stanna upp 
och kort reflektera kring att arbeta med modellen. Redan i inledningskapitlet 
fördes en diskussion om förhållandet mellan TQM och modellen. Jag 
argumenterade för att modellen i föreliggande avhandling bör ses som en 
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operationalisering av TQM. Detta ställningstagande får en viktig följdeffekt 
som här lyfts fram och diskuteras. 
 
I de närmast föregående avsnitten har det tänkta arbetet med modellen 
presenterats i form av fyra faser. Hade jag i denna studie valt att betrakta 
modellen som enbart ett verktyg för självutvärdering hade uttryckssättet ”att 
arbeta med modellen” mer strikt inneburit ett arbetssätt förenligt med de fyra 
faserna. Med mitt mer vida synsätt får samma uttryck en mer vid betydelse. 
När jag i kommande kapitel talar om ”att arbeta med modellen” alternativ ”att 
arbeta i enlighet med modellen” så syftar jag på olika aktiviteter som är ämnade 
att bidra till att den aktuella organisationen skapar beteendemönster som i 
högre grad överensstämmer med de grundläggande värderingarna. Låt mig 
exemplifiera med ett fiktivt projekt som syftar till att mäta kund-
tillfredsställelse. Detta kan i praktiken bedrivas helt oberoende av samma 
organisations beslut att arbeta med modellen. Men eftersom kriteriematerialet 
efterfrågar hur organisationen mäter kundtillfredsställelse, samt resultaten av 
dessa mätningar innebär det på ytan separerade projektet ett arbete i enlighet 
med de grundläggande värderingarna. Längre fram kommer vi att få följa hur 
denna otydlighet med avseende på vad arbete med modellen egentligen innebär, 
får konsekvenser för händelseutvecklingen i avhandlingens empiriska 
sammanhang. 
 
Härmed kan beskrivningen av och diskussionen kring modellen sägas vara 
avslutad. Det är denna idés resa in i olika organisatoriska sammanhang vi 
kommer att följa i den empiriska delen av avhandlingen. I kommande avsnitt 
följer den fortsatta utvecklingen av avhandlingens tolkningsram.  

3.3 En fortsatt utveckling av avhandlingens tolkningsram 
I samband med att översättningsprocessen presenterades i föregående kapitel 
framhölls enskilda aktörers meningsskapande och den befintliga kontexten 
som viktiga för processens utveckling. Däremot saknades till stor del 
resonemang om den inresande idén. När vi nu känner den aktuella idén – 
modellen - lite närmare finns det en möjlighet att komplettera diskussionen 
rörande översättningsprocessen. Den inresande idén delas i kommande 
avsnitt upp i tre analytiska dimensioner; innehåll, intention och angreppssätt. 
Jag kommer också att argumentera för att var och en av de tre dimensionerna 
kan översättas utifrån två olika översättningslogiker, vilket leder till möjligheten 
att klassificera sex parallella delprocesser rörande översättning relaterat till 
modellen.  
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Avsnittet innehåller också en tillbakablick på de kontextuella förutsättningar 
för tjänsteproducerande organisationer i offentlig sektor som beskrevs i 
föregående kapitel. Också i detta avseende ger en närmare kunskap om 
modellen en möjlighet att fördjupa ett tidigare resonemang. Tillsammans utgör 
ovanstående en mer fullständig tolkningsram som längre fram i avhandlingen 
används för att tolka de empiriska sammanhangen.  

3.3.1 En tredelning av den inresande idén 
I den tentativa bilden av översättningsprocessen (figur 2.3) som presenterades 
i föregående kapitel tycks den inresande idén vara en relativt okomplicerad 
materia som blir föremål för det meningsskapande och påverkan av andras 
meningsskapande, som beskrevs som drivkraften i processen med 
utgångspunkt i individernas vilja att reducera osäkerhet.  Figuren är i första 
hand fokuserad på den handling som uppstår i samand med att idén möter 
den befintliga organisationen. Czarniawska och Joerges (1996:39) talar i 
enlighet med detta om idén som att den ”has arrived to a new place ready to 
be translated into action.” Studien är således i första hand intresserad av 
översättning som genererar handling. Detta har föranlett mig att analytiskt 
dela upp den inresande idén i tre dimensioner, vilka samtliga kan vara föremål 
för transformation över tid: 

1. Vad? – Det idémässiga innehållet i modellen (Innehåll) 
2. Varför? – Intentionen med att arbeta i enlighet med modellen (Intention) 
3. Hur? – Angreppssätt för hur modellen tillämpas (Angreppssätt) 

De två senare formerna har inspirerats av Czarniawska & Joerges (1996:40f) 
begrepp ”images of action” och ”plans of action”. Jag tolkar författarna som 
att en positiv bild av intentionen med idén är en första förutsättning för 
handling. Utan denna bild kommer idén att förbli orealiserad:  

Indeed, the positive emotions concerning cognitive and material 
aspects of action must be taken for granted – why else should 
an idea be put into action at all? It must invoke an exciting, 
promising or aesthetically pleasing feeling. The cognitive 
process, prompted by acts of will, moves then towards 
calibrating ”images of action” into something more like detailed 
”plans of action”. 

Det är således först när en tilltalande intention finns som de mer kortsiktiga 
handlingsplanerna kan skapas, vilket i sin tur är förutsättningar för handling. 
Det är dessa planer för arbetet som ryms inom mitt användningsområde för 
begreppet angreppssätt (jmf metodiken som beskrivits tidigare i kapitlet). 
Sammanfattningsvis hävdar jag att det är meningsfullt att analytiskt dela upp 
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studierna av översättningsprocessen i tre dimensioner. Jag utgår således ifrån 
att också dimensionerna intention och angreppssätt kan vara föremål för 
förändring över tid. I nästa avsnitt används de tre dimensionerna tillsammans 
med två olika logiker för översättning, vilket tillsammans skapar sex olika 
översättningsprocesser. 

3.3.2 Akontextuell och kontextuell översättningslogik 
Tidigare i avhandlingen har vid ett flertal tillfällen framhållits att menings-
skapande är kontextberoende. Mot bakgrund av detta kan det tyckas 
främmande med ovanstående rubrik som talar om bland annat en 
akontextuell översättningslogik. Nedan används dock denna term för att 
markera en gradskillnad i arbetet med modellen.  
 
Mot bakgrund av beskrivningen av modellen hävdar jag att den i sig själv äger 
en inre logik som behöver förstås. Givetvis hävdas detta med en insikt om att 
mening kring denna inre logik inte kan skapas helt fristående från en befintlig 
kontext. Men exempelvis de fyra olika frågeställningarna (figur 3.2) och 
kopplingar mellan olika delar av materialet är i sig en teoretisk utmaning som 
kräver sin tid. Man behöver också förstå på vilket sätt de grundläggande 
värderingarna och utvärderingsmatrisen hänger samman. Jag påstår att denna 
del av arbetet rimligen borde kunna bedrivas i samarbete mellan aktörer från 
olika verksamheter. Diskussionerna om exempelvis de fyra frågetyperna ter 
sig relativt lika på exempelvis en förskola och ett bankkontor. När jag längre 
fram i avhandlingen återkommande talar om en akontextuell översättningslogik 
görs detta med vetskap om att översättningen inte fullt ut är akontexuell, men 
att den i högre grad är akontextuell än de former som utgår från den 
kontextuella översättningslogik som beskrivs nedan. 
 
Ovan argumenterade jag för att modellen äger en inre logik och föga 
överraskande vill jag här också påstå att den har en yttre logik. Det är rimligt 
att anta att till exempel kundbegreppet bör fyllas med ett innehåll när modellen 
möter en tjänsteproducerande organisation inom offentlig sektor. Andra 
begrepp som återfinns i modellen kanske redan har fyllts med andra innebörder 
sedan tidigare i den aktuella organisationen. Vidare bör arbetet organiseras 
och frågorna besvaras utifrån organisationens befintliga handlingsmönster. 
Dessa delar av mötet mellan idé och praktik anser jag utgår från en kontextuell 
översättningslogik. Genom att diskutera i termer av akontextuell och kontextuell 
översättningslogik finns en möjlighet att i än högre grad förstå dynamiken i 
översättningsprocessen. Det rimmar också väl med ambitionen från 
avhandlingens inledning att inte söka efter deterministiska orsaker. 
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Översättning Akontextuell Kontextuell 

Innehåll Typ A Typ D 

Intention Typ B Typ E 

Angreppssätt Typ C Typ F 

Figur 3.3  En klassificering av sex olika översättningsprocesser.  

Med hjälp av figur 3.3 kan relationen mellan de två översättningslogikerna 
problematiseras ytterligare. Översättning enligt typ C kan handla om hur de 
fyra faserna kan förstås utifrån texten rörande metodiken i kriteriematerialet. 
Typ F däremot skulle kunna behandla frågan om och i så fall hur en 
verksamhetsbeskrivning för den specifika organisationen ska författas. Det 
vore lätt att hävda att sekvensen mellan de olika delprocesserna rör sig från 
vänster till höger i figuren. Jag hävdar dock att det är mer komplext än så och 
tror inte att en organisation först avslutar översättningen enligt typ C för att 
sedan ta tag i typ F. Tills vidare föreslås istället ett synsätt där översättnings-
processerna enligt typerna A-F pågår kontinuerligt och att de ömsesidigt 
påverkar varandra. Därmed representerar var och en av de sex fälten i figuren 
en pågående översättningsprocess som mer eller mindre påverkas av de 
övriga fem.  
 
I tudelningen mellan akontextuell och kontextuell översättning finns också ett 
antagande om att olika organisationer möter olika utmaningar i samband med 
översättningen. Genom att använda beskrivningen av kontexten från den 
preliminära tolkningsramen diskuterar jag i kommande avsnitt exempel på 
tänkbara utmaningar när modellen möter en organisation med en tjänste-
producerande logik i offentlig sektor55. Värt att påpeka är att organisationer 
med en annan produktionslogik säkert också har områden som i deras fall är 
mer svårhanterliga. Jag har således ingen ambition att argumentera för att en 
viss typ av organisation har det svårare än någon annan, utan önskar enbart 
visa på att olika organisationer säkert stöter på olika utmaningar längs vägen i 
arbetet med modellen. Mitt intresse består av att studera meningsskapande i 
samband med att dessa utmaningar uppstår. De två områden som diskuteras 
nedan är tjänsteprocessen samt det dubbla uppdraget. 

                                                      
55 Jag gör inga anspråk på att de områden som behandlas skulle vara de viktigaste 
eller av sådan art att det alltid uppstår problem. Det är just exempel på tänkbara 
utmaningar. 
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3.3.3 Tjänsteprocessen 
I föregående kapitel lyftes tjänsters processuella karaktär fram. Jag finner att 
den grundläggande värderingen processorientering i modellen rimmar väl med hur 
begreppet process använts inom service management. Men jag vill ändå 
argumentera för att detta område i modellen kan innebära svårigheter för den 
tjänsteproducerande organisationen. Gummesson (1994) pekar på 
avsaknaden av tydliga processer och att det i och med tjänsters immateriella 
karaktär givetvis är svårare att följa ett produktionsflöde. Med en 
produktionslogik som följer ett flöde från råvaror till färdig produkt kan 
kartläggning av huvudprocessen ske genom att helt enkelt följa detta flöde. 
Brown et al (1994) lyfter också fram svårigheter som följer av att 
tjänsteprocessen består av mänskliga interaktioner: 

Unlike manufacturing, however, service industries typically do 
not apply rigorous process design standards prior to introducing 
new services, and service processes are typically less controllable 
because of the human element. 

I kriteriematerialet berörs verksamhetens processer i olika sammanhang. I 
översikten, som ska inleda verksamhetsbeskrivningen, uppmanas 
organisationen att översiktligt återge hur verksamhetens huvudprocesser och 
stödjande processer ser ut. Här förväntas en bild av de olika flöden som 
tillsammans skapar värde för de externa kunderna56. Längre fram i 
kriteriematerialet (huvudkriterium 5) återkommer mer specificerade frågor 
om verksamhetens processer. Frågorna kan sägas beröra tre huvudområden; 
kartläggning, utveckling och styrning. Jag hävdar att dessa frågor initialt kan 
kännas främmande för många tjänsteproducerande organisationer. 
Argumenten för detta är fyra. Det första har berörts ovan och handlar om 
svårigheten att beskriva mänskliga interaktioner i den form som kriterie-
materialet efterfrågar (jmf också Lillrank 2003). För det andra är det inte 
sällan så att processerna går utanför den organisatoriska gränsen (Isaksson 
2001), vilket inte modellens frågor tydligt kan hantera. För det tredje är det 
vanligt att processerna inte är sekventiella, utan att delprocesser ofta utförs 
eller ligger parallellt (Edvardsson 1996) med varandra vilket också utmanar 
det vanliga tidsperspektivet i processarbete. Slutligen är det helt enkelt så att 
de tre ovan nämnda argumenten summerar till att identifierade processer ofta 
saknas, vilket skapar ett avstånd mellan modellen och den upplevda 
verkligheten. Det sistnämnda var också något som Lagrosen (1997) fann i sin 
studie av den svenska grundskolan. 
                                                      
56 Poängteras bör att det givetvis inte heller är självklart vilka externa kundgrupper 
som den aktuella organisationen har. Lagrosen (1997) visade exempelvis hur 
begreppet kund genererade en mängd diskussioner i en skolmiljö. 
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Jag vill återigen framhålla att ovanstående inte ska ses som argument för att 
den tjänsteproducerande organisationen bör låta bli att arbeta med modellen, 
utan enbart är ett försök att visa på potentiella problemområden i samband 
med att modellen adopteras. Vad gäller processorientering håller jag med 
Schneider (1994): ”in addition, in the world of services the integration and 
co-ordination across functions becomes increasingly essential, so that the 
focus on the customers of choice, on the targeted market, can be effectively 
accomplished.” Ovanstående argument kan således i första hand betraktas 
som argument för att påbörja arbete i enlighet med den grundläggande 
värderingen processorientering. En konsekvens som följer i spåren av 
ovanstående problematik blir en svårighet att redovisa adekvata resultat för 
att påvisa resultat relaterat till processerna, vilket också efterfrågas i modellen 
(delkriterium 6.1 och 6.2). 

3.3.4 Det dubbla uppdraget 
I det föregående kapitlet betonades också den offentliga organisationens 
dubbla uppdrag. I kriteriematerialet återfinns frågor om huvudmannen och 
möjligen förefaller det vara mer komplext att besvara dessa frågor för den 
offentliga organisationen. Redan i översiktens första punkt ska 
organisationens verksamhetsområde och verksamhetsidé beskrivas och något 
längre fram talas det om viktigaste marknader. Det är rimligt att anta att dessa 
begrepp känns mer hemtama i en privat organisation och leder till ett större 
behov av diskussioner i den offentliga.  
 
I kriteriematerialet (1.1.B2) efterfrågas hur huvudmannen medverkar i arbetet 
att tillsammans med den verkställande ledningen formulera visioner och 
värderingar för verksamheten och dess förbättringsarbete. Denna fråga kan 
givetvis skapa frustration i en kontext där ledningen snarast är van att ta emot 
och verkställa ett färdigt uppdrag. Ovanstående fråga förutsätter i princip att 
ledningen arbetar med ett långsiktigt perspektiv och inte enbart med det 
närmast kommande året. Motsvarande problem återkommer i samband med 
det kriterium som behandlar den strategiska planeringen (3). Där finns också 
ytterligare frågor som indikerar svårigheter för den offentliga organisationen. 
Bland annat förutsätts att man ska beakta konkurrenssituationen i 
planeringsarbetet vilket givetvis för många kan te sig främmande. Dessutom 
efterfrågas vad som krävs för att bli ledande inom det egna verksamhets-
området när det gäller processer och tjänster. Begreppet ledande resulterar 
naturligt i ett övergripande resonemang om drivkrafter för att överhuvudtaget 
arbeta med kundorienterad verksamhetsutveckling. Att vara ledande i en 
privat industri genererar flera fördelar. Möjligen gäller detta också inom 
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offentlig verksamhet, men för praktiker i denna kontext ställs givetvis det hela 
på sin spets vid diskussioner kring den aktuella frågan.  
 
Sammanfattningsvis kan sägas att den tjänsteproducerande offentliga 
organisationen kan förväntas stöta på speciella problem i samband med att 
exempelvis frågorna kring verksamhetens processer, uppdraget samt den 
strategiska planeringen ska besvaras. Längre fram i avhandlingen kommer 
dessa områden att diskuteras i förhållande till de empiriska sammanhang vi 
möter.  

3.3.5 Sammanfattande diskussion kring avhandlingens tolkningsram 
I kapitel 2 och 3 har jag stegvis utvecklat avhandlingens tolkningsram. 
Genom att relatera teorierna om meningsskapande till avhandlingens 
problemområde och syfte växte först en preliminär tolkningsram fram. Det 
mest centrala i denna tolkningsram var översättningsprocessen och en 
tentativ bild av denna presenterades (figur 2.3). Centrala element som 
process, aktör och kontext diskuterades. Längre fram presenterades den 
inresande idén och modellens hörnpelare och arbetssätt har problematiserats 
med hjälp av den preliminära tolkningsramen. Detta innebar en möjlighet att 
fördjupa diskussionen rörande översättningsprocessen. Den inresande idén 
har i innevarande kapitel delats upp i tre analytiska dimensioner; innehåll, 
intention och angreppssätt. Jag har också argumenterat för att var och en av 
de tre dimensionerna kan översättas utifrån två olika översättningslogiker, 
vilket har skapat en klassificering av sex parallella delprocesser rörande 
översättning relaterat till modellen (figur 3.3).  
 
De båda kapitlen har också innefattat en framväxande diskussion om den 
befintliga praktiken som den inresande idén möter. Denna diskussion har 
kretsat kring de kontextuella förutsättningarna för tjänsteproducerande 
organisationer i offentlig sektor. Jag har framförallt lyft fram den potentiella 
utmaning som det innebär att se tjänsteproduktion som processer. Längre 
fram blir det också tydligt att de översättningsprocesser som studerats 
innehåller aspekter som berör just verksamhetens processer.  
 
Den mer fullständiga tolkningsram rörande översättningsprocessen som 
härmed är utvecklad kommer att användas för att tolka de empiriska 
sammanhangen som följer längre fram i avhandlingen. Jag vill betona att 
teorierna om meningsskapande har utgjort en grund för arbetet med att 
utveckla tolkningsramen. Med ett annat teoretiskt perspektiv hade 
tolkningsramen säkert sett annorlunda ut. En närmare diskussion kring det 
tolkande arbetet följer i det kommande kapitlet om metoden för att studera 
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översättningsprocessen.  Den mer fullständiga tolkningsramen ger också en 
möjlighet att precisera avhandlingens syfte. Denna precisering följer i 
kommande avsnitt.  

3.4 En precisering av avhandlingens syfte 
De tidigare resonemangen runt avhandlingens tolkningsram mynnar här ut i 
en precisering av avhandlingens syfte, vilket tidigare angivits som att öka 
förståelsen av den översättning som sker när SIQ:s modell för kund-
orienterad verksamhetsutveckling möter en befintlig praktik.  
 
I samband med att tolkningsramen utvecklades var begreppet översättning 
centralt. Genom att analytiskt dela upp den inresande idén i tre dimensioner 
samt att tala om akontextuell och kontextuell översättning har jag föreslagit 
ett synsätt där översättning mellan idé och praktik består av flera parallella 
översättningsprocesser. Jag har också med hjälp av begreppen menings-
skapande och meningsgivande utvecklat en tentativ bild av hur översättnings-
processen ser ut. I denna process har enskilda aktörer och den befintliga 
kontexten framhållits. Inom ramen för avhandlingens övergripande syfte 
preciseras därför en intention att kontextuellt studera olika typer av 
översättningsprocesser och därmed också översättarnas roll och 
förutsättningar. Jag har valt att längre fram i texten kalla denna precisering 
av avhandlingens övergripande syfte för Att översätta. 
 
I avsnitt 3.2.1 beskrevs det för modellen centrala arbetet med att upprätta en 
verksamhetsbeskrivning genom att besvara frågorna i kriteriematerialet. Jag 
argumenterade för att modellen inte kan sägas fånga hela organisationen och 
problematiserade förhållandet att försöka fånga organisering med en statisk 
bild. Vidare diskuterades också förhållandet mellan att beskriva och att 
konstruera och i det sammanhanget betydelsen av vem eller vilka som 
beskriver verksamheten. Möjligheten att studera hur den inresande idén också 
påverkar översättning av den befintliga praktiken lyftes i detta sammanhang 
fram. Jag har också förklarat att det nationella institutet varken i kriterie-
materialet eller på andra sätt problematiserar modellens begränsningar. Det 
verkar slutligen rimligt att anta att en stor del av översättarnas initiala 
ansträngningar kommer att vara förknippad med denna fas i arbetet med 
modellen. Utifrån ovanstående resonemang hävdar jag att specifikt intresse bör 
riktas mot att beskriva och kompletterar det ovan preciserade syftet rörande 
att översätta med en intention att med utgångspunkt i tolkningsramen 
kring översättningsprocessen studera praktikers arbete med att 
beskriva den egna verksamheten. Likt ovan har jag för enkelhetens skull 
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funnit ett namn också för denna precisering av avhandlingens övergripande 
syfte. I fortsättningen benämner jag detta Att beskriva. 
 
Ovanstående precisering av syftet ligger till grund för avhandlingens två 
tolkande kapitel som namngivits just Att översätta (kapitel 11) och Att beskriva 
(kapitel 12). I nästa kapitel beskrivs tillvägagångssättet för att studera 
översättningsprocessen så som den beskrivits i detta och föregående kapitel. 
Speciell vikt läggs vid att förklara hur studiens design påverkats av de 
teoretiska utgångspunkterna och det preciserade syftet.   
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4. Metod för att studera översättningsprocessen  
I detta kapitel behandlar jag de metodologiska utgångspunkterna för 
avhandlingen och de bakomliggande vägvalen för att uppfylla studiens syfte. 
Min intention är att beskriva ett trovärdigt tillvägagångssätt givet syfte och 
teoretiska utgångspunkter. Det innebär bland annat att jag använt teorier om 
meningsskapande för att såväl utforma som att nedan diskutera den egna 
forskningsprocessen. Kapitlet inleds med en positionering av avhandlingens 
ansats som tolkande. Den design som utformats inom ramen för denna 
ansats presenteras sedan översiktligt. Konsekvenserna av intentionen att 
studera översättningsprocessen över tid diskuteras och designen beskrivs som 
en ”window-study” (Czarniawska 1997) där enskilda aktörers berättelser står i 
fokus. De tekniker som tillämpats för att samla in dessa berättelser 
presenteras och de vägval som lett fram till hur det omfattande empiriska 
materialet framställts problematiseras. Kapitlet avslutas med en diskussion 
om hur de empiriska berättelserna tolkats.  

4.1 En tolkande ansats 
Lite tillspetsat har en avhandling i ämnet företagsekonomi inte sällan baserats 
på den grundläggande tanken att man genom att avbilda verklighetens 
organisationer kan föreskriva handlingsvägar för de praktiker som finns i 
organisationerna. Forskare inom ämnet har också vänt sig till den 
naturvetenskapliga forskningen för att få inspiration till framkomliga vägar att 
fånga verkligheten. På senare tid kan man emellertid se hur fler inom ämnet 
sökt alternativa vägar för sin forskning. Redan i inledningen av avhandlingen 
föreslog jag att resultatet av en forskningsprocess hellre kan ses som ett 
underlag till reflektion för såväl praktiker som teoretiker inom området än 
föreskrivande eller normativt. Helt naturligt har forskare med sådana ideal 
sökt andra tillvägagångssätt för att genomföra sin forskning än den 
traditionella naturvetenskapliga forskningstraditionen. Influenser från andra 
ämnen såsom sociologi, socialpsykologi och antropologi är tydliga 
(Czarniawska 1999b:14).  
 
Burell & Morgan (1979) står för det kanske mest välkända försöket att 
klassificera olika paradigm inom organisationsteori och enligt deras 
terminologi skulle min forskningsansats placeras i det tolkande paradigmet57. 

                                                      
57 Märk dock att Burell & Morgan (1979) bygger sin klassifikation på en dualistisk syn 
där studier beskrivs som antingen objektiva eller subjektiva. Min studie kan sägas ha 
en icke-dualistisk utgångspunkt i och med att teorierna om meningsskapande i första 
hand intresserar sig för spänningen mellan det subjektiva och det objektiva.  
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Jag har redan tidigare positionerat avhandlingen såväl ontologiskt som 
epistemologiskt genom teorierna om meningsskapande. En slutsats som följer 
av min utgångspunkt i social konstruktionism blir att den verklighet som jag 
nedtecknar är beroende av mig som forskande subjekt. Jag överger således 
synen på en oberoende verklighet och fokuserar på förhållandet mellan den 
studerade kontexten, mina egna erfarenheter och min förståelse rörande 
avhandlingens problemområde. Detta innebär att den presentation av min 
egen bakgrund som återfanns i det inledande kapitlet också har 
metodologiska implikationer. Längre fram i avhandlingen återfinns 
diskussioner om hur denna förförståelse påverkat studiens genomförande och 
resultat. Många (exempelvis Silverman 1993) framhåller risken med den 
tolkande ansatsen i samhällsvetenskaplig forskning där tilltron till de egna 
upplevelserna kan skapa en känsla av att ”allt går”. Av den anledningen finner 
jag ett behov av att längre fram kritiskt reflektera över tolkningen av det 
empiriska materialet.  
 
Enligt Burell & Morgan (1979) är det främst fenomenologi och hermeneutik 
som är skolbildningarna inom det tolkande paradigmet. I Alvesson & 
Sköldberg (1994) återges ytterligare skolbildningar där tolkning och reflektion 
är centrala inslag. Bland dessa kan, vid sidan av fenomenologi och 
hermeneutik, nämnas grundad teori och induktiv etnografi vilka är mer 
empirinära. Det framgår av tidigare kapitel att jag valt ett meningsskapande 
perspektiv för att studera översättningsprocessen. I Weick (1995) finner jag 
drivkraft att också se min egen forskningsprocess som ett meningsskapande. 
Han hävdar att meningsskapande är mer än en vanlig tolkande process som i 
regel utgår från en färdig text (jmf hermenutikens ursprung i bibeltolkning, 
Ödman 1979). Weick (ibid:7) skriver: ”What sensemaking does is address 
how the text is constructed as well as it is read. Sensemaking is about 
authoring as well as reading.” I dessa textrader finner jag mitt argument för 
att i detta kapitel inte direkt luta mig emot någon av de mer erkända 
skolbildningarna inom det tolkande paradigmet utan istället med hjälp av 
teorierna om meningsskapande utveckla studiens design58. Avhandlingen 
fokuserar därför den mening jag skapat relaterat till syftet och tolknings-
ramen. Mitt meningsskapande kring den aktuella frågan har förvisso inte 
avstannat genom att rapporten färdigställts, men den representerar ett aktuellt 
läge år 2003.  
 

                                                      
58 Norén (1995) diskuterar olika former av tolkande studier inom organisationsteori. 
Flera av de drag som jag utvecklar i detta kapitel kan relateras till vad han kallar 
”aktörsrelaterad konstruktionism”. Kopplingar till Norén återfinns därför längre fram 
i kapitlet. 
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I enlighet med det tidigare resonemanget runt det tolkande subjektet kan de 
egna kognitiva strukturerna sägas vara av betydelse för studien. Det vill säga 
den metaforiska beskrivningen av de samlade erfarenheter jag har som 
påverkar hur jag ser på den egna forskningsfrågan. ”Vi kan inte förstå utan att 
redan ha förstått.” Så uttrycks ofta förförståelsens vikt i den tolkande studien. 
I samband med att en undersökning påbörjas styrs forskaren av förförståelsen 
för problemområdet. Inom vissa metodskolor (exempelvis Grounded 
Theory, Glaser och Strauss 1967) framhävs vikten av att träda in i empirin 
med så renskalat sinne som möjligt och låta empirin tala till dig. Med mina 
utgångspunkter vill jag snarare framhålla min egen förförståelse som 
avgörande för den produkt som forskningsprocessen resulterar i. Enligt 
Weick (1995) kan inte mening skapas utan att den befintliga kognitiva ramen 
aktiveras. Han betonar dessutom att de befintliga strukturerna påverkar 
skapandet av det bakgrundsbrus ur vilket de frågor som kan isoleras (cues) 
och stimulerar till ny mening hämtas (jmf enacted environment). 
 
Processen där ny mening skapas är också enligt Weick ongoing vilket kan 
uttryckas som att kognitiva processer relaterade till forskningsområdet 
återupprepat bygger vidare på de strukturer som tidigare finns. Inom den 
traditionella hermeneutiken har den tolkande processen beskrivits både med 
bilden av en cirkel och en spiral. Förförståelsens vikt betonas i bilden av en 
spiral där olika faser i den tolkande processen kan urskiljas och varje ny fas 
påbörjas från en högre nivå av förförståelse. Jag hävdar att teorierna om 
meningsskapande minst lika fruktbart kan illustrera forskningsprocessens 
pågående karaktär.  
 
I detta avsnitt har studiens tolkande ansats diskuterats. Jag har argumenterat 
för mitt val att beskriva det tolkande arbetet med hjälp av teorierna om 
meningsskapande, hellre än i enlighet med någon av de mer erkända 
skolbildningarna inom det tolkande paradigmet. Som ett led i detta har det 
tolkande subjektets betydelse i dylika studier lyfts fram. I nästa avsnitt 
presenteras den aktuella studiens design inom ramen för den tolkande 
ansatsen. Resonemanget återknyter vid flera tillfällen till teorierna om 
meningsskapande.  

4.2 En longitudinell design 
Redan genom ovanstående positionering av studien inom ramen för en 
tolkande ansats reduceras tänkbara alternativ för design. En fokusering på 
kvalitativa data och växelverkan mellan teori och empiri är rimliga 
konsekvenser. Nästa vägval reducerar antalet alternativ ytterligare genom att 
behandla tidsaspekten rörande översättningsprocessen. Ett tänkbart alternativ 
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hade varit att retroaktivt studera redan ”färdiga” organisationer. Jag hade t.ex. 
kunnat studera de så kallade goda föredömen som utsetts av SIQ sedan 1992 
(se tabell 1.1). Då hade jag kunnat ställa frågor kring organisationernas väg 
fram till en ”lyckad implementering” och på detta sätt öka förståelsen för det 
studerade fenomenet (jmf Hansson 2003). Jag ska dock nedan argumentera 
för en longitudinell design som enligt mitt sätt att se det har större 
möjligheter att fånga komplexiteten i översättningsprocessen.  
 
Det främsta skälet som talade mot en retrospektiv design var risken att ta del 
av i efterhand tillrättalagda beskrivningar av processen. Weick (2000:159) 
uttrycker: ”…the action that actually improve quality may be much more 
disorderly and chaotic than they appear to be when rational rhetoric is 
imposed on them retrospectively.” Att bara göra ett enstaka inhopp i slutet av 
processen torde reducera möjligheterna att förstå vad som egentligen pågått. 
Czarniawska (1997:65) diskuterar runt de två tillvägagångssätten:  

What differences the two approaches is that a prospective 
approach studies the process of social construction in its 
making; a retrospective approach is scrutinizing a construct that 
exists at the time of the study. In other words, in a retrospective 
approach, the dimension is located in the accounts of the actors; 
in a prospective one, it is located in the account of the 
researcher.  

Jag hävdar, lutad mot dessa referenser59, att avhandlingens syfte förutsätter att 
meningsskapande studeras över tid och att fördelarna med att vara på plats 
”när det händer” motiverar den longitudinella designen60. Det ska dock sägas 
att en studie av översättningsprocessen i realtid har sina svårigheter. Ett 
dilemma som blivit tydligt i den aktuella studien är att man inte i förväg kan 
avgöra omfattningen av aktiviteter kopplade till processen. Jag ska senare visa 
hur en översättningsprocess i princip avstannade och vilka konsekvenser 
detta fick för studien. Det är också mycket svårt att mitt i händelsernas 
centrum på plats i en organisation avgöra vilka data som är av intresse för att 
kunna generera förståelse i enlighet med syftet. Risken att samla för mycket 

                                                      
59 Jämför också tillvägagångssättet i Smircich & Morgan (1982) där den longitudinella 
designen lyfts fram. 
60 Men det ska sägas att trots ambitionen att fånga händelser i realtid har ett flertal 
delar av intervjuer och samtal ägnats åt att respondenten retrospektivt återberättat 
tidigare händelser för att på så vis ge mig förståelse för sammanhanget. Jag har alltså 
inte i alla delar lyckats leva upp till den diakrona ambitionen. 
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data och därmed att drabbas av vad Pettigrew61 kallar ”death by data-
asphyxiation” är överhängande. Jag kommer längre fram att redogöra för hur 
jag arbetat för att minimera dessa problem.  
 
Inom ramen för en longitudinell design hade det varit möjligt att likt forskare 
med en etnografisk ansats (se exempelvis Van Maanen 1988; Salzer 1994) 
eller antropologer leva nära eller till och med i den empiriska kontexten. 
Självklart finns ett samband mellan den förståelse som uppnås och den tid 
som tillbringas i den aktuella organisationen, men samtidigt minns jag 
Molanders (1996:260) ord om växling mellan inlevelse och distans för att 
förstå ett fenomen. Dessutom fanns en begränsning av praktisk natur i form 
av tillgänglig tid och att inte enbart förlita sig på ett fall med tanke på den 
ovan nämnda risken att en process riskerar att avbrytas eller att gå i stå. Jag 
valde därför att förlita mig på att min förståelse av översättningsprocessen 
kunde växa genom vad som skulle kunna liknas vid Czarniawskas (1997:65) 
”window-study”. Hon beskriver hur forskaren vid ett flertal tillfällen 
utspridda över en tidsperiod ”öppnar fönstret” mot den studerade 
organisationen. Vid dessa tillfällen försöker forskaren få med sig så mycket 
information som möjligt rörande de egna frågeställningarna. Längre fram 
återkommer detaljer och resonemang kring såväl när som på vilket sätt 
fönstret öppnats och erfarenheterna därav. Men först en mer grundläggande 
diskussion rörande vad jag inriktat mitt sökande på. 
 
I samband med preciseringen av avhandlingens syfte i föregående kapitel 
argumenterade jag för att enskilda aktörer och deras handlingar var av 
intresse för att kunna studera det som utvecklades som en tentativ bild av 
översättningsprocessen. Czarniawska (1997, 1999b)62 framhåller berättelser 
som verktyg i den företagsekonomiska forskningen. En berättelse innehåller 
alltid en handling vilket gör det möjligt att skapa mening utifrån den. Att 
samla in olika aktörers berättelser om arbetet med modellen såg jag därför som 
en framkomlig väg.  
 
Weick (2000) ger som ett komplement till den tidigare presenterade 
tolkningsramen konkret vägledning avseende vilket innehåll dessa berättelser 
bör ha för att bidra till förståelsen för resultaten av arbetet med TQM. För 
det första framhålls ett intresse för den kontinuerliga strömmen av handlingar 
relaterade till arbetet. Enligt tidigare resonemang bör handlingar ses i sitt 
sammanhang för att förstås. Vidare poängteras vikten av enstaka ord som 
                                                      
61 Källan är enligt Eisenhardt (1989) ett konferenspapper som Andrew M. Pettigrew 
presenterat på en konferens i Austin, Texas i september 1988. 
62 Se också Gabriel (2000) och Boje (2001).  
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används i olika förhandlingssituationer samt vikten av konversationer och 
andra interaktioner mellan olika individer i organisationen. Slutligen framhålls 
social påverkan som kan ses som ett resultat av organiseringsprocesser. Jag 
tolkar social påverkan i enlighet med begreppet influence som framhållits i 
samband med att påverkan av andras meningsskapande tidigare diskuterats. 
Berättelser som innehåller inneboende handling som pekar på att påverkan av 
andras meningsskapande har skett bör således vara av intresse.  
 

Praktiken 

Tidigare forskning 

Samla in berättelserna (4.3) 

Konstruera den egna  
berättelsen (4.4) 

Förstå dem i  
förhållande till varandra (4.4) 

Ställ den i ljuset av andra 
texter (4.5) 

 
 
 

Sammanfattningsvis kan sägas att jag återkommande längs tidsaxeln samlat in 
nyckelaktörers berättelser och därmed sökt att fånga den mening som olika 
individer och grupper av individer tilldelat arbetet med modellen vid den 
aktuella tidpunkten. Jag hävdar att jag därmed till skillnad från merparten av 
tidigare forskning kring organisatorisk förändring lyckats skapa en design som 
möjliggör en studie av översättningsprocessen såväl i sitt historiska, 
kontextuella som processuella sammanhang (Pettigrew 1990). Genom att 
sedan studera de insamlade berättelserna och sätta dem i ett sammanhang av 
tid och organisatorisk kontext har jag kunnat konstruera egna berättelser med 
en handling som har bärighet på studiens syfte. Dessa rekonstruerade 
berättelser har sedan kunnat ställas i ljuset av andra texter vilket utgjort en 
stor del av det tolkande arbetet i studien. Studiens design kan därmed 
sammanfattas med hjälp av figur 4.1. Denna innehåller också vägledning 
rörande hur den fortsatta redogörelsen i detta kapitel är disponerad. I 
nästkommande avsnitt diskuteras var och hur berättelserna har samlats in. 
Sedan följer ett resonemang runt hur avhandlingens empiriska berättelser 

Figur 4.1  En beskrivning av avhandlingens design (med utgångspunkt i
en figur från Czarniawska 1999). 
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konstruerats och framställts. Kapitlet avslutas med några utgångspunkter för 
den tolkande delen av avhandlingen.   

4.3 Att ”samla in” berättelser från fältet 
I kommande avsnitt beskrivs fortsatt hur jag studerat översättningsprocessen. 
Jag strävar efter att väva samman det rationella med det irrationella och det 
planerade med det oplanerade i syfte att ge en stänk av realism åt de mer 
välfriserade resonemangen om ansats och design som presenterats ovan (jmf 
van Maanen 1988). Avsnittet kring att samla in berättelser från fältet är 
uppdelat i två delar. I den första redovisas hur jag kom fram till var 
någonstans berättelserna kunde återfinnas och i den andra med vilka tekniker 
som de kunde fångas. Men först några ord om en period som föregick detta 
arbete. 
 
Ett av de konsultuppdrag jag hade strax före min doktorandperiod har haft 
betydelse för avhandlingens utformning. En barn- och ungdomsförvaltning i 
en svensk kommun arbetade under bland annat min ledning med en anpassad 
version av modellen. Jag fick möjligheten att använda de händelser som 
utspelades längs vägen i avhandlingsarbetet. Initialt hade jag därför en tanke 
på att låta detta fall helt eller delvis utgöra det empiriska sammanhanget i 
avhandlingen. Jag kände dock ganska snart att det fanns komplikationer i och 
med att jag spelat en aktiv roll i processen sedan tidigare och sökte snart nya 
empiriska kontexter. Erfarenheterna från de delar av studien som utfördes 
inom ramen för den aktuella kommunen kan liknas vid en förstudie där jag 
fick prova och utvärdera det teoretiska perspektivet. Jag fick också viktig 
kunskap kring svårigheterna att följa ett förändringsarbete i realtid. Jag har 
dock valt att inte använda materialet från kommunen i avhandlingen. Istället 
har intresset riktats mot andra tjänsteproducerande organisationer i offentlig 
sektor. 

4.3.1 Två tjänsteproducerande organisationer i offentlig sektor 
Den första frågan jag tog ställning till avseende insamlandet av berättelser var 
i vilka organisationer jag skulle leta efter dem. Ovan nämndes den initiala 
tanken att fallet från förstudien skulle kunna användas också i huvudstudien, 
men att detta spår snart lämnades. Vi vet också från inledningskapitlets 
avgränsning att jag sökte efter tjänsteproducerande organisationer i offentlig 
sektor. Valet att söka efter två olika fall, ett inom hälso- och sjukvården och 
ett inom den statliga förvaltningen, ska förstås mot bakgrund av att jag vid 
det tillfället ännu inte helt hade lämnat planerna på att använda kommunen 
från förstudien. Att jag sökte efter just två organisationer för huvudstudien 
var mest en praktisk konsekvens av den valda designen. Jag bedömde helt 
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enkelt att det skulle vara möjligt att bevaka två olika organisationer och att det 
gav ett utrymme för att något av dem skulle kunna falla ifrån utan att orsaka 
allt för stora problem63. 
 
Ovan nämnda urvalskriterium gav inte på rak arm förslag på lämpliga 
studieobjekt. Ytterligare en aktiv handling lades till för att kunna identifiera 
objekten. Jag ställde också ytterligare två krav på de tänkta studieobjekten. 

• För det första måste organisationen vara öppen och ärligt intresserad av 
att låta mig kritiskt granska deras process. Mot bakgrund av att så många 
misslyckas i sina försök var detta ett krav som kändes relevant. 

• För det andra var det också viktigt att de redan påbörjat arbetet med 
modellen. Den här typen av arbete kan lätt skjutas på framtiden i och med 
att det kan tillstöta något i sista stund. Är det däremot redan pågående är 
det mindre sannolikt att det uppstår ett uppehåll.  

 
Dessa samlade kriterier presenterades för personer med god insyn i och 
erfarenheter av utvecklingsarbete inom offentlig sektor. De ombads att 
återkomma med några alternativa studieobjekt och lämpliga kontaktpersoner i 
dessa organisationer. På detta sätt kom jag i kontakt med de två studie-
objekten; Riksskatteverket (RSV) och Landstinget i Värmland (LiV)64. Mina 
studier på plats i organisationen kom fortare igång inom RSV-koncernen där 
jag i realtid följt arbetet med modellen från hösten 1999 till och med sommaren 
2002. Fördröjningen för LiV förklaras helt enkelt av det faktum att jag under 
en period hade ett annat fall på förslag som sedermera föll ifrån främst på 
grund av geografiska skäl. Studierna på plats inom LiV påbörjades under 
våren 2000 och avslutades i förtid ett drygt år senare på grund av att arbetet 
med modellen i princip avstannade.   
 
Redan vid den första kontakten med respektive fall kunde jag konstatera att 
jag valt att studera ett komplext skeende i organisationer med flera tusen 
medarbetare utspridda geografiskt och på ett flertal olika hierarkiska nivåer. 
För att hantera en sådan situation tvingas man givetvis till ett flertal 
reduktionistiska vägval. I samband med förstudien framstod tydligt att 
spänningen mellan olika hierarkiska nivåer i en organisation borde kunna 

                                                      
63 Inget av de två fallen har helt fallit ifrån men genom att aktiviteterna har varit mer 
påtagliga inom den statliga organisationen upptar detta fall det största utrymmet i 
denna rapport. Längre fram kommer icke-handling att framträda som det viktigaste 
bidraget från organisationen inom vården. 
64 Självkritiskt kan också konstateras att möjligheten att lösa stora delar av projektets 
finansiering genom valet av LiV till viss del påverkade detta val.  
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bidra till ökad förståelse. Det är denna spänning som uttryckts genom Salzers 
(1994) begreppspar centrum-periferi och rimmar väl med min ambition att 
bland annat studera påverkan av andras meningsskapande. Inom såväl RSV-
koncernen som LiV har någon form av central process i den så kallade 
toppen av organisationen ägt rum kring modellen. Jag har ansett dessa centrala 
processer som ganska intetsägande om de står för sig själva. Det är när de 
sätts i sitt sammanhang och dynamiken mellan den centrala processen och de 
mer verksamhetsnära processerna tydliggörs, som de kan ligga till grund för 
förståelse. Det är av denna anledning som berättelsen från RSV-koncernen 
har tydliga inslag från en region och berättelsen från LiV också beskriver 
arbetet inom en enskild länsverksamhet. Detta innebär också att min 
uppmärksamhet i jakten på berättelser varit delad mellan de två olika nivåerna 
och att insamlingen genomförts mer eller mindre parallellt. En underlättande 
och berikande faktor som synes i båda fallen är att händelserna ofta påverkar 
varandra ömsesidigt varför berättelsen på den ena nivån berör den andra och 
vice versa. Genom att utgå från den centrala nivån och identifiera en 
nyckelaktör som tycktes ha mycket att bidra med i förhållande till studiens 
syfte kunde jag komma igång. Via denna kontakt har jag sedan funnit andra 
nyckelaktörer och också fått hjälp med att identifiera lämplig region 
respektive länsverksamhet och dess nyckelaktörer.  
 
I detta avsnitt har jag redogjort för hur det kom sig att Riksskatteverket och 
Landstinget i Värmland är de två tjänsteproducerande organisationer i 
offentlig sektor som längre fram i avhandlingen bidrar med empiriska 
berättelser om arbetet med modellen. Jag har också redogjort för att arbetet 
inom LiV avstannade i förtid vilket i sin tur förklarar varför de två 
berättelserna ges olika utrymme i den fortsatta framställningen. Vidare har jag 
diskuterat den relativt stora utmaningen att fånga händelserna i de två 
organisationerna och de reduktionistiska vägval jag därmed tvingats till i form 
av uppdelningen mellan en central och en mer verksamhetsnära process och 
deras inbördes relation. I slutet av detta kapitel återkommer en kritisk 
diskussion rörande valet av studieobjekt. Men före det diskuteras bland annat 
valet av insamlingstekniker, vilket följer i nästkommande avsnitt. 

4.3.2 Fyra olika tekniker  
I Alvesson & Sköldberg (1994:363) återges ett antal metaforer för forskning. 
Där återfinns bland annat den klassiska termen datainsamling med ett 
alternativt begrepp; insiktssamlande. Alvesson (1992:54) beskriver 
insiktssamlande i tolkande studier: 

Forskning ses som en aktivitet där forskarens ”subjektivitet” 
ofrånkomligen har stor genomslagskraft. Data existerar inte 
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därute, fixa och färdiga att samlas in av forskarens fiffiga 
verktyg, dessa må sedan vara enkätfrågor eller halvstrukturerade 
intervjuspörsmål. Begreppet datainsamling är felaktigt, ty data 
konstrueras av forskaren, och samlas inte bara in. … Det är 
forskarens referensramar, förförståelse som avgör vad han eller 
hon ser för något och hur detta tolkas och slutgiltigt får 
karaktären av forskningstext. 

Ovanstående rimmar väl med vad jag i samband med de teoretiska 
utgångspunkterna beskrivit som enacted environment. Jag är därmed medveten 
om att jag på grund av mina kognitiva strukturer kring det aktuella 
problemområdet enbart kunnat förnimma vissa aspekter av de empiriska 
kontexter i vilka jag sökt insikter. Norén (1995) hänger upp sina diskussioner 
runt tolkande forskning på relationen mellan forskare, studerade aktörer och 
det studerade fenomenet. Inom ramen för vad han kallar den aktörsrelaterade 
konstruktionismen lyfter han fram och diskuterar två olika figurer.  
 
Jag hävdar att de två figurerna tillsammans visar på vilket sätt jag ser på 
sambanden mellan forskare, aktörer och fenomen i den aktuella studien, 
vilket fått konsekvenser för valet av tekniker att samla in berättelserna. Den 
första figuren (4.2) visar hur forskaren i en relativt passiv form försöker att 
förstå interaktioner mellan olika aktörer i förhållande till det studerade 
fenomenet, i mitt fall mötet mellan modellen och den befintliga praktiken.  
 

 
Figur 4.2 Relationen mellan forskare, aktörer och det studerade 
fenomenet (fritt återgiven från Norén 1995). 

 
Den andra figuren (4.3) visar hur det också är möjligt för forskaren att 
tillsammans med reflekterande aktörer föra ett konstruerande samtal runt 
fenomenet. Norén skriver (1995:200): 

For s k a re 

Aktörer i 
interaktion 

Fenomen 
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Den sociala konstruktionismen ser forskaren närmast som en 
reflekterande deltagare i det sociala livet, där dialogen är viktig. I 
interaktionen ses forskaren som intresserad, reflekterande och 
tolkande. Forskaren ses som en bärare av samhällets och särskilt 
forskarkollektivets förståelse och därmed sociala konstruktioner. 
Hon måste ha en förståelse för det unika, historiska och sociala 
dimensionerna i traditionen för att kunna anknyta till 
diskussionen. Forskarens bildning och inlevelseförmåga kan 
kanske ses som centrala element i skapandet av kunskap.  

 

Fenomen 

Reflekterande     
aktör  

Reflekterande 
forskare 

 
Figur 4.3 Relationen mellan forskare, aktör och det studerade fenomenet 
(fritt återgiven från Norén 1995).  

Calori (2002) lyfter inom ramen för en pragmatisk syn på kunskap fram ett 
liknande budskap. Författaren pekar på potentialen i att forskare och aktörer 
delar upplevelser i tid och rum och ansikte mot ansikte reflekterar över 
handling. I förlängningen av sådant samarbete diskuteras möjligheten att 
författa tillsammans65. Dock nämns också behovet att kunna frigöra sig från 
den bundna situationen:  

It is based on the recognition of reflective practitioners as co-
authors of theories, and on the cooperation between a 
researcher and a practitioner who engage into dialogues and 
open argumentations (communicative action according to 
Habermas). In this case, the agents reflects on his/her (real-
time/real-space) experience (reflection in action) with the help 
of the researcher-interpreter. Together, they try to fuse horizons 
in order to reach mutual understanding, but they also criticize 

                                                      
65 Jag har valt att inte låta min överbryggande ambition föra mig så långt, utan har på 
egen hand författat denna framställning. 
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each other, and (if necessary) the researcher may distantiate 
from the actor. 

För att komma vidare avseende de två figurerna ovan återknyter diskussionen 
här till olika verktyg för insiktssamlande. Jag har tidigare förklarat att min 
ambition varit att över tid samla in berättelser från olika nyckelaktörer inom 
de aktuella organisationerna. Det finns givetvis flera olika tekniker för att 
samla in berättelser kring ett fenomen från en organisation. Att kombinera 
tekniker i en undersökning kallas ofta metodtriangulering. Genom att 
använda flera olika och kompletterande angreppssätt är förhoppningen att 
eventuella brister i en teknik ska kunna uppvägas genom förtjänster med en 
annan. Nedan presenteras de fyra olika tekniker som använts i den aktuella 
studien; ostrukturerade intervjuer, deltagande observation, dagboksliknande 
reflektioner och dokumentstudier66.  
 
Mitt huvudsakliga angreppssätt har varit ostrukturerade intervjuer. 
Anledningen till att jag valde att undvika den struktur som en intervjuguide 
kunnat ge var intentionen att söka efter respondentens referensramar. Min 
strävan har varit att sätta individens handlingar i ett begripligt menings-
sammanhang och intervjusituationen kan liknas vid figur 4.3 ovan. 
Tillsammans med respondenten har jag sökt att reflektera kring 
översättningsprocessen. Således har jag utifrån en första fråga: - Kan du 
beskriva vad som hänt med avseende på arbetet med modellen sedan vi senast 
talades vid? – fortsatt att nysta med utgångspunkt dels i svaret och dels i 
annan närliggande kunskap jag samlat på mig från andra källor.  
 
Ovanstående exempel visar också på min intention att accentuera den 
longitudinella designen och i flera fall intervjua samma nyckelaktör 
återkommande längs tidsaxeln. I några fall uppgår tiden mellan första och 
sista intervju till cirka två och ett halvt år och som mest har en respondent 
intervjuats vid fem olika tillfällen. Genom detta förfarande har fokus naturligt 
hamnat på händelseutvecklingen i organisationen. Den ena frågan har lett till 
den andra och i dessa intervjuer har jag inte sällan identifierat nya områden att 
studera eller nya respondenter att fortsätta samtalet med. Med tanke på att jag 
följt händelserna i de två organisationerna över en längre tidsperiod har jag 
givits utrymme att precisera frågeställningarna längs handlingslinjen. De 
första gångerna jag ”öppnade fönstret” mot empirin var min uppmärksamhet 
främst riktad mot de stora dragen och att förstå de organisatoriska 
sammanhangen. I takt med att tiden gått har mitt intresse kunnat 

                                                      
66 I bilaga 1 återfinns en redogörelse för de empiriska detaljerna rörande de två fallen. 
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koncentreras mot de områden som i mina ögon kunnat bidra till nya insikter 
relaterade till studiens syfte.  
 
En nackdel förknippat med ovanstående har varit att intresset riktats mot 
förhållandevis få aktörer. Vid en tillbakablick kan också konstateras att ett 
relativt ringa intresse har riktats mot de individer med kundkontakt som kan 
sägas utgöra produktionen i de båda fallen, istället har intervjuerna en tydlig 
slagsida mot ledare. Jag kan försvara detta förhållande genom att hävda att jag 
låtit händelserna i de båda fallen leda mig i urvalet. Delvis kan således denna 
brist i insamlandet av berättelser förstås mot avsaknaden av aktiviteter med 
avseende på modellen. Ytterligare ett argument är min övertygelse att jag 
genom att studera ledare som har stor påverkanskraft haft större möjlighet att 
förstå översättningsprocessen, än om jag studerat aktörer med mindre 
möjligheter att påverka händelseutvecklingen.  
 
Totalt har jag genomfört 35 intervjuer inom RSV-koncernen och nio inom 
LiV. Inom ramen för studien av RSV fann jag också vid två tillfällen att det 
kunde vara lämpligt att genomföra gruppsamtal, vilka också kan sägas ha följt 
ovanstående mönster.  I snitt har intervjuerna pågått i cirka en timme och de 
har i samtliga fall spelats in på så kallade minidiskar. Respondenterna har varit 
medvetna om att samtalet spelats in och givit sitt medgivande. Möjligtvis kan 
detta förfarande leda till mindre öppenhet, men fördelarna har ändå övervägt. 
Min uppfattning är dessutom att de nyckelaktörer jag intervjuat i nästan 
samtliga fall visat en stor öppenhet och att samtalen inte har ändrat karaktär 
efter det att inspelningen avslutats. De inspelade intervjuerna har i samtliga 
fall skrivits ut av en skrivarbyrå67. Därefter fick jag de utskrivna intervjuerna i 
form av datafiler, vilket givetvis underlättat arbetet och därmed också ökat 
antalet möjliga intervjuer. Genom att lyssna på intervjuerna och jämföra med 
materialet på datafilen har jag i några få fall korrigerat missförstånd, men i 
stort har utskrifterna hållit god kvalitet. Inspelningarna har också varit 
värdefulla genom möjligheten att lyssna på intervjuerna om och om igen, 
vilket varit en god förberedelse inför kommande intervjuer med de olika 
nyckelaktörerna.  
 
I några fall har jag kompletterat arbetet med de ostrukturerade intervjuerna 
med en mer passiv roll i samband med deltagande observation. Jag har 
tidigare beskrivit hur jag delat uppmärksamheten mellan en central och en 
mer verksamhetsnära process i de båda fallen. Det är i samband med de 
senare som jag använt denna kompletterande teknik. I regionen inom RSV 
har jag vid två olika tillfällen deltagit på möten som jag ansåg vara strategiska 
                                                      
67 Ett sekretessavtal har upprättats mellan mig och skrivarbyrån. 
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för min förståelse; ett i den skrivgrupp som aktivt arbetade med att beskriva 
verksamheten och ett i regionens ledningsgrupp vid det tillfälle när 
beskrivningen första gången skulle diskuteras i detta forum. Inom LiV deltog 
jag på länsverksamhetens ledningsgruppsmöten vid fem tillfällen under en 
termin. Vid dessa möten stod bland annat arbetet med kvalitet och 
verksamhetsplanen på dagordningen. I samtliga ovanstående fall har 
ambitionen varit att, i enlighet med figur 4.2 ovan, mer passivt studera 
gruppens handlingar och kommunikation. De två observationerna inom RSV 
spelades in och skrevs ut i enlighet med mönstret som beskrivits för 
intervjuerna ovan. Vid de fem tillfällena inom LiV förde jag enbart egna 
anteckningar som direkt efter mötena omarbetades i sammanfattade syfte. Jag 
fick också tillgång till de minnesanteckningar som fördes under mötena. 
 
Båda de ovanstående teknikerna kan sägas vara användbara vid de tillfällen 
man i enlighet med liknelsen om det öppnade fönstret koncentrerat studerar 
händelseutvecklingen på plats i organisationen. Den läsare som närmare 
studerar bilaga 1, vilken innehåller de empiriska detaljerna, kan se att 
framförallt fönstret mot RSV-koncernen har öppnats relativt kontinuerligt 
längs tidsaxeln. Med tanke på den geografiska närheten till LiV har jag i det 
fallet kunnat vara något mer flexibel. Men just risken att missa något när 
fönstren var stängda störde mig initialt och jag valde att komplettera de två 
tekniker som redogjorts för ovan med ytterligare två, vilka kan liknas vid 
springor i de stängda fönstren. Med hjälp av de dagboksliknande 
reflektionerna och dokumentstudier har jag således kunnat följa det 
kontinuerliga flödet av händelser.  
 
Min ambition att få de olika nyckelaktörerna att kontinuerligt spela in sina 
egna reflektioner med hjälp av en minibandspelare framstod som lämplig i 
förhållande till studiens design. Genom att med jämna mellanrum tala in hur 
de uppfattar arbetet med modellen kunde jag följa händelserna utan att fysiskt 
vara på plats. Detta kan liknas vid det dagboksförfarande som nämns i till 
exempel Rosengren (1971). Jag insåg direkt att det fanns en risk i form av 
mängden data som jag skulle tvingas hantera i och med detta och bad endast 
tre individer inom RSV-koncernen att arbeta på detta sätt68. En av dem kände 
sig ganska snart obekväm med tillvägagångssättet och vi enades om att 
vederbörande kunde reflektera genom att kontinuerligt skriva korta pm. Inom 
LiV uteblev handling kring modellen i så hög grad att denna teknik aldrig blev 

                                                      
68 Det kan vara värt att nämna att detta val av teknik i något högre utsträckning än de 
övriga riskerat att påverka de olika aktörer som jag använt mig av. Genom att 
uppmana dem att kontinuerligt reflektera kring det pågående arbetet kanske deras 
kommande handlingar påverkats.  
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aktuell. Möjligtvis kan ovanstående brister resa ett frågetecken för detta val av 
teknik, men jag måste tillstå att den information som ändå kommit mig till del 
via de dagboksliknande reflektionerna har varit mycket betydelsefull för den 
förståelse jag själv kunnat utveckla. Alla de reflektioner som spelats in på 
band har skrivits ut och bearbetats på det sätt som beskrivits ovan.  
 
Också vad gäller den fjärde och sista tekniken – dokumentstudier – så har 
omfattningen av data varit mycket större från RSV-koncernen än från LiV. 
Återigen kan detta förklaras av den långt mer påtagliga händelseutvecklingen 
inom RSV. Till viss del har jag samlat på mig en del dokument på egen hand i 
samband med olika besök. Jag har också vid två olika tillfällen letat efter 
dokument i det arkiv som finns på LiV. Men i första hand har jag litat på de 
olika nyckelaktörer som jag bett att ställa upp som insamlare i respektive 
organisation. Med jämna mellanrum har jag fått högar av dokument tillsänt 
till mig och min uppfattning är att jag, framförallt i fallet RSV-koncernen, fått 
access till i stort sett all relevant dokumentation kring arbetet med modellen. 
De olika dokumenten har samlats i pärmar och sorterats kronologiskt. Bland 
innehållet i pärmarna kan nämnas mail korrespondens, verksamhetsplaner, 
hela eller delar av verksamhetsbeskrivningar, formella beslut och 
minnesanteckningar från olika möten och arbetsgrupper.  
 
Ovan har jag redogjort för de fyra olika tekniker som använts för att samla in 
berättelserna från fältet. Min ambition har också varit att ge en bild av 
omfattningen av det empiriska arbetet. De fyra teknikerna ska inte ses som 
separerade utan har fungerat som komplement i den aktuella studien. 
Självklart har exempelvis inte ett dokument i sig självt kunnat bidra med en 
hel berättelse, men har istället gett mig tillräckligt god förståelse för att i en 
senare intervjusituation kunna ställa de rätta frågorna. Jag vill också passa på 
att framhålla att min bakomliggande kunskap rörande modellen varit ovärderlig 
för den djupare förståelse jag kunnat skapa för översättningsprocessen. Jag 
har sällan eller aldrig för min egen skull behövt lägga tid eller energi på att be 
någon förklara olika delar i modellen. Någon med mindre erfarenhet (eller 
kanske den helt ovetande enligt Glaser och Strauss) hade säkert tvingats in i 
långa meningsskapande processer kring själva modellen och riskerat att få svårt 
att tränga fram till studiens kärna. Självklart kan det säkert hävdas att min 
egen bakgrund också kan ha styrt studien i icke önskvärda riktningar. Detta 
ter sig dock mindre allvarligt i den här typen av tolkande studie där resultatet i 
första hand kan ses som input till andra människors reflektion kring det 
studerade fenomenet. I nästa avsnitt fortsätter min redogörelse för det 
faktiska tillvägagångssättet med en beskrivning av hur jag med utgångspunkt i 
de insamlade berättelserna skapat och valt att framställa de längre berättelser 
som utgör avhandlingens empiriska kapitel. 
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4.4 Att konstruera och framställa de empiriska berättelserna 
Utmaningen rörande konstruktionen av de empiriska berättelserna har främst 
varit kopplad till det faktum att berättelserna från fältet samlats in under en så 
lång tidsperiod69. Detta har också inneburit att mängden data har varit relativt 
omfattande. Min strategi för att hantera ovanstående har varit att 
kontinuerligt försöka uppdatera en kronologisk översikt för de olika 
empiriska sammanhangen. Ganska tidigt tog jag beslutet att presentera de 
empiriska berättelserna i kronologisk ordning. Alternativet hade varit att 
beskriva empirin i form av teman eller enstaka händelser, men jag har funnit 
att studiens syfte att studera översättningsprocessen stämmer väl överens 
med den kronologiska framställningen. Alla de små insamlade berättelserna 
från individer eller skriftliga källor (eller en kombination av dem) kan var och 
en ses som beskrivningar med en inneboende handling relaterat till arbetet 
med modellen. De övergripande berättelser jag presenterar i kapitel 5 till 8 samt 
10 bör ses som resultatet av mitt eget meningsskapande när jag satt de små 
berättelserna i relation till varandra. Czarniawska (1999b:17) uttrycker 
följande: 

Sensemaking (more about it in Weick 1995) basically consists of 
attempts to integrate a new event into a plot, whereby it 
becomes understandable in relation to the context of what has 
happened. 

Det finns inga explicit uttryckta kopplingar i de empiriska berättelserna 
mellan RSV-koncernen och LiV. Var och en av berättelserna lever sitt eget 
liv. Viktigt att poängtera är dock att de två berättelserna givetvis är produkter 
av mina urval och mitt meningsskapande varför de kan ha påverkat varandras 
framställning i denna rapport. Givet det tidigare beskrivna faktumet att 
händelseutvecklingen tagit olika uttryck kommer jag här att diskutera mer i 
detalj runt de två olika fallen var för sig. Berättelsen från RSV-koncernen 
består av fyra kapitel där läsaren i det första får följa händelserna i ett 
koncernperspektiv. I detta kapitel ryms också den del av berättelsen som 
utspelat sig innan jag haft möjlighet att i realtid följa händelserna. Givetvis 
baseras denna del på mer retrospektivt insamlade data, men för att leva upp 
till ambitionen att se processen i ett historiskt sammanhang finns denna korta 
beskrivning ändå med. I det andra kapitlet följer motsvarande del av 
berättelsen för den aktuella regionen. Detta följs av den avslutande delen i ett 
koncernperspektiv, vilken i sin tur följs av motsvarande del för regionen.  
 

                                                      
69 I fallet RSV-koncernen sträcker sig studieperioden över mer än tre år. 
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Valet att återge berättelsen i växlande form mellan koncern och region 
baseras på det tidigare nämnda faktum att händelserna på de olika nivåerna 
påverkar varandra. Ett alternativ som övervägdes var att med tätare intervall 
växla mellan de två nivåerna, men detta skrinlades mot bakgrund av risken att 
läsaren skulle uppfatta framställningen som rörig och svårtillgänglig. Jag 
provade också möjligheten att varva framställningen med egna reflektioner av 
yttolkande karaktär men upplevde att dessa störde det kronologiska flytet i 
berättelsen varför jag också skrinlade dessa planer. Motsvarande resonemang 
för LiV skiljer sig något åt. Genom att händelseutvecklingen, både vad gäller 
omfattning och tid, är mer begränsad är berättelsen också annorlunda 
utformad. Denna kortare berättelse är mer inriktad på att återge de faktorer 
som kan hjälpa oss att förstå den icke-handling som präglar fallet. Kapitlet 
(10) inleds med berättelsen i ett övergripande hälso- och sjukvårds perspektiv. 
Efter denna följer ett kortare avsnitt kring mina erfarenheter från den 
länsverksamhet som studerats.  
 
I samband med de båda berättelsernas konstruktion har det också funnits ett 
antal generella vägval vilka diskuteras i detta stycke. För det första har jag valt 
att återge såväl organisationer, delar av organisationer som personer med sina 
riktiga namn70. Med tanke på att detta är relativt ovanligt i forsknings-
rapporter kan det vara på sin plats med några argument. Givetvis baseras det 
hela på de två organisationernas och de inblandade individernas vilja att 
öppet medverka i studien. Var och en av dem som framträder med namn har 
godkänt detta efter att de fått studera hur de blivit framställda i berättelsen71. 
Jag anser att det också gynnat framställningen i och med den detaljrikedom 
jag kunnat presentera. Om jag i stället valt att kalla RSV för ”Den statliga 
myndigheten” och LiV för ”Landstinget” hade jag missat möjligheten att tala 
om vissa kontextuella förutsättningar för översättningsprocessen. Det fanns 
ju också ett alternativ att arbeta med öppna fall och anonymiserade individer, 
men med tanke på nyckelaktörernas placering hade det med stor sannolikhet 
ändå framgått vilka som varit inblandade. Eftersom individerna själva 
dessutom inte haft något emot att framträda med namn så var valet relativt 
enkelt.  
 
Berättelserna drivs framåt längs handlingslinjen av en intersubjektiv berättare. 
För att öka läsvärdet samt att accentuera eller förtydliga centrala delar har jag 

                                                      
70 För läsvärdets skull används både för- och efternamn alternativt enbart förnamn 
eller efternamn. I något enstaka fall används också ett smeknamn. 
71 Det är ingen av dem som tillfrågats som haft något emot att synas i texten, vilket 
innebär att jag inte tvingats att reducera innehållet i berättelserna på grund av valet att 
arbeta med icke-anonyma aktörer. 
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valt att arbeta med citat från såväl intervjuer, deltagande observationer som 
de dagboksliknande reflektionerna. Inte minst har jag funnit det fruktbart att 
låta framförallt en av nyckelaktörerna bidra med relativt långa dagboks-
liknande reflektioner. Argumentet för detta val är att innehållet ger en unik 
insyn i den aktuella översättningsprocessen. Denna fördel har vägt tyngre än 
den potentiella risken att en enstaka aktör givits väl stort utrymme i 
framställningen.  Vidare har ambitionen varit att låta de olika nyckel-
aktörernas i vissa fall motstridiga berättelser komma till uttryck i texten 
(Czarniawska-Joerges 1992). I flera fall återfinns också utdrag ur specifika 
dokument. Berättelserna har växt fram genom växelverkan mellan studier av 
de insamlade berättelserna och den egna förståelse som jag skapat genom 
närvaron i de aktuella organisationerna. Citaten från de levande källorna är 
återgivna så nära ursprunget som möjligt. I vissa fall har dock citaten 
korrigerats för att öka läsförståelsen, givetvis utan att ändra på innehållets 
betydelse.  Det framgår i texten om citatet stammar från en intervju eller en 
observation och datum finns alltid angivet i syfte att hjälpa läsaren att 
orientera sig tidsdimensionellt. De dagboksliknande reflektionerna är angivna med 
detta avvikande typsnitt för att de tydligt ska framgå i texten och också i 
anslutning till dessa finns datum angivet. Utdrag från dokument har återgivits 
exakt, i vissa fall med läshjälp inom [klamrar].  
 
Jag identifierade också i samband med konstruktionen av berättelserna ett 
potentiellt problem i form av risken att tillskriva modellen en för stor 
påverkanskraft i organisationerna. Genom att motbilden i form av 
organisationerna helt utan modellen saknas är det svårt att bedöma om jag 
tillskrivit modellen för stor påverkan på händelseutvecklingen. Bland annat av 
denna anledning har de två berättelserna i stort sett i den form de nu återfinns 
i rapporten också presenterats för flera nyckelaktörer inom respektive fall72.. 
Var och en har efter att ha läst igenom den skrivna texten återkommit med 
synpunkter på berättelsens innehåll. Resultatet av detta arbete har varit 
mycket positivt. Utöver att vissa faktafel och språkliga aspekter korrigerats 
har de olika nyckelaktörerna inte haft några större avvikande åsikter kring den 
beskrivna händelseutvecklingen. De två empiriska berättelser som är 
resultatet av ovanstående vägval är i sig själva att betrakta som ett resultat av 
studien och svarar tillsammans upp mot ett av studiens förväntade bidrag. I 
nästa avsnitt diskuteras utgångspunkterna för den mer tydligt tolkande delen 
av studien. 

                                                      
72 Återföring framhålls också av andra vara av stor vikt för trovärdigheten för den här 
typen av berättelser (Norén 1995; Smircich & Morgan 1982). 
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4.5 Att tolka de empiriska berättelserna 
För att i detta avsnitt kunna förmedla hur tolkningen av de empiriska 
berättelserna har gått till behöver vi rekapitulera några centrala delar av 
tidigare kapitel. Efter denna tillbakablick kommer det tolkande arbetet att 
presenteras i form av två steg; en empirinära tolkning som blottlägger en 
ytstruktur baserad på kronologin i de empiriska berättelserna samt en mer 
distanserad form av tolkning där de bakomliggande mönstren lyfts fram. Men 
först den utlovade rekapitulationen. 
 
Avhandlingens problemområde har beskrivits i form av ett möte mellan idé 
och praktik. Genom att i det andra kapitlet diskutera problemområdet med 
hjälp av teorierna om meningsskapande argumenterade jag för att ett 
betraktelsesätt i form av en översättningsprocess väl korresponderade mot 
studiens utgångspunkter. Den avslutande delen av kapitel 2 utgör ett första 
steg mot en tolkningsram. I avhandlingens tredje kapitel presenteras sedan 
den aktuella idén; modellen. Det är dock inte enbart en enkel beskrivning av 
modellens hörnpelare och arbetets olika faser som presenteras. Teorierna om 
meningsskapande används för att skapa en mer teoretiskt grundad bild av den 
inresande idén. Genom att sedan sätta denna bild i förhållande till den 
avslutande delen av kapitel 2 kunde den slutliga tolkningsramen mer ingående 
presenteras. Den tolkningsram som använts för att tolka de empiriska 
berättelserna är påtagligt påverkad av teorierna om meningsskapande och 
utgörs mer konkret av de två figurerna 2.3 och 3.3 samt de kringliggande 
resonemangen. Värt att poängtera är att det faktiska arbetet med att utveckla 
denna tolkningsram inte varit så sekventiellt som ovanstående diskussion 
möjligen ger sken av. Tolkningsramen har vuxit fram i en växelverkan mellan 
teoretiska och empiriska studier.  
 
När vi nu återknutit bekantskapen med hur avhandlingens tolkningsram vuxit 
fram kan vi vända uppmärksamheten mot det tolkande arbetets två steg som 
nämndes i avsnittets inledning. Det första steget består av en empirinära 
tolkning. I samband med att studiens design växte fram utvecklade jag också 
en idé om hur jag utan att förlora förankringen i empirin skulle kunna tolka 
de två berättelserna. Syftet med detta första steg var framförallt att med 
begrepp hämtade från tolkningsramen reflektera över de kronologiska 
berättelserna. Vidare fanns en ambition att skapa ökad överskådlighet inför 
det senare steget i tolkningsarbetet. Genom att berättelserna är kronologiskt 
utformade och beskriver en kedja av händelser, fann jag snart att det torde 
vara intressant att fundera kring varför organisationerna befinner sig just där 
de gör med avseende på arbetet med modellen vid den tidpunkt då jag lämnade 
dem. För att hantera denna frågeställning konstruerades begreppet viktiga 
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händelser73. Jag definierar begreppet som de händelser eller kedjor av händelser 
som enligt min tolkning är de som tydligast kan bidra med ökad förståelse 
rörande den tagna riktningen i respektive berättelse. Självklart är det svårt att 
hävda att händelseutvecklingen tagit en annan riktning om dessa händelser 
inte inträffat eller skett på ett annat sätt, utan jag får nöja mig med en 
förhoppning om att mina argument längre fram kan övertyga läsaren.  
 
När ovanstående strategi skulle appliceras på de empiriska berättelserna 
ställde återigen den uteblivna handlingen inom LiV till med problem. Jag 
bedömer att tillvägagångssättet varit fruktbart inom RSV-koncernen och i 
kapitel 9 återges de viktiga händelserna i ett koncernperspektiv följt av 
motsvarande i ett regionperspektiv. Men på grund av den uteblivna 
handlingen inom LiV fungerade inte detta angreppssätt varför det inte heller 
finns motsvarande kapitel efter denna berättelse. Däremot avslutas den 
empiriska berättelsen från LiV med ett kortare, reflekterande avsnitt om 
orsakerna till denna icke-handling. I samband med detta arbete fann jag också 
en drivkraft att lyfta fram några områden av icke-handling också från RSV-
koncernen för att komplettera den förståelse som skapats med hjälp av de 
viktiga händelserna. Diskussionerna kring icke-handling används vidare i det 
tolkande arbetets andra steg. Men åter till RSV-kocernen där det tänkta 
angreppssättet för den empirinära tolkningen fungerade väl. Nedan 
argumenterar jag för hur urvalet av de viktiga händelserna gått till. 
 
Identifieringen av de viktiga händelserna har skett genom en form av dialog 
med det empiriska materialet. Genom att upprepat lyssna på inspelningar, läsa 
utskrifter av intervjuer och studera andra skriftliga dokument i ett 
tidsdimensionellt sammanhang framstår vissa händelser som mer viktiga än 
andra. Framhållas ska dock att detta arbete inte, lika lite som insamlingen av 
berättelser i sig, sker separerat från de litteraturstudier som pågått mer eller 
mindre intensivt under hela studiens genomförande. Redan tidigare nämndes 
Weicks (2000) råd att bland annat rikta uppmärksamheten mot förhandlings-
situationer. Dessa råd kompletterar den tidigare presenterade tolkningsramen. 
Således har bland annat den tentativa bilden av översättningsprocessen och 
de tre dimensionerna; idé, angreppssätt och intention samt de två 
översättningslogikerna som uttrycks akontextuell och kontextuell 

                                                      
73 Jag har inspirerats av de olika varianter av Critical Incident Techniques (CIT) vilka 
flitigt används inom tjänsteforskningen för att identifiera kritiska händelser i en 
relation (se exempelvis Edvardsson & Strandvik 2001; Gidhagen 2002). Självfallet 
skiljer sig de två användningsområdena åt, men jag har funnit att kritiska händelser 
också i en longitudinell studie av organisering kan fungera som en möjlig väg att 
identifiera intressanta företeelser i de empiriska berättelserna. 
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översättning varit viktiga redskap i detta arbete. Det är på så vis ingen slump 
att en viktig händelse benämnts Beslutet att arbeta med modellen och är ett tydligt 
resultat av en förhandlingsprocess eller att en annan Vi ska kandidera 2005 
berör intentionen med det aktuella arbetet inom regionen. Samman-
fattningsvis kan sägas att de viktiga händelserna är ett resultat av att 
tolkningsramen använts för att diskutera de empiriska berättelserna. Syftet 
med detta var bland annat att förstå hur det kan komma sig att 
organisationerna befinner sig just där de gör med avseende på arbetet med 
modellen vid den tidpunkt då jag lämnade dem 
  
Jag var medveten om risken att de viktiga händelserna i för hög grad skulle 
kunna sammanfalla med de tillfällen då jag haft fönstren öppna mot den 
aktuella empirin. Dessutom fanns ju en risk att den ovan nämnda påverkan 
från tolkningsramen fått mig att framhålla händelser som inte varit viktiga i 
nyckelaktörernas ögon. Möjligtvis hade inte detta varit något problem, men 
jag valde ändå att vid de sista intervjuerna inom RSV-koncernen be några av 
nyckelaktörerna att rita en tidsaxel och sätta ut de händelser som de kunde se 
varit viktiga. Självklart hade de inte i alla fall exakt samma bild av 
händelseutvecklingen som jag, men i stort stärkte denna kontrollstation min 
egen bild från den empirinära tolkningen. I något fall fick jag också genom 
denna avstämning anledning att revidera min initiala uppfattning genom att 
ny förståelse kunde adderas till den tidigare. Jag avslutar därmed min 
argumentation för det valda angreppssättet rörande den empirinära 
tolkningen. Begreppet viktiga händelser har lanserats och jag har redogjort för 
såväl arbetsgång som urvalskriterier. I nästa avsnitt presenteras motsvarande 
resonemang kring det andra steget i arbetet med att tolka de empiriska 
berättelserna som än tydligare varit teoridriven.  
 
Det andra steget i arbetet med att tolka befinner sig längre ifrån de 
ursprungliga empiriska berättelserna. Det hela kan liknas vid Asplunds (1970) 
klassiska ”att se något som något” och syftar till vad Alvesson & Sköldberg 
(1994) talar om som ”poängrika tolkningar”. Också i detta steg är 
avhandlingens tolkningsram viktig och avgör vilka bakomliggande mönster 
som lyfts fram och diskuteras i förhållande till studiens syfte. Det är framförallt 
olika aspekter av att se arbetet med modellen som en översättningsprocess som framträder i 
detta steg av arbetet. Dessa är med tanke på kopplingen till tolkningsramen präglade av 
teorierna om meningsskapande. I kapitel 11 och 12 redovisas dessa tolkningar, 
vilka lägger den största delen av grunden till avhandlingens bidrag. I samband 
med det avslutande kapitlets bidragsdiskussion återkommer en fördjupad 
diskussion om hur de aktuella tolkningarnas trovärdighet kan bedömas och 
på vilket sätt de kan ligga till grund för mer generell förståelse rörande 
översättningsprocessen.  
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4.6 En sammanfattande reflektion  
Redan i inledningskapitlet framhölls ambitionen att använda ett teoretiskt 
perspektiv som skiljer denna avhandling från tidigare forskning på området. 
Som en konsekvens därav skiljer sig också tillvägagångssättet från de flesta 
andra studier om TQM. I detta kapitel har jag beskrivit hur jag gått tillväga 
för att i enlighet med studiens syfte studera översättningsprocessen. Kapitlet 
har byggts upp utifrån en ambition att argumentera för fruktbarheten att 
också betrakta den egna forskningsprocessen med hjälp av teorierna om 
meningsskapande (Weick 1995). Avhandlingens ansats har beskrivits som 
tolkande och inom ramen för denna ansats utvecklades en övergripande 
beskrivning av den valda designen. 
 
Denna design som är longitudinell och liknas vid ett fönster som upprepat 
öppnas mot de studerade organisationerna har sedan mer detaljerat beskrivits 
i de avslutande avsnitten i kapitlet. Här har såväl de empiriska kontexterna 
som de insamlingstekniker med vilka berättelserna från fältet har samlats in 
beskrivits. Den detaljerade beskrivningen av studiens design avslutades med 
en redogörelse för hur de egna empiriska berättelserna konstruerats och 
tolkats i syfte att motsvara de förväntade bidragen. Kopplingen till den 
tolkningsram som presenterats tidigare i avhandlingen poängterades. 
 
Som en avslutande reflektion på detta kapitel vill jag lyfta fram min initiala 
underskattning av komplexiteten och omfattningen med avseende på arbetet 
att samla in berättelserna från fältet. De två fallen i studien är stora och 
komplexa professionella organisationer. Trots de olika begränsningar jag 
valde för mina studier av de båda har uppgiften varit utmanande för en 
ensam forskare. Om jag haft möjlighet att göra om studien tror jag att jag 
skulle valt att studera ett enda fall, trots den tidigare diskussionen rörande 
risken att få ett fall där arbetet avstannar. Möjligen är denna ståndpunkt 
färgad av det förhållande att jag fått väldigt god access till framförallt 
händelserna inom RSV-koncernen. Ett sådant fall är fullt nog, men mindre 
öppna och/eller händelserika fall hade kanske fått mig att se annorlunda på 
det. Om jag i den aktuella studien enbart haft RSV-koncernen att studera 
hade mer tid och kraft kunnat ägnas åt övriga delar av forskningsprocessen 
som att studera litteratur och arbeta med tolkningar av det empiriska 
materialet, vilket möjligen hade höjt det slutliga omdömet. Men å andra sidan 
hade jag riskerat att missa möjligheten att tala om icke-handling vilket tydligt 
härstammar från fallet LiV. Jag finner också att den relativa tyngd som ges åt 
de empiriska berättelserna i studien på ett positivt sätt bidrar till 
avhandlingens slutresultat.  
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Hade jag då i övrigt kunnat skapa en design som i högre grad hade skapat 
möjligheter att bidra i enlighet med studiens syfte? Säkert finns det inom 
olika områden detaljer som kunde ha gjorts annorlunda. Jag tänker till 
exempel på om det hade kunnat gå att förmå fler att återkommande reflektera 
kring översättningsprocessen på det dagboksliknande sätt som tidigare 
beskrevs. Vidare skulle man kunna tänka sig att mer genomtänkt skapa 
en struktur för vilka aktörer som skulle intervjuas, istället för det mer 
snöbollsliknande förfarande som nu praktiserats. Självklart hade det också 
funnits en möjlighet att använda någon form av mer strukturerad 
kategorisering av empiriska data som underlag för tolkningsarbetet (se 
exempelvis Silverman 1993). Men vad gäller de stora dragen i designen 
hävdar jag att de teoretiska utgångspunkterna tillsammans med syftet 
begränsar möjligheterna att så här i efterhand konstruera ett 
bättre alternativ. Efter detta konstaterande är vi redo att möta det första 
empiriska kapitlet, vilket beskriver händelseutvecklingen relaterat till modellen 
inom RSV i ett koncernperspektiv.  
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5. RSV-koncernen – en inledning 
Avhandlingens problemområde och syfte fokuserar på möjligheten att se 
arbetet med modellen som en översättningsprocess. Jag har i föregående kapitel 
presenterat och argumenterat för ett tillvägagångssätt att studera denna 
översättningsprocess i en befintlig praktik. I mer än tre år har RSV-
koncernens arbete med modellen följts. Genom intervjuer, deltagande 
observationer, dagboksliknande reflektioner samt omfattande dokument-
studier har jag samlat in olika aktörers berättelser relaterade till arbetet med 
modellen.  För att hantera den komplexitet som det innebär att studera en stor 
organisation över en längre tidsperiod har studierna koncentrerats till två 
nivåer. Jag har bedömt den centrala händelseutvecklingen inom koncernen 
som ganska intetsägande om den står för sig själv. Det är när den sätts i sitt 
sammanhang och dynamiken mellan den centrala händelseutvecklingen och 
de mer verksamhetsnära händelserna tydliggörs som de kan ligga till grund 
för förståelse. I detta och de tre följande kapitlen presenteras berättelsen 
därför växelvis i ett koncern- samt regionperspektiv. De fyra kapitlen utgör 
tillsammans den empiriska berättelsen från RSV-koncernen och lägger 
grunden för den empirinära tolkning som presenteras i kapitel 9.  
 
Detta första empiriska kapitel beskriver i ett koncernperspektiv en tidsperiod 
från 1996 till årsskiftet 2000-2001. Givetvis kommer arbetet med modellen vara 
den röda tråden i berättelsen. Men genom att avhandlingens tolkningsram så 
tydligt pekar på kontextens betydelse kommer också ett antal angränsande 
händelser redovisas i och med att de påverkar förutsättningarna för arbetet 
med modellen.  Men låt oss börja från början74. 

5.1 Detta har hänt – orsakerna till adoption 
I en byggnad i Solna, som verkligen ser ut som man förväntar sig, finns den 
centrala chefsmyndigheten inom RSV-koncernen. Koncernen (en benämning 
som används i vardagsspråket inom organisationen trots att det inte är någon 
affärsdrivande verksamheten) består idag utöver den centrala chefs-
myndigheten Riksskatteverket75 av de tio skatte- och de tio kronofogde-
myndigheterna, indelade efter landets geografiska förutsättningar i regioner. 

                                                      
74 Jag vill också påminna om diskussionen från föregående kapitel där argumenten för 
att inte anonymisera berättelserna lades fram. Samtliga aktörer som framträder med 
namn i den kommande berättelsen har godkänt det sätt på vilket de blivit framställda. 
75 Jag kommer fortsatt att benämna den centrala myndigheten för RSV. De gånger jag 
syftar på koncernen som helhet kommer omväxlande RSV-koncernen eller enbart 
koncernen att användas. 
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Den politiska styrningen var vid tiden för den empiriska studien delad på två 
olika departement. Finansdepartementet formulerar uppdraget för 
verksamhetsgrenen Skatt medan Justitiedepartementet tillsammans med 
Finansdepartementet styr över Exekution, det vill säga kronofogde-
verksamheten. Utifrån uppdragen har verksledningen formulerat en vision för 
hela koncernen vilken lyder: ”Ett samhälle där alla vill göra rätt för sig.” För 
att utföra uppdraget finns cirka tretton tusen medarbetare inom koncernen. 
Det bidrag som koncernen har uttalat i syfte att uppnå visionen är ”Enkla och 
tidsenliga regler” samt ”Den bästa förvaltningen i medborgarnas tjänst.”  
 
Berättelsen tar sin början när den före detta Generaldirektören (GD) Anitra 
Steen tillträder 1996. Tillsammans med Överdirektören (ÖD) Alf Nilsson 
som tillträdde ungefär samtidigt och som till skillnad från Anitra finns kvar i 
organisationen idag, identifierades ett behov av att omorganisera för att i 
första hand öka samverkan mellan de två verksamhetsgrenarna, Skatt och 
Exekution, samt att möjliggöra att styra förvaltningen i dialog med de olika 
cheferna runt om i landet. 1996 var det allt för många organisatoriska enheter 
för att detta skulle vara möjligt och den indelning vi ser idag med tio regioner 
inom såväl Skatt som Exekution påbörjades och blev till en realitet 1999. 
 
Samtidigt identifierar de ett behov att finna enhetliga styrsystem för skatt och 
exekution. Överdirektören beskriver processen och behovet som 
identifierades: ”Det som då var vår huvuduppgift, och som inte minst förre 
GD tog tag i, var att hålla ihop koncernen, dvs. väldigt tydligt då betona att 
nu ska vi på RSV styra detta på ett gemensamt sätt. Vi måste alltså hitta 
gemensamma planeringssystem, gemensamma styrsystem.” 
 
Anitra Steen berättar hur de tillsammans skapade ett verksledningssekretariat 
som skulle hjälpa till att koordinera så att styrningen kunde utgå från 
ledningen. På detta sekretariat kom senare en av berättelsens mest centrala 
aktörer, Lars Stigendal76, att placeras. Anitra minns tillbaka: ”Någon gång 
under den här resan började vi att prata om det här hur vi skapar delaktighet i 
organisationen och Lasse höll på och jobbade mycket med det och vi tittade 
på olika studier.” Ett resultat av studierna blev en önskan om att etablera en 
lärande organisation. Deras gemensamma erfarenhet var dock att en strävan 
efter att vara en lärande organisation lätt kunde bli utan substans. Anitra 
uttrycker: ”I grunden tror jag att det handlar om konkreta verktyg, att man 
har planeringsverktyg som ger en möjlighet att delegera ut ansvar för 
verksamhetsplanering … och så måste man ju arbeta i strukturer, annars så 
fungerar det inte.”  
                                                      
76 Han hämtades något senare från en tjänst på personalenheten inom RSV.  
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I mars 1996 var Stigendal på ett seminarium där modellen presenterades och 
han beskriver i efterhand hur han uppfattade den som ett sätt att konkret 
arbeta med att skapa den lärande organisationen genom att modellen bygger in 
ett lärande. Personalenheten fick, troligen på grund av att Lasse som arbetade 
där då hade börjat studera metoder för verksamhetsutveckling i samband med 
diskussionerna om den lärande organisationen, en frågeställning från 
verksledningen: ”Vad finns det för konkreta modeller och verktyg när det 
gäller verksamhetens planering och verksamhetsutveckling?” Med tanke på 
hur väl modellen matchade förhoppningen om att förvaltningen skulle bli en 
lärande organisation, förordade han densamma som ett verktyg för 
verksamhetsutveckling inför ledningsgruppen i september samma år. Alf 
Nilsson beskriver valet av verktyg som ganska naturligt med tanke på 
Stigendals kunskaper om modellen, men betecknar samtidigt valet som lite av 
en slump. Anitra Steen lyfter också fram Stigendals engagemang: ”Lasse hade 
ju fått, jag är lite oklar på hur det egentligen gick till, men han blev ju lite 
personligt engagerad i det här och började att titta lite närmare på det och 
bildade sig själv. Så kom han tillbaka och sa att det här är nog något att 
prova.” Värt att poängtera var att det inte fattades något formellt beslut att 
arbeta med modellen vid den här tidpunkten. Trots det fick Stigendal relativt 
fria händer att pröva arbetssättet. 
 
Intressant i sammanhanget är att lyfta fram den bild som Anitra för sin egen 
del hade skapat av vad modellen var för något. Hon säger: ”Om jag skulle 
beskriva det väldigt enkelt så skulle jag säga, det är ungefär som en checklista, 
där du tvingas tänka logiskt och klara ut; hur vill jag arbeta? Alltså enklast 
skulle jag vilja säga att det är som en checklista, så det här måste jag tänka på 
för att jag ska kunna prestera ett bra resultat. … Det här ligger ju i det här 
sättet och den här filosofin att arbeta, att du ständigt frågar, vad kan jag 
förbättra och förändra, eller förändra för att förbättra i den här processen, i 
det här sättet att arbeta. Och att man ser helheten, men att man också ser 
delarna i helheten och prövar och vänder och att du får ett sätt att arbeta där 
du inser att på alla nivåer kan du tillämpa samma synsätt.” 
 
Överdirektören skapade en annan bild av modellen. I viss mån ger han uttryck 
för en känsla som enligt honom finns i hela organisationen. Han säger att det 
har varit för mycket fokus på verktyg och modeller och att man glömmer 
bort det viktigaste. För honom är det viktigaste att förvaltningen motsvarar 
det uppdrag man fått från regering och riksdag, nämligen att beskattnings-
effektiviteten hamnar så nära 100% som möjligt. Det är målet och med vilka 
verktyg och modeller som man arbetar för att nå dit är mindre viktigt. Under 
ett samtal i december 1999 framgår också att ÖD inte ser modellen som 
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överordnad något av de övriga verktygen som finns i organisationen. Modellen 
är en bland flera. 
 
En av de övriga modeller som Alf Nilsson refererar till är den så kallade 
LOTS®-modellen. Strax före den tidpunkt när SIQ:s modell inträder i 
organisationen adopterades också LOTS® som hjälp i arbetet med den 
strategiska planeringen. I en artikel från 199977 beskriver Lars Stigendal detta 
arbetssätt: 

Styrkan i LOTS® som planeringsmetod ligger bland annat i 
”utifrån och in” -synen på verksamheten. Vi analyserar vad som 
händer i omvärlden och hur det påverkar oss. Vi tar ställning till 
vilka vi är till för (våra ”kunder” är medborgarna) och de krav 
och förväntningar de har på oss. 

Ett annat arbetssätt som får fäste i organisationen härstammar från KTT – 
Kvalitet till er tjänst. Detta är ett konkret utbildningsmaterial som kan leda 
fram till ett arbete med förbättringar i vardagen och som används brett inom 
koncernen för att engagera medarbetare i förbättringsarbetet. I enlighet med 
den tidigare (3.2.4) diskussionen kring ”att arbeta med modellen” utgör såväl 
KTT som LOTS® systematiska arbetssätt som kan användas inom ramen för 
arbetet med modellen. Det är dock uppenbart att denna syn ännu inte präglar 
enskilda aktörers reflektioner inom koncernen. Fler tankar runt LOTS® och 
KTT78 följer längre fram i berättelsen, men låt oss nu återvända till den 
händelseutveckling som mer tydligt är relaterad till modellen.  

5.2 En trevande början 
Med utgångspunkt i den förståelse Lars Stigendal skapat kring modellen 
påbörjades en intensiv period för att internt marknadsföra arbetssättet med 
en intention att få igång arbete med modellen ute på de olika regionerna. Under 
stora delar av 1997 reste Lasse runt i landet och missionerade. Missionen 
stördes till viss del av den då pågående regionaliseringen. 

                                                      
77 Lars Stigendal författade artikeln ”RSV-koncernen – en förvaltning i medborgarnas 
tjänst! Ett personligt perspektiv.” och deltog med densamma på konferensen 
Kvalitet-99 där artikeln blev prisbelönad. 
78 Trots att KTT först och främst är ett utbildningsmaterial används trebokstavs-
kombinationen av många i organisationen för att tala om ett arbetssätt för ständiga 
förbättringar. Jag har valt att anamma detta och skriver således också om KTT som 
ett arbetssätt. 
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5.2.1 En stormig tid 
Utifrån sina egna erfarenheter som examinator i SIQ:s nationella process för 
att lyfta fram goda föredömen skapade Stigendal också den interna utbildning 
som erbjöds de olika regionerna. Utbildningen var initialt helt och hållet 
upplagd som en examinatorsutbildning och bestod av 1+2 dagar med en 
hemuppgift emellan. Hemuppgiften bestod av ett så kallat praktikfall där en 
verksamhetsbeskrivning som behandlade en fiktiv bankorganisation 
utvärderades. Det är flera som i samtal rörande denna utbildning uttryckt att 
modellen presenterats på fel sätt och att det varit svårt att ta till sig hur man 
skulle kunna arbeta på den egna regionen. Någon går till och med så långt att 
han beskriver utbildningen som ”ett par havererade grejor”. Sandbanken, 
som var namnet på den fiktiva banken, används ofta som en symbol för den 
tidskrävande utbildningen som inte enbart skapade klarhet, utan också 
förvirring. Trots detta var det många regionledningar som genomgick 
utbildningen. I slutet av 1999 hade, enligt Lasse, hälften av regionledningarna 
inom koncernen kompetens kring grunderna i modellen. Också Verksledningen 
och flera chefer inom den centrala myndigheten genomgick under sommaren 
1999 utbildningen. Den hade då modifierats något men var fortfarande 
upplagd som en examinatorsutbildning. 
 
RSV-koncernen fick under den här perioden också sin egen version av 
modellen. Lars Stigendal hade tillsammans med en arbetsgrupp gjort mindre 
justeringar i förhållande till ursprungsmaterialet och framförallt skrivit några 
vägledande sidor kring den här typen av arbete inom myndigheten. För att 
understryka vikten av arbetet hade de också låtit dåvarande finansministern 
Erik Åsbrink skriva ett förord där ministern bland annat skrev: 

Ett systematiskt kvalitetsarbete måste ingå som en viktig del i 
varje myndighets arbete med att utveckla sin verksamhet. … För 
mig som finansminister är det särskilt glädjande att skatte-
förvaltningen och exekutionsväsendet, som sedan länge arbetat 
med att skapa hög kvalitet i den egna verksamheten, nu också 
ligger i fronten när det gäller att bedriva ett systematiskt 
kvalitetsarbete ur ett totalkvalitetperspektiv. 

Några regioner valde att efter utbildning av ledningsgruppen gå vidare i 
arbetet med modellen. För den första regionen blev det närmast ett totalt 
misslyckande. Man fick fram en verksamhetsbeskrivning men upplägget var 
för ambitiöst och man orkade inte följa upp med något förbättringsarbete. De 
kommande regionerna som provat har i de flesta fall försökt att skriva 
partiella beskrivningar. Sammanfattningsvis har de tidiga regionerna alla stött 
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på mer eller mindre motstånd i arbetet och flera chefer på regionledningsnivå 
ifrågasatte starkt modellen.  
 
I den artikel som tidigare nämndes sammanfattar Stigendal sin syn på 
organisationen vid den här tiden: 

Trots att vi kommit en bit på väg är vi bara i slutet på början. Vi 
är som ett nybildat fotbollslag som skaffat utrustning, lärt sig 
regler, taktik och spelsystem och genomfört försäsongens 
träningsmatcher. Nu börjar allvaret. Om ett par år kan vi vinna 
serien. Sedan väntar elitserien… Annorlunda uttryckt: även om 
vi nu hållit på några år har troligen, utom i fråga om LOTS®, 
bara en mindre del av våra medarbetare börjat arbeta praktiskt 
med total kvalitet. En del vet inget alls, andra har hört talas om 
det. En del är entusiastiska, andra är mer skeptiska och några är 
uttalat negativa. Vi har med andra ord en lång resa framför oss, 
trots att vi redan kommit en bit på väg. 

I ett samtal kommenterar han vidare den här perioden och framhåller att det 
egentligen bara var Anitra Steen som helt och fullt stod bakom honom i 
intentionerna kring modellen. Ett stöd som snart skulle visa sig försvinna. 

5.2.2 Ny Generaldirektör och en styckad elefant 
I september 1999 lämnade Anitra Steen rollen som RSV:s Generaldirektör till 
förmån för VD-posten på Systembolaget. Anitra hade innan sitt tillträde 
saknat erfarenheter av arbete inom koncernen, något hennes efterträdare har 
rikligt av. Mats Sjöstrand plockades närmast från en tjänst som skattechef79 i 
Stockholm och har arbetat inom förvaltningen sedan 1972. Han tillträdde 
som ny Generaldirektör för RSV i oktober 1999. 
 
Det var med en skeptisk bild av modellen som Mats steg in på RSV:s direktion. 
Han hade under sin tid i Stockholm följt det arbete som Folkbokföringen 
inom regionen utfört med hjälp av modellen och under ett samtal i september 
2000 ser han tillbaka på denna process och beskriver den som i det närmaste 
en katastrof. Orsaken till detta var enligt honom mer relaterat till hur man 
handskades med modellen än modellen i sig själv. Men under samtalet skymtar 
ändå ifrågasättandet av modellen. Tydligast blir detta vid en diskussion om 
arbetet med att skapa en verksamhetsbeskrivning där han talar om en 
instängdhet i modellen och att kreativiteten offrades på dess bekostnad. Han 
uttrycker vidare: ”Om du ska beskriva någon sådan här totalbeskrivning då, 
                                                      
79 Skattechef är en intern benämning på högsta chefen inom någon av de tio 
regionmyndigheterna på skattesidan. 
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och verkligen göra det ordentligt, så är det ju ett gigantiskt arbete. Det är ett 
jättejobb och om du då inte riktigt från början ser varför du gör det, så får du 
fruktansvärda problem att motivera och jag tror mycket mer på att man tar 
vissa delar och börjar med så att man förstår att här har vi upptäckt brister, 
här är det, det här kan vi göra någonting åt. I stället för att man måste se hela 
den där romanen.” 
 
Det gedigna arbetet att författa en verksamhetsbeskrivning hade Stigendal i 
ett av våra samtal redan i slutet av 1999 lyft fram som ett problem. Redan 
innan Mats Sjöstrands tillträde hade Stigendal börjat att utforma en 
”slimmad” variant av modellen som i och med Mats nya inflytande kan ses som 
en förutsättning för dess överlevnad i organisationen.  
 
Lasse förklarar i december 1999 hur han nu tänker med hjälp av bilden av en 
elefant: ”Det är ju så att en elefant är dj-vligt svår att svälja i en tugga, den 
fastnar i halsen. Skulle du lyckas svälja den är den svårsmält. Du ligger där 
däst i flera veckor”. Lösningen på ovanstående problem är enligt Stigendal att 
utgå från en kärna och beskriva verksamheten utifrån ett litet antal delkriterier 
för att sedan bygga på fler och fler i takt med att mognaden ökar i 
organisationen. Arbetssättet beskrivs i intern dokumentation som ett mer 
flexibelt sätt att använda modellen. Det bygger på att delkriterierna i modellen 
bör behandlas i en logisk ordning. Med fokus på verksamhetens kärna kan 
man börja med enbart åtta80 av de 27 delkriterierna. Man fångar enligt 
Stigendal hur man planerar, styr och följer upp verksamhetens huvud-
processer och vilka resultat man uppnår relaterade till dessa processer. På 
frågan varför inte denna anpassning gjorts från början svarar Lasse uppriktigt 
att det var först nu som frågan blev akut, att problemet med de tunga 
verksamhetsbeskrivningarna först nu behövde lösas. Han framhåller också 
den roll som SIQ och andra organisationer som arbetat med modellen haft: 

Helheten gäller och frågar man andra [säger de att] man kan 
börja vart man vill och ni kan börja med dom kriterierna, ni kan 
ta dom och så vidare. … Och jag har inte haft anledning alls att 
fundera på det förrän nu. 

Med avstamp i den ”styckade elefanten” gick så arbetet med modellen in i ett 
nytt millenium. 
 

                                                      
80 De åtta delkriterierna är 7.1, 1.1, 1.2, 3.1, 3.2, 5.1, 6.1 och 4.3.  
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5.2.3 Ett beslut fattas 
Tidigare har nämnts att det inte fattades något formellt beslut om att använda 
modellen inom koncernen. På den årliga planeringsveckan där samtliga 
regionchefer81 deltar tillsammans med direktionen82 fattades våren 2000 
däremot ett sådant beslut. I koncernens verksamhetsplan för 2001 framgår 
det, som en direkt följd av beslutet, att RSV under 2001 ska upprätta en 
verksamhetsbeskrivning enligt den ”styckade elefanten” och att samtliga 
regioner senast under 2002 ska kunna uppvisa färdiga beskrivningar.  
 
Bakgrunden till beslutet kan bättre förstås vid studier av det underlag som 
författades inför den ovan nämnda planeringsveckan våren 2000. En 
arbetsgrupp där flera regionchefer ingick och Lasse hade rollen som 
sekreterare använde retoriska grepp för att lägga grunden för beslutet. Såväl 
den nationella som den internationella utvecklingen inom statsförvaltningen 
samt de nya arbetssätten som framarbetats inom myndigheten användes som 
argument. Bland annat går i detta dokument att läsa: 

Att vi rekommenderar att gå vidare med [modellen] beror också 
på att vi har fått fram ett enklare och mindre resurskrävande sätt 
att arbeta med den, samtidigt som arbetet snabbare leder fram 
till förbättringar i verksamheten. Detta nya sätt att använda 
modellen är utvecklat från de delvis negativa erfarenheterna i 
försöksverksamheten. Det nya sättet att arbeta har mötts av hög 
acceptans i de regioner som nu börjat med [modellen]. 

Regeringen har uttalat att myndigheterna bör bedriva ett 
systematiskt kvalitetsarbete. Statens kvalitets- och kompetensråd 
har inrättats. … Ett regeringens handlingsprogram för den 
statliga förvaltningspolitiken har aviserats. Detta speglar i sin tur 
utvecklingen inom EU. Framförallt i England har regeringen i 
sitt program Modernising Government lagt stor vikt vid bättre 
service samt ett systematiskt kvalitetsarbete. En uppföljning 
visar tex. att ca. 2/3 av alla myndigheter på central nivå arbetar 
utifrån den Europeiska kvalitetsmodellen. Även tex. Danmark 
och den danska skatteförvaltningen bedriver ett systematiskt 
kvalitetsarbete. 

                                                      
81 Regioncheferna kallas i denna konstellation för Ledex/Ledskatt. Utöver 
planeringsveckan som nämns här träffar de direktionen kontinuerligt och fungerar i 
det sammanhanget som koncernens ledningsgrupp.  
82 Direktionen består av den centrala myndighetens avdelningschefer samt GD och 
ÖD.  
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Trots de retoriska greppen överraskades Stigendal av innehållet i beslutet83. 
Arbetsgruppen hade föreslagit att beslutet skulle innehålla ett större 
handlingsutrymme för regionerna och att frivilligheten skulle betonas. 
Argumentet för detta var att ”ledningens acceptans och engagemang är en 
förutsättning för ett framgångsrikt kvalitetsarbete”.  Men frivillighet blev nu 
inte fallet. Skattechefen i Västerås kommenterar (010206) beslutet så här: 

Det fanns nog ett kraftigt motstånd från [en annan regionchef] 
och från några andra då.  Mot att överhuvudtaget köra igång det 
här [arbetet med modellen] och det var jag som bidrog lite grann 
tillsammans med Stigendal att tuffa igenom då att vi skulle göra 
det i koncernen och att RSV dessutom måste gå före. Det är 
den bilden jag har. Så man gjorde det under galgen84.    

I det ovan nämnda dokumentet från arbetsgruppen summeras också 
erfarenheterna som fram till denna tidpunkt vunnits kring modellen. Tre 
punkter återges här i sin helhet: 

1. Insikten att [modellen] i första hand är ett ledningsinstrument. 
Medarbetarna berörs främst genom att de bidrar med 
information i samband med insamling av faktaunderlag kring 
arbetssätt etc. Detta kräver i sig ingen utbildning i modellen. De 
flesta ska främst uppleva [modellen] genom att de efter hand 
märker att det blir tydligare mål, klarare rutiner, bättre 
uppföljning, etc. 

2. Vi har ett par tekniskt bra verksamhetsbeskrivningar som kan 
vara till god hjälp för de regioner som nu börjar arbeta med 
modellen. Gjorda utvärderingar har påvisat ett stort antal 
förbättringsområden, som kan ligga till grund för förbättrings-
arbetet. Myndigheterna själva är nöjda. 

3. Vi har i förvaltningen nu goda kunskaper både om [modellen] 
och i hur modellen kan användas på ett bra och effektivt sätt. 

                                                      
83 Lars Stigendal var inte närvarande under dessa planeringsdagar. 
84 Värt att poängtera är att det givetvis fanns flera som med utgångspunkt i det 
skrivna underlaget talade för modellen i denna samling.  
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De regioner som nu börjar kan få en bättre utbildning85 och ett 
mer professionellt stöd. Vi har här ett försteg framför andra 
myndigheter.  

Arbetsgruppens ”utredning” ger också en bild av hur utbrett arbetet med 
modellen var i mars 2000. Den ”användes” då av fem regioner samt av IT-
avdelningen på RSV. Utöver detta var fyra regioner på väg att påbörja ett 
arbete och i kommande kapitel kommer en av dessa regioner att presenteras 
närmare. Men innan vi vänder intresset mot denna översättingsprocess 
fortsätter berättelsen hämtad från den centrala myndigheten. Fram till nu har 
berättelsen från RSV-koncernen varit koncentrerad till arbetet med modellen 
vilket kanske dolt en del av komplexiteten i den aktuella kontexten. Under 
nästa rubrik ska vi vända tillbaka något i tiden och betrakta några parallella 
spår med stor betydelse för arbetet med modellen.  

5.3 Omorganisation … och tillbaka 
Redan innan Mats Sjöstrand tillträtt som ny GD hade det så kallade 
”Utvecklingsprogrammet” sjösatts. Detta var en arbetsgrupp som mot 
bakgrund av att den centrala myndighetens roll i förhållande till regionerna 
var oklar fått i uppdrag att utarbeta en problemanalys. I den rapport som 
lämnades i januari 2000 slogs det fast att RSV ska leda och styra koncernen 
och ett antal förslag lämnades för att stärka rollen som chefsmyndighet.  
 
Det är värt att framhålla att rapporten på intet sätt är författad med 
utgångspunkt i modellen. Det är snarare så att den i rapporten betraktas som 
likställd med många andra verktyg och modeller som myndigheten använder i 
sitt arbete med att leda, styra och utveckla. Däremot är många av förslagen i 
rapporten starkt influerade av tanken att betrakta organisationen som 
processer snarare än funktioner, vilket kan noteras är väl i linje med en av de 
grundläggande värderingarna; processorientering. Låt oss dock avvakta med den 
kopplingen något för att snart återknyta till den. Det fanns först några 
problemområden och också förslag till åtgärder som direkt berörde Lars 
Stigendal och arbetet med modellen. I rapporten går bland annat att läsa (s.21): 
                                                      
85 Den tidigare kritiserade utbildningen hade under hösten 1999 utvecklats med 
utgångspunkt i den kritik man mottagit och inriktades nu mer på att skriva en egen 
verksamhetsbeskrivning utifrån den ”styckade elefanten”. Utvecklingen av 
utbildningen genomfördes av Lars Stigendal tillsammans med Lars Tegnhed, en 
tidigare mångårig chef inom koncernen som mer och mer kom att ta över 
utbildningarna. Orsakerna till detta var flera. Dels räckte inte Stigendals tid till för de 
tidskrävande utbildningarna, vilket medförde att han haft en inriktning att få fler 
utbildare. Dessutom kunde Lars Tegnhed med sin erfarenhet av den operativa 
verksamheten bättre sätta modellen i ett kontextuellt sammanhang.  
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När det gäller kvalitetsarbetet har detta en nära koppling till 
frågan om processorientering. Följande förslag är ett sätt att 
stödja införandet av kvalitetsarbetet. 

• Ta fram och förankra en övergripande helhetsbild som, 
utifrån mål och vision, förklarar hur olika utvecklings-
insatser och verktyg hänger ihop och stärker varandra.86 

• Öka samordningen av kvalitetsutvecklingsarbetet inom 
koncernen (arbetet med KTT och [modellen]) och ta fram 
tydliga mål för arbetet med ständiga förbättringar och 
totalkvalitet.  

Mats Sjöstrand tog rapporten på allvar och i mars kom beskedet om en större 
omorganisation av chefsmyndigheten. Det som är av störst vikt för vår 
berättelse i det här skedet är turerna kring var någonstans det fortsatta arbetet 
med modellen skulle placeras. Fram till detta skede hade Lars Stigendal och 
därmed det strategiska arbetet med modellen varit placerat på sekretariatet 
direkt under verksledningen, men nu föreslogs en förändring. På intranätet 
kunde man 2000-04-03 läsa följande korta budskap författade utifrån de 
förslag som arbetats fram som en följd av utvecklingsprogrammets slutsatser: 

Förutom vad som föreslås i utredningen föreslår verksledningen 
att nuvarande arbetsuppgifter [på sekretariatet] får annan 
placering än idag. Det gäller samordning/stöd i arbetet med  

-kvalitetsfrågorna, tex [modellen] och KTT, som flyttas till 
Personalavdelningen 

-processorienteringsfrågor som flyttas till Planeringsenheten87 

Under ovan citerade text ombeds också berörda att inkomma med 
synpunkter innan beslut ska fattas. Personaldirektören är inte sen att 
kommentera och han skriver följande (000406):  

[Arbetet med modellen] bygger i grunden på värderingar, attityder 
och förhållningssätt. Av den anledningen ser jag det som 
naturligt att resurserna för utvecklingen och säkringen av det här 
instrumentet på sikt bör ligga på personalavdelningen. Det finns 

                                                      
86 Just denna punkt skapade en ny grupp som arbetade under namnet Granparks-
gänget för att se över alla de verktyg och modeller som användes inom koncernen. 
Dock föll aldrig något konkret resultat ut från gruppens arbete. 
87 Planeringsenheten är placerad under Ekonomiavdelningen och benämns EK/P. 
Vid sidan om arbetet med processerna föreslås denna enhet arbeta med att utarbeta 
mätverktyg och samla data som behövs för att styra verksamheten. 
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dock ett mycket starkt motiv till att avvakta överföringen. 
Metoden/angreppssättet har endast till en liten del fått fäste i 
organisationen. På RSV har det egentligen inte alls kommit 
igång. En avgörande förutsättning för att [arbetet med modellen] 
ska kunna bli framgångsrikt är att hela organisationen upplever 
att den högsta ledningen verkligen prioriterar det här arbets- och 
synsättet. Även om vi uppger väl så goda och logiskt sett 
fullständigt godtagbara förklaringar till en reducering av 
sekretariatet, kommer i vart fall ”skeptikerna” i organisationen 
att uppfatta ett överförande till PE som om [frågan kring 
modellen] nedprioriteras. I nuvarande läge vore detta olyckligt, 
kanske fatalt. Mitt förslag är därför att frågan ligger kvar hos 
verksledningen tom den 31 december 2001 för att därefter föras 
in i linjen. 

Av Generaldirektörens beslut 2000-04-17 framgår att personaldirektören fått 
gehör får sina synpunkter. Men det är ändå intressanta nyheter i beslutet: 

[Planeringsenheten] ansvarar för samordning av det fortsatta 
utvecklingsarbetet med koncernens processkarta och det 
processorienterade synsättet. … Det finns starka samband 
mellan verksamhetsplaneringsprocessen och de instrument för 
verksamhetsutveckling som för närvarande håller på att 
implementeras i organisationen. [Planeringsenheten] bör därför 
ha ett övergripande ansvar för dessa verktyg. … När det gäller 
de konsult- och stödinsatser, som krävs för att utveckla, 
introducera och säkra att verktygen införs och hanteras på ett 
professionellt sätt har personalavdelningen ansvaret. … 

[Sekretariatet] behåller tills vidare, dock längst till utgången av år 
2001, ansvaret för samordning och stöd i kvalitetsarbetet, tex 
[modellen] och KTT. 

I oktober (001010) sammanställer Stigendal så det dokument som tills vidare 
kommer att gälla som fördelning av arbetsuppgifterna kring modellen. 
Sammanfattningsvis ändar den nya organisationen i att sekretariatet överlåter 
förvaltningen av de interna utvärderingarna av färdiga verksamhets-
beskrivningar samt arbetet med de grundläggande värderingarna till 
personalenheten. Planeringsenheten på ekonomiavdelningen får egentligen 
bara en tydlig arbetsuppgift, nämligen att samordna analyser av gjorda 
verksamhetsbeskrivningar och återföringsrapporter för att ge verksledningen 
underlag för framtida inriktning på utvecklings- och förbättringsarbetet. 
Resterande arbetsuppgifter kring modellen placeras fortsatt på sekretariatet, om 
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än med planeringsenheten som framtida mottagare vid en överlämning av 
ansvaret. 
 
Lars Stigendal kommenterar i början av år 2001 hela den här processen som 
följt i spåret av omorganisationen: 

…hela det här att man samlar ansvaret på ekonomiavdelningen, 
förvaltningsansvar som vi kallar det. … Det strider liksom mot 
all min erfarenhet och allt som jag har slagits för och jag ser ju, 
det äts upp av den där dj-a budgeten och alla de diskussioner det 
arbetet kräver så dom hinner ju aldrig fundera över andra viktiga 
frågor. … Ansvaret borde därför aldrig ha släppts ut till 
planeringsenheten. Och Mats kan säkert tänka sig att backa i 
den här delen.  

Lasse får vid samma tid stöd av en medarbetare på planeringsenheten som 
också varit med och författat förslaget till den nya organisationen. Lars Fridell 
uttrycker att det nu är svårt att avgöra hur pass prioriterade frågorna rörande 
modellen är. Han utvecklar: 

Det är alldeles självklart att det skulle finnas, alltså uttrycket 
ägarskap på verksledningsnivå, där sekretariatet sedan hade ett 
stort mandat, ett tydligt mandat att driva de här frågorna. Tyvärr 
valde man inte den lösningen och det är ju väldigt svårt att agera 
när man inte har GD i ryggen på det sättet. 

Genom att diskutera frågan med Alf Nilsson och Mats Sjöstrand (010511) 
kan en ökad förståelse för beslutet erhållas. Alf erkänner dock utan omsvep 
att man ändrat sin syn på placeringen: 

Nu har vi dragit vissa konsekvenser av detta. För vi hade ju sagt 
här, och det var han [Lars Stigendal] ju mycket emot, att vi ville 
integrera det här lite grann med annan styrningsverksamhet som 
sker via ekonomiavdelningens planeringsenhet. Det där ansåg 
han ju var alldeles fel synsätt av många skäl. Nu har vi insett att 
vi inte är mogna för det efter det här året som vi sa, utan nu 
förlänger vi egentligen, kalla det styrningen via verksledningen. 
… Egentligen så kan man säga, och jag har fattat det också så 
vid det här laget, att när tiden är mogen då behöver det inte 
läggas ut. Då är den en del av vårt synsätt och då behövs inte 
Lasse vare sig på den ena eller den andra sidan. 

Mats Sjöstrand förklarar att hans sätt att leda är sådant att linjen ska ansvara 
för olika frågor. Han är tydlig när han framhåller att omorganisationens 
placering av modellen inte har att göra med hans inställning till densamma. Alf 
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Nilsson fyller i: ”Man kan även som ledning vara fullständigt besjälad av 
tanken och idén och allt vad som innefattas, men det ska ändå till linjen och 
på något sätt administreras och skötas.” Vad gäller förlängningen av 
sekretariatets ansvar också förbi årsskiftet 2001-2002 är dock Mats mer 
förtegen än Alf och uttrycker enbart att detta fortsatt diskuteras. 

5.4 Arbetet med verksamhetens processer återupptas 
I föregående avsnitt framhölls processorientering som ett starkt drag i 
utvecklingsprogrammet. Men processfrågorna inom koncernen har en 
historik som sträcker sig längre tillbaka i tiden än så. Längre fram kommer det 
visa sig att arbetet med verksamhetens processer blir ett centralt tema i 
berättelsen. Nedan återges därför såväl bakgrunden som den aktuella 
händelseutvecklingen kring arbetet med processerna. Redan 1997 togs 
beslutet på ett koncerngemensamt chefsmöte att ta fram övergripande 
processkartor för verksamheten (RSV Rapport 1997:10). Dessa kartor kom 
aldrig riktigt till användning och på ett direktionsmöte i september 1999 togs 
det ett nytt beslut att revidera kartorna och dessutom ta fram så kallade 
koncernangreppssätt. I projektdirektiven som undertecknats av Alf Nilsson 
(991220) framgår bland annat att syftet är att processkartan ska kunna utgöra 
ett gemensamt underlag för strategiska utvecklingsdiskussioner och 
verksamhetsutveckling på central och regional nivå. Alf uttryckte också vid en 
genomgång av de grundläggande värderingarna i en intervju i december 1999 
ett behov att fortsätta arbetet i enlighet med värderingen: 

Så där, där är nåt vi är sämre på, processorientering. Jag tycker 
inte vi är bra där och det här jobbar vi med. Det här måste vi bli 
bättre på, det tror jag nämligen på. Vi är liksom organiserade fel, 
eller jobbar på fel sätt i varje fall. 

Enligt Lars Stigendal kom frågan att bli hängande i luften i samband med 
bytet av generaldirektör. Men tidigt under år 2000 ordnades ett möte där 
Lasse tillsammans med bland annat den kvinna som enligt projektdirektiven 
fått uppdraget att leda projektet, Susanne Holmström88, träffade Mats. Lasses 
egna reflektioner från dagen lyder: 
 
17 januari 2000. Vi hade ju direktiven kring översynen, som gick ut på att se över 
den processkarta som bland andra Henrik Konkel89 tog fram i ett projekt för ett 
par år sedan. Mats har varit tveksam. Han säger att dom gamla kartorna inte 

                                                      
88 Susanne Holmström kom närmast från en tjänst som biträdande regionchef för 
KFM i Malmö.  
89 Henrik Konkel arbetar idag som skattechef i den region vi snart kommer att 
bekanta oss närmare med. 
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använts och att det är svårt att se nyttan med det här, vilket han i stor 
utsträckning har rätt i. Nu har vi suttit innan mötet med Mats och vridit och vänt 
på frågan för att se vad en ny processkarta skulle kunna mynna ut i om man utgick 
från modellen. 
 
Stigendal reflekterar vidare kring hur processerna för beskattning ändar i ett 
antal olika kundgrupper, exempelvis storföretag och privatpersoner. Den 
bilden presenterades för Mats och beskrivs av Stigendal: 
 
Han var initialt kritisk, men när det kom fram till just den här punkten, så var han 
helt med. Det här stämmer med, visar det sig, hans sätt att tänka väldigt mycket. … 
Så att det blev ju så sätt lite bingo. Han blev plötsligt mycket mer intresserad av 
processynen när han såg att det här då passade in i hur han egentligen ville utveckla 
förvaltningen. … Så att detta utföll väldigt positivt i ett [modell]-perspektiv. 
 
Mats bekräftar i en intervju (000921) den bild som Lasse återgett i sina 
reflektioner ovan. Med stor inlevelse visar han det material som han låtit ta 
fram för att övertygande kunna framställa indelningen av olika mottagare av 
koncernens tjänster och därmed också tala för en processyn. Han framhåller 
sin egen roll som pådrivare och säger: ”Min roll just nu det är att vara 
stenhård. Nu ska vi göra en beskrivning av processerna.” 
 
Tillsammans med det tidigare nämnda utvecklingsprogrammets starkt 
positiva inställning till processorientering blev mötet med Mats en inledning 
på en period där händelseutvecklingen inom koncernen tydligt kom att 
handla om att kartlägga och analysera verksamhetens processer. Under 
Susanne Holmströms ledning (i mycket nära samarbete med Lasse) 
påbörjades arbetet med att identifiera och kartlägga koncernens produktions-
processer. I ett beslut från GD 001012 redovisas resultatet av arbetet i form 
av nio så kallade produktionsprocesser90. Processerna samordnas av personal 
inom den centrala myndigheten som också har ett övergripande ansvar för att 
utveckla och styra dem. Däremot är det de olika regionernas ansvar att 
anpassa och genomföra processerna i de olika landsändar de ansvarar för. 
 
Tanken är att de kartlagda processerna ska kunna finnas med i den manual 
som regionerna kommer att få tillsammans med kriteriematerialet inför 
arbetet med den styckade elefanten under år 2002. På en direkt fråga (000921) 

                                                      
90 De nio produktionsprocesserna är Folkbokföra, Fastställa fastighets-
taxeringsvärden, Beskatta och ta in betalning, Utreda skattebrott, Förebyggande 
verksamhet, Fastställa otvistiga anspråk, Driva in och verkställa, Utöva tillsyn i 
konkurs samt Besluta om skuldsanering. 
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om inte mycket av vinsterna i samband med beskrivningsarbetet går förlorat 
för regionerna med sådan ”centralstyrning” försvarar sig Lasse: 

Man måste ju ha klart för sig att det är samma verksamhet som 
utförs och att RSV har ansvaret för att leda och styra den 
verksamheten. Inte som, om du jämför med Volvo, att du 
tillverkar växellådor i en fabrik och något annat i en annan, utan 
du beskattar och det ska ske, samma regelverk ska tillämpas och 
du ska ha samma bedömning oavsett var du bor i landet. Väldigt 
mycket sker automatiserat eller med centralt framtaget stöd i alla 
fall, vilket gör att det inte är den totala friheten, utan det blir 
mycket som är gemensamt. 

I nästa kapitel kommer vi få följa hur en region i samband med arbetet att 
beskriva sin verksamhet med utgångspunkt i kriteriematerialet också kommer 
i kontakt med arbetet med verksamhetens processer. Vi kommer också längre 
fram i den kronologiska berättelsen att återknyta till detta arbete på den 
centrala myndigheten. 

5.5 Sammanfattning 
I detta första empiriska kapitel har vi över tid fått följa händelseutvecklingen 
när modellen möter den befintliga praktiken inom RSV-koncernen. Vi ser hur 
ett antal aktörer framstår som betydelsefulla i denna process. Inte minst gäller 
detta Lars Stigendal vars första trevande försök att påverka andras 
meningsskapande ersatts av nya tillvägagångssätt baserade på de nya lärdomar 
han lagt till sin tidigare kunskap. Den politiska dimensionen av arbetet har 
belysts och jag har visat hur bytet av generaldirektör och en tänkt 
omorganisering av arbetet rörande modellen påverkat den tagna riktningen. 
Kapitlet avslutades med processernas intåg i arbetet. I och med detta ser vi 
också en mer positiv Mats Sjöstrand som tidigare varit kritisk till arbetet med 
modellen. Det politiska spelet runt modellen är av intresse och kommer fortsatt 
att belysas längre fram i berättelsen. Det är också intressant att notera hur 
modellen mer eller mindre av en slump kom att resa in i RSV-koncernen. 
Längre fram i berättelsen kommer vi att se hur denna otydlighet med 
avseende på arbetets intention påverkar händelseutvecklingen. Men vi lämnar 
nu tills vidare den centrala myndigheten för att istället följa arbetet inom en 
av de tio regionala skattemyndigheterna. 
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6. Västeråsregionen – en inledning 
Skattemyndigheten i Västerås är en av landets tio regionala skatte-
myndigheter. Det är fem gamla distrikt som idag samverkar inom regionen; 
Västerås, Uppsala, Enköping, Eskilstuna samt Nyköping. Som ett 
komplement till de 11 lokala kontoren och cirka 600 medarbetarna runt om i 
regionen finns ett hundratal medarbetare placerade i regiongemensamma 
enheter, som exempelvis en informationsenhet och en personalenhet. 
 
De aktörer som har visat sig att få de mest betydande rollerna i nedanstående 
berättelse är Henrik Konkel, Mia Kling, Christer Lindeberg samt Carin 
Nordin. Henrik är sedan regionens tillkomst 1999 högsta chef, vilken tituleras 
skattechef. Mia var under stora delar av berättelsen regionens kvalitetschef 
och tillhörde från och med den 1 januari 2001 regionens ledningsgrupp. Hon 
lämnade organisationen tidigt under 2002. I berättelsen återfinns också 
Christer och Carin som till vardags sitter i det regionövergripande så kallade 
sekretariatet.  
 
Berättelsen tar sin början i valet att adoptera modellen och den plan som under 
1999 upprättades i samband med detta. I detta kapitel får vi sedan följa 
regionens arbete fram till och med våren 2001. Med hjälp av framförallt 
kvalitetschefens egna reflektioner försöker jag att återge hur arbetet med att 
ta fram den första verksamhetsbeskrivningen gestaltade sig. Vi kommer också 
att följa ledningsgruppen och deras engagemang i arbetet. Löpande i texten 
refereras till den delen av berättelsen som parallellt utspelat sig på 
koncernnivå och som vi i föregående kapitel bekantat oss med. 

6.1 Adoption och initiala tankar 
Henrik Konkel beskrivs av såväl andra som sig själv som en ledare mer 
inriktad på utveckling än förvaltning. En vanligt återkommande strof under 
de år organisationen studerats är att ”han springer långt före alla andra”. Själv 
ger han en mer nyanserad bild och säger att det vore fel om han inte tänkte 
framåt och tänkte nytt. Han säger sig också vara medveten om detta 
personlighetsdrag och uttrycker: ”Samtidigt när man tittar på motsatsen då, 
om jag hade varit väldigt tveksam och fundersam och eftertänksam, så hade 
vi aldrig kommit någon vart. Vad skulle istället ha varit då?” 
 
Henrik är jurist och anställdes direkt efter examen på skattemyndigheten i 
Jönköping. Han har sedan slutet av 70-talet varit koncernen trogen. Under 
mitten av 90-talet var han anställd centralt inom RSV och arbetade som vad 
han själv kallar ”fri resurs”. Det var under denna tid som han för första 
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gången hörde talas om modellen. Han gör en direkt koppling till Anitra Steen 
och säger angående den något osäkra tidsangivelsen: ”I alla fall var det efter 
det att Anitra hade börjat på myndigheten.” Han återger att han uppfattade 
modellen tillsammans med LOTS® och KTT som bokstavskombinationer 
vilka han inte kunde begripa hur de hängde samman. Han hade också en 
initial bild av ”att det vore bättre att ägna sig åt verksamheten istället för alla 
dessa förkortningar”. 
 
Längre fram fick han dock en möjlighet att själv läsa ett kriteriematerial och 
kunde då revidera sin uppfattning. Intressant är att han framhåller de egna 
reflektionerna och den egna inläsningen som viktigare än de utbildningsdagar 
i regi Lars Stigendal som han under de senare åren genomgått: ”Jag har 
försökt att omsätta sånt här, de här reflektionerna och funderingarna och läst, 
jag menar tittat på hur den här verksamheten som vi bedriver stämmer med 
vad som skulle behövas om man tittar på kriterierna och det ger ju en ganska 
klar bild.” När jag träffade Henrik för första gången, sommaren 2000, hade 
inte arbetet med att beskriva verksamheten inom regionen påbörjats, men 
han gav ändå en självklar bild av vad modellen är: ”Ett strukturerat och logiskt 
sätt för en ledning att driva och utveckla en verksamhet i alla beståndsdelar. 
Alltså för mig är det egentligen att systematisera ledning och styrning av en 
organisation.” Vidare återger Henrik en bild av de grundläggande 
värderingarna som överensstämmer med hur de framställs i kriteriematerialet. 
Det blir under intervjun tydligt att Henrik är väl inläst på detta material och 
att han skapat en egen bild av innehållet.  
 
Vi vet från berättelsen i ett koncernperspektiv att det inte funnits något 
formellt krav på regionerna att arbeta med modellen, ändå finns den idag i 
Västerås. Det är uppenbart att Henrik har drivit den frågan och i samband 
med regionaliseringen fick Mia Kling den ganska vida förfrågan om att arbeta 
med kvalitetsfrågor inom regionen. Henrik förklarar: ”I alltså det där häftet 
får man insikter som gör att man börjar jobba med det, men för att driva det 
mer, så att säga på djupet och bredden behövde jag en resurs som kunde 
jobba med det på heltid. Det var också ett sätt, tror jag, att markera att det här 
var något nytt som jag trodde på, som var viktigt.” Mia tyckte att det till en 
början lät ”väldigt torrt”. Hon hade sedan mitten av 80-talet arbetat som 
kontorschef och närmast i brist på annat valde hon att acceptera förfrågan 
från Henrik.  
 
Mia, som är en social kvinna, återberättar med värme i rösten hur hon initialt 
fick möjligheten att gå en kvalitetsledarutbildning tillsammans med chefer i 
det privata näringslivet. Hon har än idag kontakter med det nätverk som 
bildades i samband med att kursen avslutades. När hon gått ett par månader 
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på utbildningen började hon rapportera sina lärdomar och under en 
chefsdag91 våren 1999 berättade hon om sin utbildning och hur hon såg på 
kvalitetsfrågorna. Hon valde att beskriva vad det hela handlade om utifrån de 
brister hon kunde återberätta från sin egen tid som chef: ”Så berättade jag om 
vad det här innebar, ungefär, väldigt stort och övergripande.” 
 
I september 1999 upprättar Mia en kvalitetsplan där arbetet med modellen 
kortfattat nämns. Detta är det första dokument i vilket nämns att regionen 
ska kandidera till Utmärkelsen Svensk Kvalitet år 2005. Detta är något som 
också stadfästs i såväl Verksamhetsplanen för år 2000 som i det visions-
dokument som tas fram för perioden 2000-2005. I enlighet med ovan 
nämnda kvalitetsplan fortsätter Mia att informera och utbilda andra kring 
kundorienterad verksamhetsutveckling. Hon träffar under första halvåret 
2000 all personal i grupper och informerar under cirka tre timmar om 
modellen, KTT och LOTS®. Vid ett gruppsamtal med fyra medarbetare som 
jag har i juni samma år är det tydligt att bilden av vad modellen är inte är helt 
klar. Däremot är gruppen mycket mer medveten om KTT och det relaterade 
förbättringsarbetet och uttrycker att detta är deras verktyg medan modellen är 
något som ledningen ska arbeta med. Man känner till att regionen ska 
kandidera 2005, men inte till vad och man tror att det är Lars Stigendal som 
avgör vem som ska få utmärkelsen. Man vet också att Saab i Linköping tagit 
emot utmärkelsen någon gång tidigare (vilket de inte har). 
 
När Mia konfronteras med ovanstående bild verkar hon trots allt ganska 
tillfreds. Hon framhåller också att modellen är ledningens verktyg och under 
våren 2000 har Lars Stigendal varit hos dem och under en dag informerat 
hela chefsgruppen. Hela ledningsgruppen har dessutom under våren 
genomgått Lasses utbildning. Vid den här tidpunkten har Mia också reviderat 
kvalitetsplanen och regionen är nu redo för att påbörja arbetet med den första 
verksamhetsbeskrivningen. I den nya kvalitetsplanen går att läsa: 

[Modellen] är ett ledningsinstrument som på ett strukturerat och 
metodiskt sätt utvecklar verksamheten och ledarskapet genom 
ständiga förbättringar. Resultatet blir att uttalade mål blir 
tydligare, rutiner klargörs, samt att vi får en bättre uppföljning 
och analys av verksamheten. Medarbetarna bidrar med 
information när insamling av faktaunderlag kring arbetssätt mm 
sker. 

                                                      
91 Under de så kallade chefsdagarna deltar inte bara de 14 i ledningsgruppen utan 
också ett fyrtiotal sektorschefer. Sektionscheferna utgör mellanchefsnivån. 
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Henrik berättar att hans första tanke kring hur verksamhetsbeskrivningen 
skulle produceras var en ganska snabb process för att snart komma i gång 
med förbättringsarbetet. Mia säger i en parallell intervju: ”ähm, där har 
Henrik och jag inte haft samma inställning från början”. Henriks förslag var 
att en liten grupp skulle producera beskrivningen vid sidan av lednings-
gruppen. Men det mötte ett motstånd, inte bara från Mia, utan också från 
ledningsgruppen, säkert till viss del skapat av hur Stigendal presenterat detta 
arbete under utbildningen. Lösningen blev lite av en kompromiss. Enligt den 
plan som var gällande innan semestern sommaren 2000 skulle en mindre 
grupp arbeta med skrivarbetet, men kontinuerligt stämma av sina 
beskrivningar med ledningsgruppen vilken var tänkt att samlas mycket oftare 
under hösten för att hinna med arbetet med verksamhetsbeskrivningen.  
 
I Mias beskrivning av arbetet framgår att gruppen skulle börja med översikten 
och fortsätta med beskrivningen av de delkriterier som ingår i Stigendals 
styckade elefant. Denna skrivning planerades vara klar i januari 2001, för att 
sedan kunna skickas till RSV för en utvärdering. Förbättringar i enlighet med 
den utvärderingen planerades kunna ingå i verksamhetsplanen för år 2002. 
Skrivgruppen ska direkt efter att den första beskrivningen är klar fortsätta 
med hela kriteriematerialet enligt SIQ:s modell, vilken skulle vara klar senast i 
december 2001. Henrik, som så snabbt som möjligt vill komma till 
förbättringsarbetet, sa i en intervju innan sommaren 2000 att han räknade 
med att hela beskrivningen skulle vara klar inom ett år.  

6.2 Regionen beskriver verksamheten 
I detta avsnitt kommer vi att följa regionen i arbetet med att skriva sin första 
verksamhetsbeskrivning. Henrik och framförallt Mia kommer med hjälp av 
sina dagboksliknande reflektioner att beskriva den inre problematiken. 
Berättelsen tar sin början efter sommaren 2000 och utgångspunkten är den 
upprättade planen från föregående avsnitt. 
 
(Henrik) Ja, hejsan igen. Idag är det torsdag den 17 augusti. Vi har haft ett nytt 
sammanträde och funderat lite grann på hur vi skall gå vidare. För det är som jag sa 
vid förra mötet lite bekymmer då hur vi ska attackera det här, men nu tycker jag 
det känns bra. Vi har i alla fall talat ihop oss om vad vi menar med de här olika 
begreppen då, vilka krav vi har på kort sikt och vad vi skall uppnå med modellen på 
lång sikt. Och vi har också talat ihop oss så att vi talar samma språk när det gäller 
innebörden av skrivningarna, översikten, att det här är ett ledningsinstrument och 
så vidare. Så nu känns det lite hoppfullare idag igen. Det verkar som om, eller jag 
har en känsla av att Mia, jag och Christer nu talar samma språk. Och vi har också 
mer i detalj faktiskt gått igenom nu hur vi skall agera i framtiden, när skrivningen 
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skall vara gjord, det vill säga själva översikten när vi skall börja med den andra 
skrivningen, hur vi skall organisera upp det.  
 
Vi har också mer detaljplanerat höstens arbete med att se till att vi får ett 
engagemang från ledningsgruppen i det hela. Och vi har också diskuterat hur vi 
skall koppla ihop USK92 med det andra kvalitetsarbetet, dvs KTT-arbetet. Så för 
närvarande tycker jag att vi börjar få struktur på det igen. Jag tyckte det svajade 
lite grann här under sensommaren och nu när jag kom tillbaka efter semestern att 
det fanns oklarheter hos både Mia och Christer hur vi skulle driva det här vidare 
och även hos den övriga ledningsgruppen. Sedan hände ju lite saker här under 
senvåren och fram till sommaren inom ledningsgruppen, som gjorde att mycket av 
min tid gick åt till annat än att jobba med verksamheten. Men de frågorna är lösta 
så att även den biten är borta ur mina tankar, så att jag nu med full kraft kan 
koncentrera mig på verksamheten och framförallt att få igång det USK-arbete och 
inte bara arbetet utan själva tänkandet i ledningsgruppen. Och ibland känns det 
som om ett av de stora problemen med USK-arbetet är just att få ledningsgruppen 
att inse att det här inte är ett merarbete, utan det här är det de skall hålla på med 
och modellen i allt väsentligt beskriver hur en effektiv och professionell 
ledningsgrupp faktiskt skall arbeta och att det också är ett förändringsarbete på 
mycket lång sikt; att det här är ingenting som vi skall så att säga ha som 
målsättning att alla brister skall vara åtgärdade och avhjälpta redan första året, 
utan det här är ett långsiktigt arbete. 
 
(Henrik) Ja, hej igen. Idag har vi den 13 september. Vi har haft två planerings-
dagar, där en av punkterna var just att tala om det här med modellen och 
kvalitetsarbetet överhuvudtaget. Det är fortfarande tycker jag väldigt trögt. Om 
man skall reflektera över varför det är det, så tror jag fortfarande att en del 
medlemmar i ledningsgruppen och även bland sektionscheferna inte till fullo har 
förstått riktigt vad det här innebär med modellen och vilka krav man har från 
organisationen på dom att arbeta professionellt med strukturer. Kan också 
reflektera runt det här med de brister vi har i vår organisation som blev väldigt 
tydliga nu när vi sitter ner i planeringsdagarna och diskuterar verksamheten. Vår 
brist på struktur - vad gör vi, för vem gör vi det, hur gör vi det, vem ansvarar? Och 
det blir mer och mer tydligt att om vi bättre hade använt oss av USK-konceptet så 
hade mycket av de brister som vi har i ledning och styrning då inte framkommit. 
Jag tror däremot att de här två dagarna som vi haft nu när vi har talat om 
planeringen och den kopplingen som jag hela tiden försöker göra till modellen, har 
varit ett nyttigt uppvaknande för ledningsgruppen. Och min förhoppning är ju nu då 
att man tydligare ser sambandet mellan professionell ledning och modellen. Det som 
hela tiden kommer fram i ledningsgruppen från enskilda individer, det är ju hur 
tungt det här skall bli. Och man inser inte riktigt att, så att säga, det tunga som 
                                                      
92 USK är förkortningen för Utmärkelsen Svensk Kvalitet vilken ibland används av 
Henrik med flera när de egentligen talar om modellen.  
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man pekar på i USK-arbetet är ju egentligen de brister som vi har och att vi 
faktiskt måste åtgärda det och att vi faktiskt inte har så våldsamt lång tid på oss 
att dröja med det här arbetet. Så finns det tror jag en allmän missuppfattning att 
alla brister som vi har skall åtgärdas omgående.  
 
Det positiva i de här dagarna har ju varit, tycker jag då att vi, efter det arbetet 
som Mia och Christer har lagt ned på att ta fram en plan för USK-arbetet, som är 
både långsiktig och detaljerad i vad vi skall göra, vem som skall göra vad och när 
olika saker skall göras, att det leder då till en större insikt och engagemang i det 
här arbetet. Jag får väl också ta på mig ett ansvar för att jag underskattat 
svårigheten och betydelsen av att implementera det här i ledningsgruppen, det här 
tänkandet. I min enfald så har jag ju trott då att efter de här olika genomgångarna 
som vi har haft och eftersom alla diskussionerna som vi haft vad avser modellen 
under snart ett års tid då va, att vi skulle kommit längre, men tyvärr är det bara 
att konstatera att vi har inte kommit längre. Och min strategi nu är egentligen att i 
stället för att forcera arbetet kanske då acceptera att vi inte tar ett steg tillbaka 
då, men att vi gör halvhalt och att vi i stället nu satsar på att göra den första 
översikten av verksamhetsbeskrivningen mer genomarbetad och att vi då i stället 
för att forcera, skynda på, gör det med en högre grad av kvalitet. För att jag tror 
att eventuellt den tid som vi nu tappar kommer vi, om vi gör det här bra, att tjäna 
in på sikt. Och så tror jag att det fortsatta arbetet för min del är att fortsätta, 
inte tjata om det, men att hela tiden lyfta fram USK-kvalitetsarbetet som en 
oerhört betydelsefull del i det utvecklingsarbete, inte som vi väljer, men som 
faktiskt av olika skäl måste genomföras vid skatteförvaltningen. 
 
(Mia) Det är den 26 september och det är kväll. Jag har varit med USK-gruppen 
som vi har döpt den till, en liten minigrupp, en liten elitstyrka, som vi tror skall 
hjälpa oss att få ihop en verksamhetsbeskrivning för Skattemyndigheten i 
Västerås.  Det har varit många vändor här och jag skall inte gå tillbaka för långt, 
men innan sommaren gjorde vi något trevande försök att skriva på det här med, ja 
inte särskilt lyckat resultat måste jag säga. Vi har haft ett par sittningar och vi är 
ju undertecknad med Henrik, vår regionchef och sedan har vi en kille i Uppsala, 
Christer Lindeberg som skriver. Vi har suttit och diskuterat hur vi skall få lite 
styrsel på det här och som sagt var, den här gruppen, USK-gruppen är nu bildad och 
vi har haft vårt första möte. 
 
Vad är det för ena djupingar i den här gruppen? Jo det är jag själv och Christer 
Lindeberg från Uppsala. Han är gammal chef, lång erfarenhet inom vår koncern och 
som vi tycker är duktig att skriva. Han har också fått uppdraget att vara den som 
håller i pennan. Vi har sedan tre sektionschefer som också har varit med ganska 
länge i koncernen och sitter inne med både bred kunskap och erfarenhet så att jag 
tror att dom kan vara ganska värdefulla att ha med i det här gänget. Och sedan har 
vi en yngre kille som arbetar på sekretariatet. Man lånar ut personer med jämna 
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mellanrum – sekretariat jämför man med språngbräda om man skulle vilja kliva in i 
chefskarriärbanan sen och vi tyckte det var bra om han kunde vara med i den här 
gruppen lite med nya ögon, lyssna och tänka hur vi skall klara av det här framförallt 
då att lyssna till vårt sätt att argumentera. Vi får se hur det blir. 
 
Ja, vad har vi gjort idag då? Jo. Vi har gått igenom häftet. Vi har delat ut [SIQ:s 
kriteriematerial]. Sedan hade vi en lång diskussion här. Riksskatteverket har ju 
tagit fram en variant av det här93, men Henrik vill ju att vi skall jobba enligt 
grundmodellen, vilket vi själva också anser och tycker, men vi har varit inne och 
sneglat på skillnaderna. Finns det några skillnader som vi tycker är väldigt påtagliga 
och är det någonting vi skulle kunna ha hjälp utav enligt Riksskatteverkets modell? 
Kan väl erkänna att vi inte blev särskilt kloka utan det var mest bläddrande och 
allmänt surrande. Vi kanske blir klokare längre fram när vi börjar få struktur på 
det här.  
 
De här deltagarna i den här USK-gruppen, tyvärr säger jag, så har inte alla 
utbildning i det här. Kanske tycker jag det är bra framöver, men just nu tycker jag 
att det hade varit lämpligt med någon genomgång, men vi har sagt att vi hjälps åt i 
början och det är väl bättre att vi tar ett steg i taget och känner att vi är med 
allihopa och sedan får vi se vad som händer. Förutom att vi var tvungna att titta 
lite grann på RSV:s modell, så har vi en skrivning som Lars Stigendal på 
Riksskatteverket har tagit fram. Han har döpt den till den styckade elefanten och 
vitsen med det här är att man har ett litet annat upplägg. Vi tänker alltså inte 
börja med kriterium 1 och jobba framåt och ta Ledarskap först och sedan 2 
Information och analys, utan vi tänkte köra enligt Lasses förslag att ta kärnan 
först och framförallt först av alltihopa skall vi försöka att ”tota” ihop den här 
översikten. 
 
Kan nämna att Christer Lindeberg, han som håller i pennan, han har gjort ett utkast 
på översikt här under våren som inte föll till belåtenhet hos vår ledningsgrupp, eller 
om jag skall vara tydligare hos Henrik, utan vi har fått påbackning, så den skall vi 
jobba ihop, men framförallt skall alla nu ha möjlighet att tycka till om den. Vad som 
fanns för kommentarer på den var väl framförallt att det var för mycket 
önskeskrivningar. Det var inte var vi stod idag i verkligheten.  
 
Vi kör igång enligt den styckade elefantens modell och vi skulle beskriva uppdrag 
och framgångsfaktorer och då blev det tvärstopp. Vårt uppdrag fick en livlig 
diskussion och framförallt framgångsfaktorer – och vi har skrattat väldigt. Nej, 
det har varit en trevande dag. Jag vet inte om vi kommit så långt. Vi har landat i 
att vi skall träffas snart igen och att alla skall läsa igenom det här konceptet som 
Lars Stigendal tagit fram. Vi skall bläddra och utifrån den kolla i USK-

                                                      
93 Mia syftar här på det anpassade kriteriematerialet med förord av Erik Åsbrink. 
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kriteriehäftet och sedan skriva stolpar så får vi se om vi kommer lite längre nästa 
gång vi träffas helt enkelt. Det får vara bra för idag. 
 
(Mia) Det är den 12 oktober. Igår så hade jag ett möte med Henrik och Christer 
och det gällde framförallt översikten, dels att diskutera lite grann då om den här 
USK-träffen94, men vi har haft dialog i mailen och gett Christer synpunkter på den 
och nu blev Henrik nyfiken på det samtidigt som han visade intresse av att ingå i 
gruppen, men eftersom han flackar och far så mycket så har vi konstaterat att de 
datum vi satt upp när vi skall träffas stämmer inte med hans datum när han är 
ledig. Så som sagt var, Christer och undertecknad skall träffa honom med jämna 
mellanrum och gå igenom vår skrivning. Ja, Henrik hade många synpunkter på den 
här. 
 
Här måste jag ju säga personligen själv att de argument som Henrik kom med kan 
jag inte säga någonting om, då jag inte har suttit i ledningsgruppen. Det börjar 
kännas lite att jag inte kan tillföra fakta, jag kan ifrågasätta och sådant, men jag 
har lite svårt att komma med konkreta bitar - Vad jag kan göra i det här läget är 
att försöka tolka vad det är vi skall skriva för att vi ser ju hela tiden att vi svarar 
icke på frågan. Vi svarar det vi vill, våra önskelägen, vi svarar icke på hur det 
faktiskt är. Massor med justeringar som vi skall skriva och rätta till här tills vi 
träffas nästa gång. 
 
(Mia) 16 oktober är det idag och det är kväll och jag har varit i Uppsala och vi har 
träffat den här gruppen igen och vi har gått igenom översikten. Vi börjar tycka att 
vi känner igen vad vi har skrivit samtidigt som vissa delar i det är mest 
utropstecken, frågetecken och det är de bitarna som Henrik har kompletterat med 
här, där sektionscheferna inte känner igen sig. Vi har tagit den skrivningen som 
Henrik har sagt, men vi har också markerat den ganska tydligt för att när väl 
ledningsgruppen skall titta på det här – vi skulle ju stämma av det där, så får vi se 
om de känner igen sig eller inte – i annat fall får vi skriva om det helt enkelt. 
 
Översikten ja. Man tycker det är inte många sidor. Jag tror vi var väl uppe i 14 
sidor första utkastet. Nu är vi nere i ja, sex och en halv, sedan har vi haft 
kommentar om en uppställning. Det var vårt organisationsschema som man inte 
behövde täcka upp så många sidor, utan den har krympt mer så att vi kanske landar 
på fyra ja kanske in på femte sidan. Vi kan ju inte ha några långa mastodonta 
översiktsskrivningar. Som sagt var, översikten ägnade vi dagen åt idag också och 
tillbaka till de här frågorna vi skulle svara på och då är vi ju där igen nu med alla 
dessa frågetecken kring vilka kunder vi har och vi famlar. Det är inte tu tal om att 
vi famlar här.  
 

                                                      
94 Förtydligas i Mias reflektion den 16 oktober 
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Som en liten överraskning hade Christer svarat på ett antal frågor, där han fick 
både bannor utav oss för att vi inte hade varit med och haft synpunkter samtidigt 
som vi tyckte att det kanske inte var så dumt att han hade fått ihop någonting så 
att vi kom någonstans. Ibland känns det ganska tungt det här. Och mycket 
synpunkter och jämt är vi och hackar på varandra – önsketänkande kontra var står 
vi och vad är fakta? Någonting som jag också blev varse om idag var att den här 
konstellationen vi har med de här tre sektionscheferna det är tyvärr icke 
sektionschefer som representerar hela vårt distrikt. Västerås-regionen består ju 
av tre gamla län och vi har ju elva kontor och inte för att vi behöver ha elva 
deltagare, men det vore inte dumt om vi hade haft en deltagare från varje distrikt 
– det är fem distrikt -  det hade underlättat. För nu har vi ju blivit varse om, för 
till nästa omgång skall vi ha lite hemläxa och ta reda på hur det ser ut i regionen 
och då ser vi ju att om vi hade haft någon med nu från varje distrikt så hade vi 
kunnat accelerera lite fortare än att sätta igång och börja skriva och fråga alla 
kontor och enheter. Vi får se om det kommer komplettering sedan. 
 
Sista delen av vårt möte idag ägnade vi åt förberedelse, eftersom jag har kallat 
samman ledningsgruppen till en USK-dag, där de skall få utkastet på översikten och 
vissa delar har jag plockat fram här och sagt att vi skall prata om de här 
värderingarna, de tretton värderingarna. Vi får se hur det blir.  
 
(Mia) 24 oktober. Igår hade vi USK-dag med ledningsgruppen. En maffig dag. Vi 
började kl 09.00, där jag hade en introduktion för att jag hade förstått att, ja det 
har jag nog glömt att berätta här på bandet. Jag hade en liten instickare på ett 
ledningsmöte, där jag berättade om konceptet USK. Alla i ledningsgruppen har ju 
fått utbildning på det, men för att fräscha upp minnet lite grann och sedan prata 
lite grann om upplägg och så hur vi hade tänkt oss den här 23:e. Så på förmiddagen 
hade jag en inledning och repeterade ganska grundligt Lasse Stigendals styckade 
elefantmodell. Vad innebär det steg för steg, vad är det vi skall prata om? Och 
glädjande så var det fyra stycken som spontant sade: nu förstår vi vad du menar 
och är det tredje gången? Nej, det är fjärde gången vi pratar om här, fjärde 
gången.  
 
Efter den här introduktionen så började vi prata om de här grundläggande 
värderingarna, hur vi skall jobba med dem och det blev allmänt kackalorum fram 
och tillbaka och jag kände i början hur skall jag sy ihop det här, hur skall vi få ihop 
det. Det hela slutade med efter kaffet att jag föreslår att vi skall dela upp det i 
grupper. Vi gör ledningsgruppen till arbetsgrupper, tre stycken, och nu fick de 
hemläxa, en värdering var och sedan får vi se här nästa gång vi träffas hur har de 
jobbat med det här och framförallt hur vill de att det skall se ut i vår region? Det 
skall bli spännande att se.  
 
Efter det började vi med översikten och när man håller i sådant här känner man att 
det är ett område som jag själv börjar bli lite mer varm i kläderna i än vad jag var 
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från början. Då blir man besviken när man ser att ja, jag ljuger inte om jag säger 
att 50% har inte läst in, sett på översikten. De hade inte ens plockat fram, ja de 
hade papperen med sig, men de har alltså inte läst det. Så det blev ju ett fåtal som 
höll någon dialog, eller det vill jag inte påstå att det var, utan det var att flagga upp 
saker, men det blev väldigt luddigt och svårt att sy ihop det här. Nej, det kändes 
inte bra. Det kändes inte bra och ledningsgruppen tycker jag skulle föregå med 
gott exempel på det här.  
 
Innan vi slutar idag. Det känns bara rörigt. Alltihop kändes rörigt. Jag tar på mig 
själv en stor del utav ansvaret, men att leda en ledningsgrupp på 14 personer och 
sedan har det nu tillkommit ytterligare en person, som vi har plockat med i den här 
USK-gruppen. Det är en före detta personalchef, Arnold. Han ingår inte i någon 
ledningsgrupp, utan jag tog med honom helt enkelt. Han har suttit med i USK-
gruppen och varför det är bra att ha honom med det är att jag tror att han kan 
hjälpa till att få lite mer styrsel så att det inte är bara Christer som talar om hur 
det har varit tidigare, utan att det är två stycken som har varit med även om han 
också är ovetande från ledningsgruppens beslut, så känns det alltså som en liten 
hjälp i den diskussion som vi ändå för.  
 
Och den här dagen med ledningsgruppen slutar jag i alla fall med att jag har delat 
in dem i grupper, så nu får de jobba med delar i de här grupperna så får vi se. De 
tvingar in varandra eller de som inte hade förberett sig särskilt väl i det här. Det 
skall bli spännande att se nästa gång vi träffas faktiskt eller om jag får någon 
kommentar efteråt.  
 
Passar även på att berätta att idag, alltså den 24:e, träffade vi Henrik. Det var 
Henrik, undertecknad, Christer och då Arnold som var med. Och Henrik själv var 
väl lite bekymrad att inte alla hade läst, så han skulle ta upp det på nästa 
ledningsmöte. Och så hade han ju igen då synpunkter själv och nu har vi ju Christer 
som är med i ledningsgruppen som säger att han inte känner igen det som Henrik 
säger, så att vi har haft livliga diskussioner också -var är vi? Tänk att det skall vara 
så svårt att veta var man står och vad man gör. En annan sak, en egen personlig 
reflektion så här en bit upp i alltihopa där det känns lite trögt och segt, är att det  
är inte alltid så lätt för chefer att veta vad det är man gör och framförallt vad 
man har beslutat och vad besluten innebär. Det är intressanta upptäckter. 
 
(Mia) Då är vi inne i november. Vårt arbete med att skriva verksamhets-
beskrivningen har fortgått. Christer är den som har tagit fram det mesta. Vi har 
lagt ut ett par avsnitt till oss övriga, men vi tycker det är svårt när man inte har 
varit med från början och ett fenomen som nu har dykt upp är att vi tycker att 
Christer styr oss för mycket. Christer är väldigt dominant och han har ju onekligen 
skrivit det mesta, men vi märker att det är känsligt att slå ner på olika avsnitt och 
kapitel i det här och säga att det där håller vi inte med om. Det är inte självklart 
att vi får igenom någon justering och det känns inte bra. Jag skall ta ett samtal 
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med honom. Sektionscheferna klarar definitivt inte att argumentera omkull honom 
eller få honom att ändra sig någonting. Möjligtvis om det är något uppbyggnadsfel 
eller formalia i någon mening som man kan ändra. Så det som han har skrivit, det är 
det punkt slut.  
 
Arnold, personalkillen, han var tyvärr inte med första delen, utan han kom vid lunch 
och försöker ju. Han är ju så pass ny nu, han kände nog i luften att jag var ganska 
irriterad och gav en kommentar på en bensträckare vi hade. Men han är vad jag 
förstår så pass färsk och ny i det här så att han har, som han själv uttryckte, fullt 
upp att hålla rätt på alltihop vad det är vi svarar på. Nej, det känns inte bra. Vi får 
se hur vi skall åtgärda det här. Förutom att vi kände att Christer styr det ganska 
tappert här, och som jag skall ta upp med honom senare, så. Vi skriver ju i ett 
regionperspektiv! Vi måste ju ha med om det finns någonting. Samtidigt som vi inte 
kan säga att så här gör vi i hela regionen och det har vi inte lyckats sälja in till 
Christer heller, utan han menar på att bara att det finns med så skall det med i den 
här beskrivningen, vilket vi inte tycker. Så nu känns det att jag både behöver 
stämma av med Lars Stigendal lite grann på RSV och ett samtal med Christer tror 
jag skulle vara bra. Sedan får vi väl se här. Henrik sade att han ville träffa oss, så 
vi får väl se vad som händer.  
 
(Mia, utan datum) Ny sittning i USK-gruppen. Det blev ingen avstämning med 
Henrik här som vi hade sagt. Det var väl det jag trodde. Men nu har vi haft en ny 
sittning och vi var uppe i Uppsala. Och kära värld att det kan vara så känsligt att 
skriva om hur vi jobbar med vår verksamhet och ta fram fakta.   
 
Till den här dagen hade vi då redovisning utav vad övriga i gruppen, förutom 
Christer då, vad vi hade jobbat fram. Oj, oj, oj vad Christer hade synpunkter på 
vad vi hade fått fram. Han tycker vi är för blyga, han tycker att vi är för jordnära 
och det tycker väl vi att vi skall vara. Det är ju fakta vi skall ha fram. Så att jag 
vet inte om vi kom så långt på det här mötet på förmiddagen. Det var ett allmänt 
tjattrande. Sedan blev det lite bättre. Jag pratade med Christer själv under 
lunchen och jag tror att de här bitarna Ledarskap och Strategisk planering, där 
kändes det, ja det var svårt. Så vi gick in på Information och analys lite grann, där 
det kändes mer jordnära och även Kundtillfredsställelse och det måste vi väl i 
ärlighetens namn – Det är kanske så att vi inte har så mycket på fötterna, men det 
kändes mer lättsamt att svara på de frågorna.  
 
Sedan är vi då och nosar på det här med process och då, då- Det bara kändes att nu 
slutar vi innan vi slåss. Vad är processer? Åter hävdar Christer en sak, jag hävdar 
en sak och de övriga i gruppen känner sig allmänt förvirrade. Ibland undrar man om 
vi som brukar fatta beslut om saker och ting inte vet vad vi gör. Igen kontakt med 
Lasse får vi se om han är anträffbar och så får vi se hur vi skall göra. 
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Låt oss för ett ögonblick bryta Mias kronologiska reflektioner. Den 5 
december träffas gruppen för att arbeta vidare. Utöver Christer och Mia är 
det tre sektionschefer som deltar i mötet. Men det är mestadels Christer och 
Mia som för samtalet.  
 
Låt oss fästa uppmärksamheten på att gruppen är överens om att den 
styckade elefanten består av de delkriterier som tidigare nämnts i berättelsen i 
ett koncernperspektiv. Men de avviker från den beskrivning Lars Stigendal 
gett genom att gruppen kategoriskt undviker att svara på frågorna kring 
tillämpning av de redovisade angreppssätten. På en direkt fråga hur det 
egentligen ligger till med detta svarar Mia att hon uppfattat Lasse som att 
dessa frågor ska utelämnas i arbetet med den styckade elefanten. 
Beskrivningen består således enbart av svar på frågorna som inleds med ordet 
Hur. De har också haft bekymmer med olika versioner av frågorna. Christer 
utvecklar rörande den styckade elefanten: ”Det är väldigt otydliga gränser där 
och Stigendal har en dokumentation som är bitvis ganska dålig, därför att den 
inte är uppdaterad. Vi lämnas med SIQ:s modell för år 2000 och han har 
jobbat med kanske 97 eller 96- års modell och gjort den styckade elefanten 
från det och dom frågeställningar som finns där då, dom går ju bitvis igen här 
men inte alldeles.” Christer är också lite undrande över vilken status 
materialet kring den styckade elefanten egentligen har inom RSV-koncernen. 
Han uttrycker en fråga som han själv besvarar: ”Är det ett officiellt dokument 
som ska användas eller är det något som Stigendal har processat av egen 
kraft? Och vi vet inte det. Ingen har berättat det och Stigendal har inte heller 
kunnat klargöra vad det har för status.” 
 
Den stora utmaningen för dagen är att fortsätta besvara frågorna i 5.1, 
Verksamhets processer. Arbetet inleds med att Christer redovisar de ändringar 
han fått i uppdrag att göra sedan senaste träffen. Det blir snart uppenbart att 
gruppen saknar två viktiga parametrar för dagens arbete. För det första saknas 
kunskap om vad materialet efterfrågar inom de olika frågorna och för de 
andra saknas hos flera av gruppmedlemmarna kunskapen om hur de egna 
processerna ser ut och fungerar. Som ett exempel på ovanstående kan 
nämnas hur Christer presenterar några av de processkartor som framtagits i 
det centrala projekt som drivits på RSV under 199795. Responsen från 
gruppen var minst sagt frågande: ”Är det där vår processkarta?” Christer, som 
har fördelen att han sitter i ledningsgruppen driver sin linje ganska hårt för att 
komma någonstans och mot slutet av dagen enas gruppen om att 
                                                      
95 Jag har ju tidigare berättat att detta var ett projekt i vilket Henrik Konkel var 
mycket delaktig. I en intervju med Lars Stigendal beskrevs dessa kartor som 
”Konkels kartor”. Mer om detta längre fram i berättelsen. 
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beskrivningen är klar, så när som på en sittning med Henrik. Efter hans 
godkännande vill gruppen sända ut materialet till ledningsgruppen, som 
tidigare enbart sett översikten. Mia säger: ”Vi skall ha en sittning med Henrik 
här. Sedan lägger vi ut den och vår ambition är att den skall läggas ut i mailen, 
så att ledningsgruppen har hela härliga julhelgen att fundera, tänka, läsa och 
göra det de skall och framförallt när vi har vår dag i januari96, så skall de vara 
pålästa. De skall veta vad de pratar om.” Låt oss, innan vi vänder intresset 
mot ledningsgruppsmötet i början av nästa år, följa Mias reflektioner under 
den perioden som återstår fram till dess. 
 
(Mia) Då var det den 11 december. Christer, jag och Arnold har haft ett kortare 
avstämningsmöte med Henrik. Kortare och kortare, 4 timmar, där Henrik har haft 
synpunkter. Han vill ha ett utkast på vad vi skulle diskutera i ledningsgruppen och 
jag förstår att han reagerar på två av kriterierna och det ena är Verksamhetens 
processer och det andra är Strategisk planering. När det gäller Strategisk 
planering så kan jag inte säga vad som är rätt och fel och det här med 
Verksamhetens processer, ja konkret har Christer omvandlat det sätt som vi har 
pratat i ledningsgruppen, i regionledningen. Det omvandlas till processtänkande. Vi 
har aldrig pratat i processer där och Henrik sade ju själv att processtänkandet har 
inte uttryckligen diskuterats i ledningsgruppen. 
 
Om jag återkopplar till den här avstämningen med Henrik och vår lilla minigrupp, 
Christer, jag och Arnold, så känner jag igen här - O vad bra det skall bli efter nyår 
att jag ingår konstant i ledningsgruppen - så jag hör med egna ord vad man säger. 
Jag har ju bara varit med sporadiskt på vissa ledningsmöten. Jag är ju gammal chef 
och med jämna mellanrum så bjuder jag  in mig själv eller att man ber mig komma 
och prata om kvalitetsbiten, men man ser ju ändå vad bra det hade varit om jag 
hade varit med och haft kontinuitet och vetat vad vi har pratat om. Det hade varit 
bra mycket lättare för mig att jobba med de här frågorna. Sticker inte under stol 
med att det har känts nästan frustrerande jobbigt att inte kunna vara med och 
argumentera, utan sitta som någon mittemellan två stycken som argumenterar emot 
varandra och konkret är det Henrik och Christer då.  
 
Vad är det egentligen vi sysslar med? Egna reflektioner så här långt är att Henrik 
är ju väldigt entusiastisk över det här och jag tycker det är roligt och det är roligt 
att jobba när man har en chef som är så intresserad av det här. Det hade varit 
värre att han hade gett oss uppdrag om man hade jobbat med det här och lagt ned 
så pass mycket tid som vi har gjort och sedan att man knappt hade fått gehör.  
 
(Mia) Det är nu 14 december. Måste bara berätta att vi har precis lagt ut vår 
skrivning, översikten först och sedan den styckade elefantmodellen till 

                                                      
96 Det visade sig att dagen till sist hamnade i februari 2001. 
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ledningsgruppen. Det dröjde inte många minuter förrän vi hade ett par reaktioner 
ifrån ledningsgruppen och de menar: hjälp skall vi ha så mycket och julhelg och 
alltihopa och hur skall vi göra, hur skall vi kunna hinna med, men framförallt vad är 
det vi vill ha ut? Jag kan bara mellan raderna läsa att man känner sig osäkra. Om 
det är en osäkerhet som baseras på att man inte känner igen sig i den här 
skrivningen är en sak, men jag känner att vi har nu infört eller vi har börjat prata i 
helt andra termer på ett helt annat språk. Vi är inte vana att prata så här och 
därför kommer de här frågorna upp och lite grann känner jag deras osäkerhet över 
det här. Vi får väl se vad de säger.  Nu har de i alla fall hela julen och vi har gjort 
klart för dem att vi träffas i februari.  
 
Det här samtalet med Henrik också. Han är ju väldigt ivrig att vi skall komma 
någonstans, men nu är det ju nästa process säger jag. Processen där lednings-
gruppen skall mogna i det här och egentligen, varför håller vi på med det här, vad 
vill vi med det här? Jo, vi vill utveckla verksamheten och det skall vi försöka göra 
på ett bra sätt och inte bara rusa åstad.  
 
Så att när vi väl har börjat att bearbeta bitarna i kriteriehäftet enligt den 
styckade elefantmodellen, så bör det komma upp massor med förslag och då kan vi 
ju redan nu sätta igång och börja med förbättringsarbete. Och det tror jag 
kommer att göra att personalen kommer att förstå sammanhangen mycket bättre 
än vad vi har idag. Vissa hänger med, vissa tycker det är bra, men vi har tyvärr 
fortfarande en stor skara som inte tycker att det här har med vår verksamhet att 
göra. Det är en massa onödigt merarbete. Och kopplingen att arbeta med 
verksamhetsbeskrivningen, vi bedriver förbättringsprojekt och vi ser att vi 
förbättrar vårt sätt att jobba och framförallt att vi blir effektivare så att det tar 
kortare tid. Det tror jag för framtiden – det tror jag kommer att bli bra. Punkt 
slut. 
 
(Mia) Ja, nu är vi inne i mellandagarna.  Jag är egentligen ledig. Jag skulle varit på 
utlandsresa,  men så blev det inte, utan jag är hemma och jag hade lite tid över, så 
jag tog faktiskt vår skrivning, den som vi skickat ut till ledningsgruppen och 
kriteriehäftet och satte mig och läste. Oj,  oj. Jag kan inte säga mer än att jag 
kallsvettas över vissa stycken och det är väl för att man nu sitter och läser allting 
ihop. Man hinner fundera och tänka på ett annat sätt än om man sitter med den där 
gruppen. 
 
Jag kan ju tydligt se att vissa bitar är ju definitivt inget svar på några frågor. Det 
är önsketänkande. Jag ser att vi har ju svarat käpprakt åt skogen ibland. Det 
hänger ju inte ihop ser jag nu. Jag har gjort markeringar så får vi se vad 
ledningsgruppen säger. Säger inte de någonting så kommer jag att ta upp det här 
själv som en punkt när vi skall träffas och nu är det äntligen sagt att den 6 
februari skall vi ha den här stora avstämningen, 6 februari. Och då får vi se om 
ledningsgruppen själva har sett de här tokerierna.  
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Nu kommer jag tillbaka till det här med verksamhetens processer, femman. Det är 
ju dagsbeskrivningen vi skall skriva och den här omvandlade delen det blir ju bara 
kryptisk läsning av alltihop. En spontan känsla,  jag skulle  vilja skriva om halva eller 
hela femman, femman med allt vad det innebär. Det är ju löjligt utav oss att 
överhuvudtaget komma in på stödprocesserna. Det är precis som att vi har ett 
behov av att fylla ut utrymmena. Nu låter jag negativ men jag är kritisk här i min 
ensamhet. Jag skall ta och skriva ihop några rader till Christer och säga att vi ju 
inte kan justera nu och ändra innan mötet, men att vi mentalt måste börja tänka i 
nya termer här. Vi får se vad vi gör för någonting.  
 
(Mia) 11 januari. Vi har haft ledningsmöte idag. Ledningsgruppen har haft sitt 
första möte i år. Jag hade en dragning med lite om förbättringsarbeten och sådant 
och i övrigt kommer ju de här USK-dagarna upp. Och det är nästan märkligt att 
cheferna verkar,… inte oroliga är det rätta ordet, men åt det hållet inför den här 
dagen när de skall tala om vad de har pratat om. Jag märker ju på kafferaster, 
lunch och så hur de tar upp - vad man verkar osäker vad man fattat… Man vet ju 
konkret att det här och det här har vi fattat beslut om, men det här sättet att 
ställa frågorna gör att de blir osäkra om det är beslut. Är det så här vi har kommit 
överens om? Det är mycket konstiga frågor som har dykt upp. 
 
En annan del som de tog upp kring det här med ledning/styrning där man menar på 
att när vi skriver det här så är det ju i ett regionperspektiv.  Här leder man och 
styr tydligen lite olika i regionen. Vilken skrivning skall vara den som gäller? Jag 
sitter inte inne med något facit utan jag känner bara att vi måste ju nämna – är det 
något distrikt som har en typ av strategi eller sätt att leda så måste det ju framgå 
att det här gäller inte hela regionen utan det gäller det distriktet. Vi kanske 
skriver tydligt att så här sker det i ett annat distrikt. Vi kanske har fem varianter 
eller också får man skriva något mjukare. Jag tycker inte att vi varje gång i en 
sådan här skrivning kan tala om exakt hur man gör på varje distrikt det går inte, då 
skulle vi få en verksamhetsbeskrivning som vore hur lång som helst. Vi skulle komma 
upp i 140 sidor med våra olika sätt att hantera det. Jag tycker lite så här leendes 
att det här visar väl verkligen vilket bra koncept det är att börja tänka i termer: är 
det tillåtet eller skall vi ha det så här olika? Hur påverkas våra kunder utav sådana 
olika ledningar. Hur påverkas våra medarbetare utav det här. Det kommer att bli 
intressant att diskutera framöver.  
 
Jag tror så här, nu kanske jag sitter och pratar i mikrotermer och om ett antal 
månader så kommer vi att tycka att det är löjligt att vi sitter och tjafsar om 
sådant här. Jag tror att styrkan kommer att bli tydligare när vi väl kommer att 
börja bena upp det här på ett sådant sätt så att vi ser det här måste vi försöka 
ändra, vi sätter upp förslag, vi måste ha projekt som ser över det här eller på annat 
sätt tittar hur vi skall åtgärda det.  
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Innan vi tar del av ledningsgruppens reaktioner på den skrivna texten 
presenteras något av innehållet i det dokument som ledningsgruppen hade 
möjlighet att ägna julen åt. 

6.3 Verksamhetsbeskrivning – första versionen 
Som tidigare framgått är regionens första verksamhetsbeskrivning författad 
med utgångspunkt i den styckade elefanten. Dokumentet inleds med den 
översikt som ledningsgruppen redan tidigare sett och till viss del korrigerat. 
Den resterande texten, som är svar på cirka 50 frågor inom åtta olika 
delområden97, omfattar cirka 25 sidors text som är ny för de flesta i gruppen. 
Samtliga frågor som besvarats i den här versionen av beskrivningen 
efterfrågar systematiska angreppssätt. En examination av svaren skulle således 
inriktas på huruvida de redovisade angreppssätten är personoberoende och 
repeterbara. En tumregel som ofta används av SIQ under deras 
examinatorsutbildning är att betrakta svaret och se om angreppssättet skulle 
kunna flyttas med till en annan liknande organisation och tillämpas där. Detta 
skulle vara svårt att genomföra för merparten av svaren i regionens första 
beskrivning, vilket på inget vis är ovanligt för en organisation som redovisar 
sin första verksamhetsbeskrivning enligt modellen. Ett exempel som är 
representativt för ovanstående hämtas från fråga 1.1. B3 där organisationen 
uppmanas att beskriva hur visioner och värderingar (som ska ha tagits fram 
av verkställande ledningen) påverkar verksamhetens utveckling, struktur och 
ansvarsfördelning. Regionen svarar: 

Visionen ligger till grund för planeringen genom att mål och strukturer 
bygger på denna. Därutöver avsätter regionledningen tid för att 
diskutera visionen och värderingarna och dessas bäring och påverkan 
på verksamhetens utveckling, struktur och ansvarsfördelning. 

Ovanstående angreppssätt skulle vara svår för en annan organisation att 
anamma och enligt min tolkning är svaret inte att betrakta som en 
redovisning av ett systematiskt angreppssätt. Däremot är det svårare att 
bedöma huruvida svaret överensstämmer med de handlingsmönster som 
finns i den aktuella organisationen. Någon eller några uppfattar det i vilket fall 
på detta sätt. Många av svaren blir också en redogörelse för Att något görs 
och Vem som ansvarar, vilket inte heller är enligt modellens riktlinjer för ett 
systematiskt angreppssätt. Fråga 5.1. A5 berör huvudprocesserna och 
                                                      
97 De åtta områdena är: Verkställande ledning, Ledarskap för ständiga förbättringar, 
Arbetsformer vid strategisk planering, Strategier, mål och handlingsplaner, 
Medarbetarnas engagemang och delaktighet, Verksamhetens huvudprocesser, 
Resultat – Huvudprocesser och Kundförväntningar. 
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efterfrågar hur organisationen utreder grundorsaker till problem, vidtar 
åtgärder samt förvissar sig om att problemen är lösta. En del av 
organisationens svar lyder: 

Problem på lägre nivåer analyseras i första hand av den personal som 
uppmärksammar problemet. Smärre problem åtgärdas omgående. 
Större och mer övergripande problem tar personalen upp med 
närmaste chef, som tillsammans med medarbetarna söker lösa 
problemet. 

Vi minns vidare hur regionen uppfattat den styckade elefanten och att 
tillämpning av angreppssätt inte skulle behandlas. Trots det återfinns en del 
uppgifter om tillämpning i beskrivningen, men då som svar där angreppssätt 
efterfrågas. I materialet efterfrågas (1.2. A1) hur ledare deltar i utvecklingen 
av verksamhetsidé, visioner och värderingar. Nedanstående svar säger inte 
någonting om på vilket sätt ledare deltagit utan enbart i vilken omfattning de 
deltagit: 

I mycket begränsad omfattning har ledare på olika nivåer deltagit i 
utvecklingen av verksamhetsidé, visioner och värderingar. 

Ovan har några av svagheterna i regionens beskrivning exemplifierats, men 
visst finns det också en del goda svar i beskrivningen. För det första har 
skrivgruppen på flera ställen försökt att vara ärliga och visat på god 
medvetenhet avseende sina egna brister. Brister som genast kan vändas till 
förbättringsmöjligheter. Ett exempel bland många kan hämtas från 3.1. A2 
där en beskrivning av angreppssätt för att involvera kunderna i arbetet med 
att ta fram strategier, mål och handlingsplaner för verksamheten och 
förbättringsarbetet efterfrågas. Regionen svarar helt enkelt och sanningsenligt:  

I regionens arbete med strategier, mål och handlingsplaner involveras 
inte alls våra kunder. 

Avslutningsvis ska också framhållas att ett antal goda beskrivningar finns i 
materialet och mest lycklig skulle kanske en examinator vara över svaret på 
frågan (1.1. A3) hur verkställande ledningen genom personligt engagemang, 
föredöme och deltagande avsätter tid och andra resurser för verksamhetens 
utveckling: 

Skattemyndigheten arbetar med verksamhetsutveckling med hjälp av 
[modellen] och KTT. Verksamhetsutveckling och förbättringsarbete är 
prioriterat och ska genomsyra allt vad myndigheten gör. Myndigheten 
har en långsiktig plan för kvalitetsarbetet (3 år). I planeringen för år 
2001 har avsatts i avvägning mot andra aktiviteter ca 3700 dagar (ca 
2,5%) för verksamhetsutveckling av totalt tillgänglig tid och därutöver 
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har också tid avsatts för ledningsgruppens arbete med [modellen] och 
annat utvecklingsarbete. Regionens arbete med att utveckla 
verksamheten leds av kvalitetschefen vilken har det operativa ansvaret 
för kvalitetsarbetet, i nära samarbete med samtliga chefer inom 
regionen. Samtliga chefer har utbildats i KTT. Två st. KTT-projekt har 
bedrivits inom/delvis inom ledningsgruppen. 

• Regionskattechefen avsätter ca 40% av sin egen tid för 
verksamhetsutveckling. Därutöver kan nämnas att: 

• vid vartannat ledningsmöte på regionnivå avsätts tid för 
kvalitetsarbete 

• samarbetsavtal har upprättats med Svendborg i Danmark och 
London i England. Avtalet innebär bland annat verksamhets-
utveckling 

• myndigheten har avsatt tid för kvalitetsarbete i verksamhets-
planeringen (3 dagar) för all personal 

• myndigheten har en årlig kvalitetsdag för all personal. 
 
Givetvis kan en petig examinator hitta svagheter också i denna text men den 
fungerar som ett bra exempel på att regionen i sin första beskrivning har 
exempel på genomtänkta angreppssätt inom vissa områden. Nu när en 
översiktlig bild av verksamhetsbeskrivningen som sänts till alla i lednings-
gruppen över julhelgen redovisats kan vi vända uppmärksamheten mot 
ledningsgruppsmötet i februari 2001. 

6.4 Följ med på ledningsgruppsmöte 
Det är måndag morgon och vi befinner oss tillsammans med de 14 i 
ledningsgruppen för regionen i ett sammanträdesrum i skattehuset i Västerås. 
Borden är placerade i en hästsko och framme vid whiteborden har Mia intagit 
rollen som ordförande. Hon har förväntningar på de andra i gruppen. De ska 
alla ha läst hela verksamhetsbeskrivningen enligt ”den styckade elefanten” 
och sedan i mindre grupper diskuterat ett visst område som de fått ansvar för. 
Det visar sig dock snart att gruppen har annat de vill diskutera innan 
granskningen av beskrivningen kan komma igång. 
 
Det är främst två parallella spår kring arbetssättet med modellen som drivs av 
några starka personer i gruppen. Det ena rör förankringsarbetet gentemot 
medarbetarna. Det är långt ifrån den självklara bild som målats av Henrik att 
modellen är ett ledningsverktyg. De grundläggande värderingarna kastas ut i 
luften och man ställer frågan, riktat till ingen, om hur medarbetarna ska 
kunna få ta del av dessa för att också kunna leva efter dem. Är det 
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överhuvudtaget någon idé att hålla på med en verksamhetsbeskrivning innan 
medarbetarna är delaktiga? Hur rimmar det med den värderingen som heter 
Allas delaktighet? 
 
Mitt under pågående diskussion kring värderingarna kastas nästa spår fram. 
Vore det inte bättre om vi istället arbetade med förbättringar av vår 
verksamhet? Vi vet ju mycket väl var våra brister finns och det borde vara 
bättre att lägga energin på dessa än att försöka begripa vad modellen vill att vi 
ska svara på olika frågor som vi inte begriper. Modellen liknas under denna 
diskussion mer som en tvångströja än en korsett, dvs. den känns mer 
tvingande än stöttande i utvecklingsarbetet. Tillsammans bildade de två 
spåren en kraftig invändning mot att följa arbetet med modellen enligt den 
uppgjorda planen. 
 
Invändningarna får sin förklaring på första kafferasten. Jag blir upplyst om att 
fredagens utbildningsdag för ledningsgruppen och samtliga sektorschefer 
påverkat gruppen. En extern föreläsare hade talat om modellen och nämnt flera 
alternativa tillvägagångssätt. Bland annat nämndes möjligheten att arbeta med 
de grundläggande värderingarna och att innan första verksamhets-
beskrivningen börja med ett antal förbättringsinsatser istället. Uppenbarligen 
hade dessa tankar fallit i god jord hos flera av ledningsgruppens medlemmar. 
De två spåren ändade dock i att Henrik före kafferasten markerat att den 
uppgjorda planen skulle fullföljas och att resten av dagen skulle ägnas åt den 
framtagna verksamhetsbeskrivningen. I den detaljplan som sedan skulle tas 
fram för det fortsatta arbetet kunde däremot de ovan nämnda tankegångarna 
vävas in. Med detta lät sig gruppen övertalas att komma igång med 
granskningen av skrivgruppens arbete. Mia, som under den tidigare 
diskussionen suttit ganska tyst, fick efter kafferasten åter ta tag i ordförande-
klubban. 
 
Hur vill ni att genomgången ska gå till? Så inleds diskussionen om 
beskrivningen och ingen kommer med något förslag. Mia föreslår att man ska 
börja titta på delkriteriet 3.1, Strategisk planering och så blir det. Den gruppen 
som skulle ha förberett detta område har inte hunnit att träffas och det är 
bara en som har gjort anteckningar i beskrivningen. Hon får föra ordet. De 
flesta anmärkningarna rör att det är mer av en önskebeskrivning än en 
beskrivning av hur det faktiskt är. Detta är något som återkommer hela 
dagen, ledningsgruppen känner helt enkelt inte igen sig i beskrivningen. 
Någon utbrister: ”Jag trodde att meningen med det här var att skriva precis 
som vi har det idag.” Christer svarar för skrivgruppens räkning: ”Men det är 
ju det som är så svårt!” Svaret kommer med ett förvånat uttryck och med stor 
skepsis: ”Är det?” 
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Det uppstår snart en diskussion kring hur medarbetarna involveras i den 
strategiska planeringen. Diskussionen kan i det här sammanhanget användas 
för att påvisa några av de stora problem jag upptäcker att gruppen har 
relaterat till modellen. Som bakgrundsinformation kan nämnas att modellen inom 
det aktuella området först efterfrågar hur arbetet med den strategiska 
planeringen går till. Sedan kommer underfrågor som efterfrågar hur olika 
intressenter involveras i detta arbete. Vidare efterfrågas hur man i 
planeringsarbetet tar hänsyn till en rad faktorer, bland annat förändringar i 
omvärlden och kundernas nuvarande och framtida förväntningar. Gruppen 
saknar förståelse för att frågan om hur medarbetarna involveras är kopplad 
till den tidigare frågan om arbetssättet för den strategiska planeringen. Man 
diskuterar om involvering över huvud taget och ingen reflekterar över att 
samtalet inte längre har sin utgångspunkt i den skrivna texten. Inte heller de 
som är mer insatta i modellen reagerar på detta utan samtalet får pågå.  
 
Ett annat problem för gruppen den här dagen är skillnaden mellan 
angreppssätt och tillämpning. I det tidigare kapitlet (3) om modellen återgav jag 
hur kriteriematerialet innehåller fyra olika frågetyper. Den första typen 
efterfrågar angreppssätt och den andra i vilken omfattning angreppssätten 
tillämpas. Gruppen fastnar otaliga gånger i diskussioner som hade kunnat 
undvikas om man förstått skillnaden. Vi återvänder till diskussionen om 
medarbetarnas involvering där nu en av medarbetarna påpekat att frågan 
enbart berör involvering i arbetet med den strategiska planeringen och 
återvänt till texten. I verksamhetsbeskrivningen återfinns formuleringen: ”I 
gruppen har ledare och medarbetare ingått.” Formuleringen tycks vara helt 
överensstämmande med verkligheten, men nu invänder flera mot skrivningen 
och hävdar att det varit väldigt få medarbetare med i gruppen. Detta skulle 
vara ett argument för att ta bort den aktuella formuleringen för att inte återge 
en önskebeskrivning. Under diskussionen sitter jag och tänker att det hela 
hade kunnat lösas om de förstått dimensionen tillämpning. Det svaga 
deltagandet hade kunnat beskrivas under denna punkt och på så vis 
underlättat diskussionen. Gruppen hamnar nu upprepat i ifrågasättande av 
beskrivningen av angreppssätt som tycks finnas, men med svag tillämpning.  
 
Jag kan inte lämna diskussionen kring regionens strategiska planering (3.1) 
utan att återge tre citat som på var sitt sätt beskriver stämningen i rummet 
den här dagen: 

Det spelar ingen roll om det ska skrivas här eller någon 
annanstans. Vi vet att medarbetarna involveras för lite i 
planeringsarbetet och det är ju det enda som är intressant. 
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Jag förstår inte den här frågan. Svaret är ju bra, men jag har 
ingen aning om svaret har någonting med frågan att göra. 

Jag tror att vår bild är en annan än medarbetarnas. 

Arbetet med granskningen går trots allt bättre och bättre och när dagen ska 
summeras har de hunnit igenom 3.1, 3.2 och 7.1. Det beslutas att Arnold får i 
uppdrag att göra de justeringar som man enats om och att övriga skickar sina 
synpunkter på de övriga områdena i beskrivningen till honom. Christer får 
under tiden ansvar för att gå vidare och besvara alla frågorna om 
tillämpning98. Beskrivningen beräknades vara färdig den 31 mars för att 
skickas till RSV för en första examination. Ledningsgruppen avsatte också 
fem heldagar under våren 2001 för att i enlighet med morgonens diskussion 
utifrån verksamhetsbeskrivningen ta fram förbättringsförslag. Dessa förslag 
skulle sedan ingå som förbättringsprojekt enligt KTT i planeringsunderlagen 
för den verksamhetsplan som ska gälla för år 2002.  
 
Mot slutet av dagen ställer jag också frågan till gruppen om inte granskningen 
trotts allt gått lite enklare än vad morgonens åskmolnsstämning förutspådde. 
Gruppen svarade jakande på mitt påstående och flera erkänner att det hela 
kanske var en försvarsmekanism. Någon lyfter fram fredagens föreläsning 
som orsaken till den bristande förberedelsen. Genom att hela arbetet med 
modellen blev ifrågasatt under föreläsningen var det många som hade tänkt 
förbereda sig under helgen som istället valde att vara lediga. I en intervju 
direkt efter mötet förklarar Henrik att många av dem varit väldigt pressade 
och helt enkelt inte haft tid att arbeta med hemläxan enligt de förväntningar 
som skrivgruppen hade. Han framhåller också en erfarenhet: ”Det är oerhört 
viktigt att man har den gemensamma kunskapsbasen, någorlunda, att man 
inte sitter och lär vid mötena.” 
 
Christer och Arnold följer i stort den uppgjorda planen och vid påsk 2001 
skickas den något omarbetade verksamhetsbeskrivningen enligt den styckade 
elefanten in till RSV för utvärdering. När vi längre fram i berättelsen 
återkommer till regionen kommer det visa sig att det också i samband med 
utvärdering av materialet uppstår vissa komplikationer. 

                                                      
98 Det är lika bra att erkänna att jag till slut inte kunde hålla tyst utan påpekade 
skillnaden mellan angreppssätt och tillämpning, vilket säkert påverkade gruppen att 
fatta beslutet att enligt deras uppfattning gå ”utanför” den styckade elefanten.  
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6.5 Sammanfattning 
I det föregående kapitlet introducerades arbetet med modellen inom RSV-
koncernen. Bland annat fick vi följa hur Lars Stigendal vände sig till 
regionerna med en förhoppning om att några av dem skulle visa sig vara 
intresserade. Innevarande kapitel har introducerat en av dessa regioner och vi 
har relativt nära fått följa deras strävan. Inte minst har kvalitetschefens 
dagboksliknande reflektioner fått oss att se hennes förväntningar, frustration 
och kunskapsluckor. Det är vidare tydligt att arbetet under den första tiden 
varit inriktat på att beskriva den egna verksamheten med hjälp av frågorna i 
kriteriematerialet.  
 
Men detta arbete har varit kantat av större och mindre frågetecken. Vid ett 
tillfälle var hela arbetet ifrågasatt och vid andra tillfällen har det varit svårt att 
förstå frågorna och/eller att finna svaren. Men såväl inom den skrivgrupp 
som initialt ansvarade för att beskriva verksamheten som inom regionens 
ledningsgrupp har det också funnits tillfällen när man sett bortom 
frågetecknen och gett sken av att det nog trots allt finns något gott i arbetet. 
Denna del av berättelsen avslutades också vid ett tillfälle när mungiporna var 
uppåt och en verksamhetsbeskrivning sänts iväg för utvärdering. Kapitlet har 
också innefattat en generell diskussion kring innehållet i en tidig version av 
denna beskrivning. 
 
Lars Stigendal och den centrala processen har skymtat i berättelsen och vi 
återvänder nu till koncernperspektivet för ytterligare händelser som ökar vår 
insyn i arbetet. Regionen återkommer längre fram med nya händelser och 
fortsatta reflektioner från nyckelaktörer. 
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7. RSV-koncernen - fortsättningen 
I detta kapitel återupptas intresset för översättningsprocessen i ett 
koncernperspektiv. Händelseutvecklingen med avseende på arbetet med 
modellen följs fram till dess att den kronologiska berättelsen avslutas i samband 
med sommaren 2002. Vi lämnade tidigare berättelsen i ett koncernperspektiv 
i början av 2001 för att ta del av händelserna inom regionen. Redan några 
månader tidigare hade dock planerna börjat smidas för den fas i arbetet då 
den centrala myndigheten skulle påbörja arbetet med att beskriva den egna 
verksamheten utifrån den styckade elefanten.  

7.1 RSV beskriver verksamheten 
Som tidigare nämnts framgår det av koncernens verksamhetsplan för 2000-
2002 att den centrala myndigheten ska ta fram en verksamhetsbeskrivning 
enligt den styckade elefanten under 2001. I juli 2000 hade Lars Stigendal 
skapat en plan för hur detta arbete ska gå till. Av planen framgår att arbetet 
ska inledas med att varje avdelning99 identifierar och kartlägger sina processer 
med hjälp av Susanne Holmström, som ju redan sedan tidigare arbetat med 
att identifiera och kartlägga koncernens produktionsprocesser. Vidare ska 
varje avdelning efter processkartläggningen beskriva sin verksamhet utifrån 
den styckade elefanten under perioden mars-augusti 2001. Året ska sedan 
avslutas med att en gemensam grupp, med utgångspunkt i avdelningarnas 
arbete, författar verksamhetsbeskrivningen. Det framhålls vara av stort 
symboliskt värde att den centrala myndigheten kan visa regionerna att 
beskrivningen finns på plats i enlighet med tidplanen, men det skulle snart 
visa sig bli problematiskt. 
 
Lasse framhåller återkommande under den här perioden att man kommer 
mer rätt i arbetet med modellen genom arbetet med processerna, särkilt i och 
med betoningen på den operativa verksamheten i den styckade elefanten. 
Susanne Holmström kommenterar (010207) också arbetet med processerna i 
förhållande till modellen:  

I och med att vi börjar prata om processer, vad gör ni och för 
vem och varför. Utifrån den enkla frågeställningen så blir ju 
följden av det naturligtvis att dom börjar på en översikt, utan att 
veta om det. 

                                                      
99 Den centrala myndigheten består sedan juni 2000 av sju avdelningar. Dessa är 
benämnda Skatteavdelning, Verksamhetsstödsavdelning, Exekutionsavdelning, 
Kommunikationsavdelning, Personalavdelning, Ekonomiavdelning samt IT-
avdelning. Varje avdelning har mellan två och sju enheter.  
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Redan i förra avsnittet från RSV-koncernen (kapitel 5) berördes den 
omorganisation som blev en realitet i spåren av utvecklingsprogrammet. När 
jag i februari 2001 träffar Anna Eriksson som ska ansvara för beskrivningen 
av personalavdelningen100 säger hon att omorganisationen av avdelningen tar 
tid i anspråk men att man ändå påbörjat arbetet genom att identifiera och 
kartlägga processerna. Något som passar väl in också med avseende på 
omorganisationen eftersom kartläggningen ger en bra bild av helheten och 
nuläget inför förändringen. Anna säger med samma andemening som 
Susanne ovan: ”Man skriver ju i princip översikten när man gör [process-
kartläggningen] och jag har svårt att förstå hur man kan skriva en översikt om 
man inte gjort en processkartläggning, faktiskt.” Vid detta tillfälle ger Anna 
inte sken av att det ska bli några problem med att hålla tidplanen. 
 
Men redan i maj flaggar Mats Sjöstrand och Alf Nilsson att arbetet tar mer tid 
och resurser än vad man avsatt. Båda talar om möjligheten att arbetet 
kommer att bli försenat. Alf tar själv upp den olyckliga kollisionen med 
omorganisationen. Han säger (010511): 

Det blev nya chefer rakt igenom och det blev tungt och det är 
väl fortfarande tungt. Nu är avdelningarna på plats men 
samtidigt så ska ju den här organisationen på något sätt växa till 
sig och bli mogen. Och så då parallellt med det då en diskussion 
som kan förändra alltihop igen. Det är inte så rasande lätt 
kanske. 

Han säger samtidigt att han och Mats starkt drivit på att den centrala 
myndigheten skulle gå före med att beskriva verksamheten eftersom man 
kände att en del regioner hade ett försprång och att man på detta sätt ville 
höja ”den egna kompetensnivån”. Under de aktuella samtalen med 
verksledningen på senvåren 2001 är det uppenbart att de fått en förändrad 
syn på modellen jämfört med tidigare, även om de i vissa frågor fortfarande 
skiljer sig åt från den bild som Stigendal kommunicerar. Bland annat uttrycker 
Alf Nilsson att han tror på ”det”:  

Det är lite svårt att riktigt säga det, för jag vet ju att jag har haft 
och kanske fortfarande har en lite mekanistisk syn. Jag ser ju det 
egentligen som ett sätt att ratta en stor organisation. Men jag har 
också förstått att det inte enbart är ett verktyg, det är också ett 
sätt att leva efter. 

                                                      
100 Personalavdelningen var vid detta tillfälle bestående av cirka 60 personer och 
ansvarar för riktlinjerna i koncernens personalpolitik samt fungerar som ”vanlig” 
personalavdelning för den personal som är anställd vid den centrala myndigheten. 
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Vidare beskriver han hur både han och Mats idag ”köpt konceptet” och tror 
att modellens grunder leder dem rätt. Men Alf framhåller att facit saknas och att 
det fortfarande finns en avgörande skillnad, framförallt mellan Mats och 
Lasse, med avseende på i vilken takt man ska fortsätta i modellens riktning: 
”Men Mats är väldigt försiktig i detta, inte för att han inte delar tankarna så 
att säga, utan han är rädd för att om du blir för tydlig och om det påverkar 
organisationen så får du motkrafter och det kan äventyra alltihop.” Alf 
beskriver denna skillnad vara av mer taktisk än strategisk karaktär. Det finns 
således en samsyn kring vad han kallar den strategiska inriktningen men 
taktiska diskussioner pågår. Denna bild styrks av de minnesanteckningar och 
de personliga reflektioner som Stigendal förser mig med under den här 
perioden. Låt oss snart återknyta till diskussionen om de strategiska och 
taktiska spörsmålen runt modellen, men vi kan inte lämna händelseutvecklingen 
med avseende på intentionen att åstadkomma en verksamhetsbeskrivning för 
den centrala myndigheten. 
 
I januari 2002 möter jag flera personer som alla på olika sätt varit och är 
involverade i arbetet med att beskriva verksamheten på RSV. Avdelningarna 
har arbetat efter den manual som huvudsakligen Lars Stigendal producerat 
som en hjälp i arbetet med den styckade elefanten. Manualen som över tid 
har omarbetats och således finns i några olika versioner är väldigt detaljerad 
och vägleder de som ska beskriva sin verksamhet. I inledningen till manualen 
går att läsa: 

De olika kriteriefrågorna bör behandlas i en ordning som följer 
av deras inbördes samband. Detta gör att man inte alltid kan 
arbeta med alla delkriterierna parallellt. Genom att följa 
vägledningen bygger man upp verksamhetsbeskrivningen i ett 
antal steg som logiskt följer på varandra. 

Längre fram i manualen presenteras de 18 stegen som naturligt hakar i det 
arbete där avdelningarna kartlagt sina processer. Erfarenheterna från arbetet i 
enlighet med manualen är goda och i flera fall poängteras hur lednings-
grupper för de olika avdelningarna efter ett tag upptäckt fördelarna med 
manualen och tagit ett större ansvar för verksamhetsbeskrivningen. Det är 
dock ett arbete som tycks gå långsamt och vid denna tidpunkt har inga försök 
att påbörja den gemensamma beskrivningen för hela myndigheten gjorts. Lars 
uttrycker i en egen reflektion följande: 
 
3 mars 2002 Det svåraste i arbetet är att finna rätt nivå och rätt struktur på 
redovisningen. Man hamnar i sin beskrivning nästan ofelbart i endera av två 
beskrivningsnivåer. Uppe i molnen, det vill säga på en hög beskrivningsnivå där allt 
ser bra ut. Beskrivningen blir så generell att den saknar värde. … Nere i skogen, det 
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vill säga på en för låg beskrivningsnivå där man inte ser skogen för alla träd. Så blir 
det när entusiastiska medarbetare beskriver allt de gör på olika enheter i specifika 
termer. … En erfarenhet är att det är en sak att kunna modellen; en annan sak att 
använda den i den egna verksamheten. Samtidigt fördjupas förståelsen av modellen 
när man använde den praktiskt och själv ska skriva. … En reflektion är naturligtvis 
att om jag skulle gå in i en annan organisation nu så skulle det vara lättare att 
komma fram i skrivandet. Man behöver vara med om en beskrivning själv innan man 
kan hjälpa andra på ett bra sätt.  
 
Tidsgränsen för när beskrivningen ska vara färdig har också flyttats fram till 
den 1 april 2002, men också denna gräns börjar kännas orimlig och Lasse 
funderar i samband med en intervju (020124): 

Nu har man kommit till den här insikten på några avdelningar 
att det här kräver betydligt större engagemang från 
avdelningarnas ledningsgrupper. … Men då tycker jag vi har 
kommit långt, för då har man fått fram en insikt här och då är 
det ju idiotiskt att ha en gräns då det ska finnas en beskrivning. 

Stigendal är också i samma intervju inne på tanken att han kanske borde ha 
renodlat den styckade elefanten, som för övrigt numer går under namnet 
kärnmodellen inom koncernen, ytterligare för att underlätta för de 
diskussioner som hålls ute på avdelningarna (och för övrigt också ute i 
regionerna).  Han uttrycker att också den anpassade modellen är för 
omfattande och svår i många fall och att det tycks behövas någon med god 
kunskap om modellen på plats i samband med de möten där den diskuteras för 
att inte diskussionerna ska fara iväg åt fel håll. Denna bild styrks av flera av 
dem som arbetar både på avdelningar och ute i regioner. Finns det någon 
närvarande som ett metodstöd så blir diskussionerna mycket mer fruktbara.  
 
Ovanstående är något vi återkommer till när berättelsen så småningom 
återvänder till regionens arbete. Men först ska vi följa den centrala 
myndigheten vidare och nästa avsnitt inleds med en beskrivning av de 
kontextuella förutsättningarna inom den centrala myndigheten, vilket i sin tur 
möjliggör den utlovade fortsatta presentationen av de taktiska och strategiska 
turerna kring arbetet med modellen. 

7.2 Som att spela schack 
Redan i den inledande delen av berättelsen visade jag hur utvecklingen i det 
omgivande samhället lyftes fram för att påverka så att modellen skulle ges ett 
starkare fäste i organisationen. Riktlinjerna för utvecklingen inom den 
svenska förvaltningspolitiken uttrycks i det förvaltningspolitiska handlings-
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programmet från 2000101. I detta dokument uttrycks tydligt en önskvärd 
inriktning mot en ökad medborgarorientering där ökad tillgänglighet och 
enkelhet är något av huvudbudskapet102. Det är uppenbart att programmet 
har likheter med det under de senaste decennierna framväxande arbetet med 
TQM i landet och därmed verkar i samma anda som modellen103. Tillsammans 
bildar dessa en stark motpol till delar av de kontextuella förutsättningarna jag 
mött under åren inom RSV-koncernen.  
 
Kraftigt förenklat skulle man kunna beskriva koncernens personal-
sammansättning som en akademisk del bestående av jurister och ekonomer 
och en del 40-talister utan akademiska meriter vars arbetsuppgifter förändrats 
i takt med den tekniska utvecklingen. Under de år jag studerat koncernen har 
det kontinuerligt pågått en minskning av den senare gruppen och nästan all 
nyanställning som sker både inom den centrala myndigheten och ute på 
regionerna är av den första kategorin. Denna grupp som i hög grad bidragit 
till mina föreställningar om organisationen beskrivs av sig själva som mycket 
kunniga experter, felsökare, noggranna och stolta statstjänstemän.  
 
Allmänheten och inte minst småföretagare kritiserar ofta skattemyndigheterna 
för krångliga blanketter och snåriga regelverk. Många jurister och ekonomer 
inom koncernen har helt enkelt inte fokus på att underlätta för medborgaren 
utan snarast att göra ”rätt”. Detta innefattar korrekta utformningar av 
blanketter och dylikt som i första hand riktas mot departement och regering. 
”Se så duktiga vi är på skattesystemet!” Historiskt är det denna expertkunskap 
som har premierats internt och många av cheferna inom organisationen, inte 
minst inom den centrala myndigheten, är således väldigt kompetenta med 
avseende på kärnverksamheten. Men det betyder samtidigt att vanan eller 
kompetensen att betrakta organisatoriska fenomen eller helhet inte är lika 
framträdande, vilket också framhålls under många av mina intervjuer.  
 
Direktionen, som alltså utöver Generaldirektören och Överdirektören består 
av den centrala myndighetens avdelningschefer, åtnjuter ett stort förtroende 

                                                      
101 Handlingsprogrammet vilar i sin tur på den förvaltningspolitiska propositionen 
(1997/98:136): ”Statlig förvaltning i medborgarnas tjänst.” 
102 Mycket av programmets intentioner brukar lite slarvigt sammanfattas i begreppet 
24-timmars myndigheten. 
103 Huruvida programmet tagit direkt intryck av arbetet med TQM i Sverige låter sig 
inte enkelt uttryckas. Uppenbart finns det i vilket fall likheter med utvecklingen i 
övriga EU och inte minst i Storbritannien där handlingsprogrammet ”Modernising 
government” fungerat som en inspirationskälla för utvecklingen av den statliga 
förvaltningen.  
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framförallt baserat på den sakkunskap man besitter. Personaldirektören 
Göran Gräslund säger i en intervju (020118):  

Man har en chefsfokusering som är enorm om jag jämför med 
andra verksamheter jag varit inne i. Generaldirektören är 
närmast Gud. Har man generaldirektörens öra så kan man få 
hemskt mycket gjort för att folk vet om det. Det är inte lika lätt i 
andra miljöer. Detta visar på en stor lojalitet bland våra 
medarbetare. 

Organisationens styrning kan beskrivas som en klassisk regelstyrning 
uppblandad med inslag av ekonomistyrning. Trots att LOTS®-modellen 
använts under ett antal år är det fortfarande det kortsiktiga och operativa 
arbetet som dominerar över det mer långsiktiga och strategiska för många av 
koncernens chefer. Det sistnämnda sagt med insikten om att inte alla ledare 
inom myndigheten skulle hålla med mig om beskrivningen. 
 
Det är således i denna kontext som modellen har landat och ovanstående kan 
också till viss del förklara delar av de taktiska turerna som beskrivits tidigare 
och som kommer att fortsätta framåt i texten. Men jag ska också visa att det 
finns tydliga paradoxer och att allt inte sker enligt regler eller med god 
ordning och reda. Ett sådant område har tidigare berörts i och med 
diskussionerna kring Stigendals placering. Vi minns att modellens placering 
efter årsskiftet 2001-2002 var föremål för diskussion senast vi berörde ämnet. 
Det blev i egentlig mening aldrig någon formell diskussion runt detta och 
Lasse sitter i skrivande stund fortsatt kvar på sekretariatet och driver dessa 
frågor.  
 
Till sin hjälp har Stigendal i första hand Lars Tegnhed som vid denna 
tidpunkt helt tagit över ansvaret för utbildningarna kring modellen ut mot 
regionerna och Susanne Holmström som vi ju känner sedan arbetet med 
processerna. Tillsammans med Susanne kan Stigendal sägas ha haft ett fokus 
på den centrala myndigheten allt sedan planeringen för arbetet med 
verksamhetsbeskrivningen startade där under sommaren 2000. Alla dessa tre 
är mycket rutinerade ”rävar” med 30 års erfarenhet av statlig förvaltning med 
betoning på skatteförvaltning. Paradoxalt nog arbetar de utan ett tydligt och 
formellt uppdrag. I centrum av denna förvaltning bestående av jurister och 
ekonomer med sinne för ordning och reda. De tre betraktar dock främst Mats 
och Alf (GD och ÖD) som sina uppdragsgivare. Direktionen arbetar däremot 
givetvis i allra högsta grad formaliserat. Varje vecka hålls direktionsmöten och 
som någon uttryckte det hela: ”Har man ingen promemoria eller någonting 
med sig, så har du liksom inget berättigande in på dagordningen.”  
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För att bättre förstå hur de interna processerna kring beslut relaterade till 
modellen går till ska vi återknyta till frågan rörande förseningen av RSV:s 
verksamhetsbeskrivning där det alltså fanns ett beslut att arbetet skulle vara 
klart vid 2001 års utgång. I minnesanteckningarna (010618-19) från den 
informella gruppen som arbetar operativt med frågor relaterat till modellen 
framgår att de diskuterat möjligheten att förlänga tidsfristen till mars-april 
2002. Skälet till detta uppges vara att det väsentliga är att skapa förståelse och 
lärande, inte att få fram en verksamhetsbeskrivning och att arbetsläget på 
RSV är pressat. Stigendal får ansvar att ta upp frågan med verksledningen. 
Lasse och Susanne Holmström träffar Mats och Alf den 5-6 juli och förslaget 
att flytta tidsgränsen finns med på dagordningen. I minnesanteckningarna 
från detta möte med verksledningen återkommer orden rörande lärande och 
förståelse och det har beslutats att april 2002 är ny tidsgräns. Det framgår 
också att regionerna fått motsvarande tidsfrist och att således april 2003 gäller 
i deras fall. Fram till detta möte har Lasse haft liknande möten med 
verksledningen en gång i halvåret men på det aktuella mötet beslutas att 
träffar i denna konstellation ska hållas med tätare intervall för att diskutera 
frågor rörande processorienteringen och arbetet med modellen104. 
 
På mötet i juli diskuterades fler frågor av intresse för vår förståelse av 
händelseutvecklingen inom koncernen. Bland annat diskuteras att det ”går ut 
signaler från RSV till regionerna att [verksledningen] inte står bakom SIQ-
arbetet och att man inte behöver ta det så allvarligt. Vi har ett problem med 
bristande respekt för fattade beslut.”  
 
I verksamhetsplanen för 2001 fanns tillsammans med beslutet om att arbeta 
med den styckade elefanten ett beslut om att såväl RSV som regionerna efter 
denna första fas skall fortsätta att arbeta med hela kriteriematerialet och 
upprätta fullständiga verksamhetsbeskrivningar. Under det aktuella julimötet 
backar man på denna punkt och förordar att RSV under 2002 hellre ska 
fortsätta att arbeta med kärnan. Skälen sägs vara två. För det första är 
behovet av en konsolidering stort och man vill uppnå resultat till exempel i 
form av förbättrad styrning av processerna. Det andra skälet som framhålls är 
att det pågår en rad aktiviteter (bland annat medborgarmöten och kompetens-
försörjningsprocessen) som berör andra delkriterier varför det sägs vara 
bättre att avvakta.  
 

                                                      
104 Trots detta beslut visar det sig att inga ytterligare möten hålls i denna konstellation 
under perioden juli 01- januari 02.  
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Just dessa exempel visar hur jag uppfattat att arbetet med modellen bedrivs. 
Det är den lilla operativa gruppen som utan formellt uppdrag driver arbetet 
framåt. Detta kan styrkas med Alfs beskrivning (020604): 

Jag ser dem som motorer här helt enkelt. Man kan inte säga att 
vi [verksledningen] är så rasande aktiva. Men man kan nog säga 
att vi har blivit mer aktiva, … men samtidigt så ser jag ju då att 
det är de som drar lasset. 

Vid sidan om de ovan nämnda ”nästan formaliserade” mötena mellan 
verksledningen och Lars Stigendal är det korridorsmöten som gäller. De 
centrala aktörerna i berättelsen sitter på samma plan i det numer öppna 
kontorslandskap som utgör huvudkontoret i Solna, vilket innebär att man 
springer på varandra titt som tätt och har möjlighet att stämma av läget med 
varandra kontinuerligt. Kanske är det just bristen på formalia som gör att de 
återkommande intervjuerna på RSV så ofta handlat om taktik och 
schackdrag? Lasse beskriver sin roll (020124): 

Det är ju lite grann det här som är problematiken jag var inne på 
när man sitter i en sån här roll. Det är en väldigt svår sits att 
driva processen för det händer ett antal gånger att du inte har 
kontrollen. … Sitter man inte som linjechef och är med i 
ledningsgruppen då har man ju inte kontroll. … Det är ett slags 
strategi- eller schackspel som man bedriver där man försöker att 
förutse andra aktörers drag och ibland så överraskas man av 
någonting. 

Lars Tegnhed är förhållandevis allvarlig när han kommenterar (020218) 
ovanstående. Han framhåller att just detta försiktiga förhållningssätt från den 
informella gruppens sida gentemot verksledningen har kostat mycket i tempo 
och genererat mycket osäkerhet ute i regionerna om vilken status arbetet 
egentligen har. Personaldirektören Göran Gräslund som dels i och med sin 
roll i direktionen och dels som Stigendals tidigare chef följt alla turer på nära 
håll resonerar dock annorlunda (020118): 

Jag tror att Lasse har gjort detta dj-vligt skickligt. Min 
bedömning är, även om det säkert finns många sätt att göra det 
på, att han har grävt lite grann där han tror att myllan är bra och 
på så sätt fått nyckelpersoner engagerade. Sedan har han 
naturligtvis haft någon form av svängrum för att agera och även 
ett stöd från verksledningen, som väl inte alltid har varit lika 
tydligt i och för sig. 

Ovan beskrev Alf Nilsson att verksledningen inte varit så rasande aktiva i 
arbetet med och kring modellen. Men från och med våren 2001 började man 
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ändå att själva aktivt arbeta med densamma med utgångspunkt i sin egen 
vardag. Nästa avsnitt behandlar de två parallella händelsekedjor som skapade 
detta faktum. 

7.3 Koncernens ledning arbetar aktivt 
Den här berättelsen är tänkt att beskriva arbetet med modellen inom RSV-
koncernen. Jag har försökt att beskriva hur koncernen leds av dels en 
direktion på den centrala myndigheten och dels av det fora som kallas 
Ledex/Ledskatt där de 20 regioncheferna tillsammans med direktionen 
dryftar viktiga frågor. Tidigare forskning om TQM talar om vikten av 
engagerat ledarskap och trots att berättelsen vid det här laget spänner över ett 
antal år så finns det få i ledande befattningar inom koncernen som fram till 
våren 2001 använt modellen för att utvärdera och förbättra den egna vardagen. 
De allra flesta har förvisso avsatt några arbetsdagar för utbildning i olika 
former och några av regioncheferna har på ett eller annat sätt funnits med i 
arbetet på den egna regionen. Vi följer ju till exempel en sådan regionchef i 
den parallella berättelsen. Men modellen har för de flesta av dem inte påverkat 
vardagen i någon större omfattning. Under våren 2001 inträffade dock en 
brytpunkt i detta avseende. 

7.3.1 Fokus på de grundläggande värderingarna 
Trots att de grundläggande värderingarna i och med beslutet att arbeta med 
modellen torde utgöra den ideologiska basen för koncernens intentioner att 
utvecklas har de fört en anonym tillvaro i berättelsen så här långt. Jag beskrev 
tidigare kortfattat filosofin bakom koncernens styrning och det är uppenbart 
att idén om att leda och styra koncernen med hjälp av värderingar är en 
relativt främmande tanke för de flesta. När jag fört värderingarna på tal under 
mina intervjuer har jag ofta fått till svar att ”de är alldeles för många och 
ingen kan hålla reda på alla dem”.  
 
Stigendal berättar (010207) att han ångrar att man överhuvudtaget har 
kommunicerat de något omarbetade tretton grundläggande värderingarna. 
Han uttrycker att det varit en sådan osäkerhet kring vad de egentligen är för 
något och att många chefer i organisationen satt igång och diskuterat med 
sina medarbetare utan att man själva som ledningsgrupp varit klara över hur 
man ska se på dem. Vid samma tillfälle beskriver han också att man nu ska 
försöka komma till rätta med detta problem och under våren komma igång 
med diskussioner om värderingarna i Ledex/Ledskatt. Alf Nilsson beskriver 
(010511) sin syn på bakgrunden till den konsultledda seminarieserien: 

Det här är ju då allas önskemål att egentligen få tid att diskutera. 
Meningen är ändå att vi ska ha någon form av gemensam 
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uppfattning om vad de 13 värderingarna står för. Vad har jag för 
personlig relation till det hela och hur omsätter jag det i mitt 
ledarskap? 

De 29 personer som utgör koncernens ledning delades upp i några olika 
grupper, vilka träffades under ett antal tillfällen under ett års tid enbart för att 
diskutera värderingarna105. Ungefär halvvägs i detta arbete samtalade jag med 
Mats Sjöstrand och han uttryckte (020118): ”Värderingarna är ett problem 
tycker jag, därför att de är ganska självklara, men ska de få genomslag och om 
man ska börja arbeta efter dem krävs det väldigt mycket arbete.” Han tycker 
likt Lars Stigendal att det var synd att man överhuvudtaget kommunicerat 
dem och önskar istället att man börjat i rätt ände från början. Lite 
eftertänksamt säger han i samma andetag: ”Men jag undrar om det är någon 
som…” Vidare beskriver Mats de diskussioner som utspelats i den grupp han 
ingår i som en berg- och dalbana och skälet till dalarna tycks vara en 
återkommande osäkerhet kring syftet med diskussionerna. Men Mats finner 
diskussionerna mycket intressanta och en tanke han kommit fram till är att 
kärnmodellen inte behandlar alla värderingarna och att man med 
utgångspunkt i den begränsningen också borde kunna begränsa antalet 
värderingar. 
 
Ett år efter den första träffen (maj 2002) samlas man lunch till lunch på en 
kursgård för att tillsammans dela sina erfarenheter. Enligt flera av dem som 
var med på mötet var det en väldigt positiv stämning och ingen ifrågasatte 
arbetet med modellen. Enligt minnesanteckningarna från mötet framgår att 
man också enades om att värderingarna inte ska kommuniceras till 
koncernens medarbetare i denna form utan att de snarare får ligga till grund 
för koncernens långsiktiga utveckling. Om man vill vara lite elak skulle man 
kunna säga att gruppen på detta sätt kom runt den lite ovana tanken att leda 
med värderingar och därmed kan fortsätta på samma sätt som tidigare. Men 
det finns indikationer på att samtalen i grupperna ändå påverkat många av 
dem inblandade. I anteckningarna framgår att en av vinsterna med 
diskussionerna har varit ett ifrågasättande av hur olika mötesformer för 
koncernens ledning fungerar. Vidare fanns ett stort gemensamt önskemål om 
att få fortsätta samtalen i grupperna. Alf Nilsson (020604) ser tillbaka på 
samtalen och utvecklar tanken som Mats Sjöstrand indikerat redan ett halvår 
tidigare: 

Det finns ingen anledning att ifrågasätta [visionen]. Den känns 
riktig och bra. Värderingarna är också bra, men vi ska inte ha 
ambitionen att folk ska kunna väckas mitt i natten och räkna 

                                                      
105 Totalt avsatte varje person cirka sex arbetsdagar under ett år för detta ändamål. 
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upp dem. Det är inte det som är poängen, utan det ska vara 
liksom ett etiskt fundament. Kalla det för vad du vill. Det här är 
våra grundbultar som vi jobbar efter, våra olika förhållningssätt i 
olika avseenden. Det vi då måste koncentrera oss på nu är att 
verkligen sälja in fyra, fem sex sentenser. Det är det här som är 
våra framgångsfaktorer.  

Hur detta arbete fortskrider kommer inte att rymmas i denna berättelse, men 
det känns ganska riskfritt att förutse att dessa ”sentenser” kommer att 
inkludera det pågående processarbetet och det medborgarorienterade 
förhållningssätt som verksledningen ofta återkommer till. En fortsatt 
teknikutveckling med 24-timmars myndighet som sikte kommer säkert också 
att få plats. Innan vi helt lämnar de grundläggande värderingarna för att 
fortsätta till direktionens arbete att besvara frågorna i kriteriematerialets första 
delkriterium finns en tråd kvar att nysta i. Jag beskrev tidigare något av de 
kontextuella förutsättningar som råder inom koncernen och för att stryka 
under den något introverta synen på det egna arbetet kan nämnas att nästan 
samtliga pekar på just kundorientering som den bland värderingarna som 
tydligast ”studsat” på organisationens osynliga försvarsmur. Mats Sjöstrand 
sammanfattar detta väl när han säger (020118): ”Kulturen mot kundorienterat 
synsätt är ju väldigt stark i vissa delar och den är inte bruten ännu. Det går 
framåt men det tar sin tid och är inte enkelt i en sådan här organisation.”  

7.3.2 Direktionen arbetar aktivt med delkriterium 1.1 
Parallellt med arbetet i den stora ledningsgruppen kring värderingarna har 
direktionens medlemmar gått ytterligare ett steg i konkretiseringen av arbetet 
med modellen. På initiativ från den informella gruppen under ett avstämnings-
möte med Mats och Alf föreslogs att direktionen under hösten 2001 skulle 
påbörja ett arbete med vägledning av den pedagogiske Lars Tegnhed. Inom 
ramen för detta arbete skulle frågorna i delkriterium 1.1 som behandlar den 
verkställande ledningen besvaras. Mats och Alf fann att detta var en god idé 
och arbetet påbörjades. Uppenbart finner Mats att det är angeläget och är 
noga med att hela direktionen ska vara med vid varje tillfälle. Alf ger uttryck 
för att upplägget fungerar väl och leder till resultat (020118):  

För på något sätt har vi svårt att hitta oss själva när det blir för 
teoretiskt i början. Vi funkar mycket bättre, lustigt nog, när vi 
får en praktisk uppgift att lösa. … Så finner vi då att vi i 
direktionen inte har samma uppfattning kring vad saker och ting 
står för. Att vi behöver prata igenom mera vad vissa uttryck helt 
enkelt betyder. 
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Mats ger samma bild av behovet att prata sig samman men pekar på risken att 
hamna fel i den här typen av diskussioner (020118). ”Och den fällan går vi i 
och tror att vi är en totalsunkig organisation genom att svara nej på allting 
och så är det inte.”  Han framhåller dock Lars Tegnhed som i många fall har 
hjälpt diskussionen på traven med små justeringar i samtalet. Göran Gräslund 
har just kommit från en sådan här sittning när jag träffar honom och han är 
väldigt positiv till hur det hela utvecklar sig. Han säger (020118):  

Om du skulle komma tillbaka om ett halvår så finns det saker 
som har startat med det här samtalet idag och som satt spår i 
arbetet. Det är inte bara ett fristående samtal utan alla är rätt 
resultatinriktade och vill jobba med de här frågorna på något 
sätt. Så jag är positiv. Sedan är vi lite famlande och vi är lite 
slafsiga säkert när det gäller att göra de här konkreta 
beskrivningarna. 

Lars Stigendal beskriver (020124) hur arbetet i direktionen också påverkar de 
avdelningar där direktionens medlemmar är chefer. Han tycker sig se samma 
utveckling som i många av regionerna att fler och fler av koncernens högsta 
chefer själva tar ett större ansvar för arbetet med modellen i den egna 
verksamheten:  

Nu tror jag att vi börjar knyta ihop det även på högsta nivå så 
att säga. Men återigen, när man inte äger frågorna själv så blir 
det ett schackspel där det gäller att flytta pjäserna på ett 
någorlunda klokt sätt så att folk själva kommer till insikt ändå 
och agerar rätt då i min mening. 

Samtalen i direktionen har på förslag från Lars Tegnhed fått en fortsättning 
och man ämnar fortsätta med enbart detta delkriterium under hela 2002. Låt 
oss därmed lämna den högsta ledningens aktiva arbete och återvända en sista 
gång till den centrala myndighetens försenade arbete med att kartlägga 
processer och skriva en verksamhetsbeskrivning. 

7.4 Hur blir det med verksamhetsbeskrivningen? 
Arbetet där varje avdelning skulle kartlägga sina processer och också i övrigt 
beskriva den egna verksamheten i enlighet med kärnmodellen fortsatte 
långsamt framåt under 2001. Tidsgränsen hade ju under sommaren flyttats till 
den 1 april 2002, men också denna tidpunkt skulle snart visa sig orimlig. När 
jag slutade att följa organisationen sommaren 2002 var det tveksamt om det 
överhuvudtaget någonsin skulle bli någon verksamhetsbeskrivning för den 
centrala myndigheten. Hur just detta kom att bli ändhållplatsen för vår 
berättelse ska jag diskutera med hjälp av nedanstående avsnitt.  
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7.4.1 Processerna dominerar 
Redan i inledningen av berättelsen från RSV-koncernen beskrevs den 
regionalisering som skapat den nuvarande organisationen. Ganska snart fick 
jag klart för mig att relationen mellan den centrala myndigheten och de 20 
regionala myndigheterna inte var helt självklar. Det heter att den centrala 
myndigheten är chefsmyndighet och sköter i denna funktion kontakterna 
med departementen. Mycket av det som med modellens språkbruk kallas 
utveckling av huvudprocesser sker också på avdelningarna inom den centrala 
myndigheten. Ett viktigt argument för detta är det krav på likformighet som 
berörts tidigare. Boende i olika delar av landet ska inte uppfatta att det finns 
regionala skillnader i hur exempelvis skattefrågor hanteras. Det är ändå värt 
att framhålla att den konstellation som vi känner som Ledex/Ledskatt faktiskt 
består av 20 myndighetschefer.  
 
Under intervjuer inom koncernen har jag ofta hamnat i olika samtal kring 
relationen mellan regionerna och RSV. Det är uppenbart att väldigt många av 
dem som arbetar inom RSV har sin bakgrund i en region. Förståelsen av 
situationen ute på regionerna framhålls ofta vid samtal med medarbetare på 
den centrala myndigheten. Återkommande omdöme om till exempel 
utveckling av olika datastöd eller dylikt från regionerna är däremot mer 
”fientliga”. De centrala funktionerna benämns ofta som långsamma och 
byråkratiska. Detta förhållande påverkar givetvis det centralt initierade arbetet 
med modellen. Det samma gäller för arbetet med koncernens processer. Just 
arbetet med processerna får dessutom mer långtgående effekter. 
 
Redan i en promemoria från januari 2001 går att läsa hur en av GD tillsatt 
projektgrupp under ledning av regionskattechefen i Göteborg föreslår 
förändringar i vad som i deras uppdrag kallas dialogen mellan RSV och 
regionerna. För vår berättelse är det mest intressanta förslaget från deras sida 
inrättandet av så kallade processgrupper för var och av de nio produktions-
processer som jag tidigare berättat var ett resultat av Susanne Holmströms 
arbete. Med tanke på vad jag ovan nämnt om relationerna mellan den centrala 
myndigheten och regionerna skulle processgrupperna betyda något nytt. 
Produktionsprocesserna är ju enligt den framtagna kartan identifierade så att 
de inte tar hänsyn till de myndighetsgränser som den regionaliserade 
organisationen har. Inte förrän i oktober 2001 fattas ett formellt beslut i 
frågan och i beslutet går att läsa: 

Produktionsprocesserna ska kartläggas, analyseras och förbättras 
för att bättre svara mot ställda krav på effektivitet, rättssäkerhet, 
service, mm. Detta kopplar bland annat till arbetet med att 
beskriva, utveckla och förbättra verksamheten utifrån SIQ:s 
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modell. Processgrupperna ska samordna och säkerställa 
samverkan i detta arbete. … Införandet av processgrupperna 
rubbar inte ansvaret i linjeorganisationen vare sig vid RSV eller 
vid regionmyndigheterna. 

Under våren 2002 utbildas gruppernas medlemmar, som hämtas från såväl 
regionerna som RSV:s sakavdelningar, av Lars Stigendal och Susanne 
Holmström. I slutet av maj träffar Lasse och Susanne ordförandena i 
processgrupperna och bland annat diskuteras vad som förväntas av 
grupperna under det kommande året. Det är en mycket diger lista som 
presenteras och uppenbart är att man räknar med att passera kartläggnings-
arbetet och rikta fokus mot att dels identifiera förbättringsområden och dels 
finna mått och mätetal för att kunna styra i processerna i framtiden. 
Diskussioner har också påbörjats mellan verksledningen och departementet 
om möjligheten att få målen i framtida regleringsbrev i ”processledden”. Alf 
kommenterar detta arbete (020604): 

Processgrupperna har då kommit igång. Det var ju väldigt segt 
att få igång dem. Man kan ju säga lite grann försöksverksamhet. 
Vad var mandatet? Vad var inriktningen? … I de delarna tycker 
jag faktiskt att det har gått väldigt bra. Det rör sig framåt. Det 
problem som vi har, tycker jag fortfarande, det är att identifiera 
avdelningarnas interna processer. Där har vi inte gått i mål. … 
Jag har ingen riktigt bra förklaring till detta. Nu har vi ju suttit 
med de här frågorna ganska lång tid, flera år är det väl nu, och 
man har ju identifierat sina processer men jag ser inte att det 
bottnar. 

Tillsammans med det arbete som avdelningarna lägger ned på sina processer - 
där Lasse för övrigt i en rapport till verksledningen i juni 2002 meddelar att 
arbetet med att lägga samman avdelningarnas processer till gemensamma 
processer för den centrala myndigheten har påbörjats – är det en tydlig 
fokusering på arbetet med processerna inom koncernen. Detta är något som 
oroar några under den här intensiva perioden. Bland annat har en 
medarbetare från en region reagerat på skrivningen i Verksamhetsplanen för 
2002-2004 och skickat ett mail till Stigendal (010329):  

Jag får uppfattningen när jag läser ert bidrag att systematiskt 
kvalitetsarbete handlar om processorienterad produktion. Har vi 
bara en processtyrd verksamhet så har vi fixat det hela. Men hela 
konceptet baseras på 13 värderingar där processorientering är 
en? 

Susanne Holmström responderar eftertänksamt till Lasse (010330): 
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Det kanske är ett bekymmer om det inte syns i våra långsiktiga 
mål att förbättringsarbetet, kvalitetsarbetet, ska omfatta alla 
kriterier. Enbart fokus på processtyrning skymmer de övriga 
kriterierna. 

Sammanfattningsvis kan sägas att Lars Stigendal och många med honom har 
tydligt fokus på arbetet med koncernens processer under det sista ett och ett 
halvt år som jag följer händelseutvecklingen. Också i många av mina 
intervjuer talas det mer om arbetet med processerna än något annat. Det 
utdragna arbetet med processerna i allmänhet och inte minst inrättandet av 
processgrupperna påverkar således att det inte produceras en verksamhets-
beskrivning för den centrala myndigheten106.  

7.4.2 Enmyndigheten gör entré 
Redan i samband med regionaliseringen i mitten av 90-talet fanns 
diskussionen kring att skapa en myndighet av hela skatteförvaltningen. Man 
kan därför inte säga att arbetet med processerna har lett till de intensiva 
diskussioner angående alternativet att skapa enmyndigheten som råder när jag 
lämnar organisationen under sommaren 2002. Däremot kommer jag i 
nedanstående avsnitt att argumentera för att arbetet med processerna verkar i 
samma riktning och säkert påverkat den kommande omstruktureringen.  
 
I RSV Rapport 2001:11 går att läsa förslaget att Riksskatteverket och de tio 
skatteregionerna slås samman till en myndighet från och med 1 januari 
2003107. På grund av diverse förseningar hinner inte förslaget träda i kraft, 
utan skjuts ett år framåt. Men det intressanta för vår berättelse är dels hur 
detta hänger ihop med processgrupperna och dels hur arbetet med 
verksamhetsbeskrivningen påverkas av den nya utvecklingen. I rapporten 
beskrivs motiven för förändringen och där finns att läsa (s. 12): 

Vad som behöver göras är mera att se som en inre struktur-
förändring inom skatteförvaltningen än som en omorganisation. 
Syftet med reformen är att undanröja de administrativa och 
mentala hinder som hämmar verksamhetsutvecklingen och att 

                                                      
106 En möjlig delförklaring kan också vara att Stigendal under den period som 
beskrivningen initialt var tänkt att produceras har arbetat halvtid på Statens kvalitets- 
och kompetensråd. 
107 Hur de tio kronofogdemyndigheterna runt om i landet ska hanteras råder det 
större osäkerhet omkring. Tills vidare ska de finnas kvar i nuvarande form och den 
nya enmyndigheten ska fungera som chefsmyndighet. Intressant i sammanhanget är 
att kommentera den förra generaldirektörens ambitioner med att låta de två 
verksamhetsgrenarna närma sig varandra. Nu tycks riktningen vara den motsatta. 
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öppna möjligheter för att ta till vara befintliga resurser på ett 
bättre sätt än idag. 

Susanne Holmström skrev redan i februari 2001 en promemoria till 
verksledningen om sambanden mellan arbetet med processkartläggningen 
och tankarna på enmyndigheten:  

Med ett enmyndighetsalternativ öppnas möjligheter att 
åstadkomma strategisk processledning på central nivå. 
Processägare kan då utveckla och förbättra kärnverksamheten 
på ett friare sätt utifrån ett kundorienterat synsätt. … 
Processägarna blir i en sådan organisation verksledningens 
strategiska ledning och kommer att disponera de resurser som 
krävs för att förbättra processerna. 

Susanne säger i en intervju (020604) att hon inte direkt vill påstå att tanken 
om enmyndigheten är kopplad till arbetet med processerna, utan att det 
snarast är mer rationella motiv bakom den tänkta omstruktureringen: ”Men 
det innebär ju från en annan sida sett att enmyndigheten naturligtvis öppnar 
vägar att äga processerna centralt.” Alf Nilsson förstår att det kan vara svårt 
för medarbetarna att tro på, men att man faktiskt inte har någon dold agenda 
för den här utvecklingen. Verksledningen har enligt honom ingen klar bild av 
var resan slutar (020604): 

Jag kan bara vara ärlig och säga här att jag inte vet, jag vet inte. 
Vi är ute på en resa. Vi har anammat den här modellen och vi 
försöker nu identifiera våra intressenter … Då tror vi det är 
riktigt att ha en processyn. Sedan vet jag inte mer. Jag säger det 
ärligt att det går inte att svara på. 

Ett exempel från ett samtal med en medarbetare förtydligar den frustration 
som finns hos många inom koncernen: 

Men det har inte funnits någon tydlighet i vart Mats vill med de 
här frågorna. Varför ska vi jobba med processerna, med en-
myndigheten? Varför ska vi arbeta med kvalitet? Alltså, det finns 
inga tydliga uttalanden från Mats överhuvudtaget när det gäller 
inriktning. 

Jag vill också poängtera att det fortsatt finns en skillnad i synsätt mellan Mats 
Sjöstrand och Lars Stigendal. När Lars kommenterar processgrupperna och 
tankarna kring enmyndigheten ser han att denna utveckling är förenlig med 
modellens grundläggande värderingar, vilket gör att han finner utvecklingen 
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god108. Mats däremot talar mer (020827) om hur enmyndigheten och arbetet 
med processgrupperna möjliggör att komma till rätta med brister i den 
befintliga verksamheten. Bland annat nämner han det faktum att man idag 
har svårt att rekrytera arbetskraft i Stockholm, medan man i delar av övriga 
landet har en övertalighet. I en enmyndighet baserad på en processyn finns en 
annan möjlighet att flytta arbetsuppgifter i landet. Drivkraften är således mer 
problemorienterad. Huruvida Mats Sjöstrand varit övertygad om den här 
inriktningen från den dag han tillträdde och att han har en klar bild av 
processgruppernas roll i framtiden, eller om det mer kan liknas vid den resa 
utan tydlig slutdestination som Alf nämner ovan går inte att avgöra. Oavsett 
detta kommer den kommande omstruktureringen att i högsta grad påverka 
arbetet med modellen.  

7.4.3 Att beskriva verksamheten hamnar i skymundan 
Jag flaggade redan i inledningen av detta avsnitt för att en färdig verksamhets-
beskrivning för RSV tycks mer och mer avlägsen ju längre tiden gått. I 
resterande delar har jag sedan försökt att visa hur såväl arbetet i process-
grupperna och den kommande omstruktureringen till enmyndighet leder fram 
till nedanstående citat. Alf Nilsson beskriver sin känsla (020604):  

Jag upplever att det finns en ödmjukhet hos alla här, inklusive 
eldsjälarna Lars Stigendal och Susanne Holmström, som gör att 
det inte är så starka motsättningar i tempot längre. Tempot får 
på något sätt anpassas efter verkligheten idag. Vi går vidare. Vi 
har då exempelvis skjutit på det här målet när vi ska göra den 
här beskrivningen. Det var 2001 tror jag från början, sedan var 
det 2002 och nu är det 2003. Det visar sig att det inte är så lätt 
att klara av det här förberedelsearbetet. 

Lars Stigendal som tycks vara inne på ett liknande spår har dessutom tankar 
inför framtiden (020530): 

Själva verksamhetsbeskrivningen för RSV tycker jag egentligen 
inte är så intressant. Det är bra om vi får fram en, men det 
viktiga är att påverka och förändra folks tänkande och faktiska 
agerande. Däremot är jag mycket inne på att börja göra en 
samlad beskrivning för Skatteförvaltningen, för enmyndigheten 
då. Om KFM blir kvar kan man göra en samlad för dem så att 
säga. Då skulle vi få upp den här helhetsbilden som ledningen 
skulle ha nytta av. 

                                                      
108 Dock är Stigendal mån om att framhålla att arbetet med modellen inte har något 
egenvärde i sig. 
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Det beslut som fattades på planeringsveckan under våren 2000 att RSV skulle 
skriva en verksamhetsbeskrivning under 2001 har alltså försenats i ett och ett 
halvt år när vi lämnar organisationen. Hur lång tid det kommer att ta om det 
alls blir utfört kan jag inte uttala mig närmare om.  

7.5 Sammanfattning 
Berättelsen i ett koncernperspektiv slutar i ovanstående skede. Hur den 
framtida resan kommer att ta sig uttryck i stort är givetvis svårt att uttala sig 
om. Men Lars Stigendal är inne på att han själv kommer att fortsätta arbetet 
under liknande former och ser positivt på framtiden (020530): 

Flera myndigheter har börjat jobba på ett helt annat sätt i de här 
delarna. Det är ju den stora effekten hittills. Det där kommer ju 
att förstärkas ytterligare, för det ligger nu på något sätt i 
tänkandet hos alla. Så oavsett hur vi organiserar och strukturerar 
om så kommer det utvecklas vidare och förstärkas. 

Parallellt med arbetet på den centrala myndigheten så har det också pågått 
arbete ute i regionerna. I den sista avstämningen med Lars Stigendal (020530) 
beskrevs det då aktuella läget. Alla regionledningar med något undantag har 
genomgått den nya versionen av utbildning som framförallt Lars Tegnhed 
stått för. Flera av regionerna har ju också i och med processgruppernas arbete 
kommit igång med att kartlägga någon specifik process. Vi återkommer för 
övrigt till detta när vi strax återvänder till regionen. Under det senaste året har 
det också från fyra regioner inkommit verksamhetsbeskrivningar enligt 
kärnmodellen, vilka författats med hjälp av den så kallade manualen. I några 
andra regioner är detta arbete pågående eller i ett upptaktsskede. Överdirektör 
Alf Nilsson sammanfattar arbetet under de år jag följt dem som att dansa 
jenka. Två steg fram och ett steg bak. Han uttrycker också (020604): 

Det här är ju inte någon alldeles lätt materia, det är ju ett helt 
nytt synsätt. Jag är i alla fall inte utbildad i den här typen av 
verktyg och har inte alls den bakgrunden. De flesta har ju en 
annan mycket mer mekanistisk syn på tillvaron. Plötsligt så byter 
du helt och hållet styrformer, ett nytt tankesätt i olika 
avseenden. Då kan man säga att det varit en ganska så stor 
acceptans att ta till sig det här. För det här tar en förfärlig massa 
tid. 

Susanne Holmström ser också framåt och funderar över sin fortsatta roll och 
hur arbetet bör bedrivas (020604):  

Jag tror fortfarande inte det går att sätta sig ned och skriva något 
traditionellt projektgruppsdirektiv. Då tror jag man dödar 
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frågan. Det finns för mycket sköra kanter i det här. … Jag tror 
att det ligger för mycket av missionerande i det. Det kanske 
kommer en annan dag, men vi är inte där ännu. 

Berättelsen som koncentrerats till en period om tre och ett halvt år har i 
koncernperspektivet kommit att handla mycket om intern politik och 
processkartläggning. Men den har också berört delar av det faktiska arbetet 
med modellen. Vi har fått följa hur främst Lars Stigendal utvecklat sin egen bild 
av hur modellen bör introduceras och dess styrkor och svagheter. Jag har också 
försökt att förmedla hur dessa utvecklade tankar tycks påverka den stora 
organisationen likt svallvågor. I många fall tycks Lars själv redan ha fortsatt 
sin väg och funnit nya idéer då hans tidigare tankar realiseras i verksamheten. 
Låt oss därför ännu en gång återvända till Västeråsregionen för att där 
närmare följa dessa svallvågor. 
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8. Västeråsregionen – fortsättningen 
I den föregående delen av berättelsen i ett regionperspektiv fick vi följa 
arbetet att ta fram en verksamhetsbeskrivning. Vid påsk 2001 sändes denna 
till RSV för utvärdering. Den förväntade fortsättningen utifrån arbetssättet 
som beskrivs i modellen innebär att regionen kan förvänta sig en återförings-
rapport där styrkor och förbättringsområden finns identifierade. Utifrån 
denna rapport kan ett arbete med att förbättra verksamheten inledas. Vi ska 
snart ta del av den faktiska händelseutvecklingen på regionen fram till och 
med sommaren 2002, men först några reflektioner kring vårens händelser 
med hjälp av regionens nyckelaktörer. 

8.1 I väntan på återföringsrapporten 
När jag i början av juni 2001 samtalar med en grupp medlemmar i 
ledningsgruppen har de fortfarande inte fått någon återföringsrapport. Men 
de har ändå planerna för sommaren och hösten relativt klara för sig. En av 
dem utvecklar: 

Jo, nu kommer vi dels att fortsätta skrivandet på resterande 
avsnitt. Det pågår nu. Och sedan kommer vi att på resterande 
avsnitt i höst eller början på nästa år eller när det nu blir, göra 
samma procedur i ledningsgruppen som vi har gjort här nu 
under mars-april. Men det vi gör i ledningsgruppen direkt, det är 
ju att börja titta på förbättringar på den delen där vi redan har 
skrivit klart. Och det gör vi första gången nästa torsdag när vi 
har ledningsgruppmöte. Då har vi en inledande genomgång av 
förbättringsområden. Och sedan har vi ett möte den 19 juni där 
huvudnumret blir att prata förbättringar utifrån verksamhets-
beskrivningen. 

En annan av dem fyller i kring hur arbetet med förbättringar kommer att ske: 

Jag ser framför mig att det här blir ju två steg. Det första är 
faktiskt att vi ska identifiera vad vi ska förbättra. Och det kanske 
räcker att ha dom viktigaste områdena för förbättring. Vi 
behöver inte så att säga göra en fullständig lista över allt som ska 
förbättras. Men att ta det mest angelägna och i steg två så får vi 
då fundera på hur vi ska göra för att förbättra. I något fall 
kanske det bara är ett beslut som behöver fattas. I något fall 
kanske det behövs att vi bara gör någon liten utredning i 
ledningsgruppen. I ett tredje fall så behövs kanske ett KTT-
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projekt i ledningsgruppen eller ett KTT-projekt som vi lägger ut 
till medarbetarna. Det beror ju alldeles på vad det är. 

Regionchefen Henrik Konkel har också bilden klar för sig hur arbetet ska 
fortskrida. Hans uppfattning är att det ska finnas skrivna avsnitt för hela 
modellen till midsommar. Däremot ska man vänta till hösten med att diskutera 
de nya delarna i ledningsgruppen med ambitionen att ha en total beskrivning 
klar vid årsskiftet 2001-2002. I de nya avsnitt som skrivits på de delar av 
modellen som inte täcks in av den styckade elefanten har han själv haft en mer 
aktiv roll och skrivit en stor del. Han motiverar (010601): 

Och fördelen med det tror jag, det är inte lätt att hitta personer 
som har den här totala översikten och som kan skriva ur ett 
helhetsperspektiv, utan det blir väldigt fragmentiserat. Så att 
man ser det nerifrån och upp hur det ser ut och då ser bilden 
annorlunda ut, än vad den ser ut uppifrån och ner. Fördelen är, 
tycker jag, med det här sättet att skriva då, det är att vi får ett 
bättre material att köra in i ledningsgruppen. Så att det inte blir 
så mycket diskussioner om teknikaliteter, materialet är rensat, 
det har en bättre kvalitet och det ligger kanske på en jämnare 
övergripande nivå. Vilket gör att diskussionerna i lednings-
gruppen blir annorlunda. Det går fortare och man känner igen 
sig snabbare faktiskt. 

8.1.1 Reflektioner kring att arbeta med modellen 
Vid den här tidpunkten, tidig sommar 2001, passar jag också på att fånga en 
del reflektioner kring det arbetet som bedrivits fram till nu. Christer 
Lindeberg som haft en aktiv roll under den första perioden är så här i 
efterhand skeptisk till arbetsformerna (010601): 

Ja, det var alltså en felaktig bild utav hur ett sådant här arbete 
skulle läggas upp. Det är det som är så viktigt med det här 
konceptet att man förklarar det om och om igen. Och det borde 
Riksskatteverket ha gjort alltså. Stigendal var ju ute och 
berättade om det här och vår ledningsgrupp förstod väl aldrig 
riktigt. Men det skulle Stigendal ha sagt, att det finns bara ett sätt 
att ta sig fram i det här. Det är att ledningsgruppen är med på 
det här på ett mycket handgripligt sätt. Och det går liksom inte 
att leja ut det på den eller den personen någonstans. För det blir 
aldrig riktigt bra. Det skulle jag vilja säga var ett misstag. Det har 
rättats till då, för att sedan har ledningsgruppen kommit in på ett 
väldigt bra sätt tycker jag, ett väldigt bra sätt. 
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Just detta att ledningsgruppen efter det möte vi i förra episoden fick följa 
närmare faktiskt blivit mer intresserade av arbetet understryks av de 
medlemmar jag talade med. En av dem säger (010601): 

Jag tycker att det känns som att vi mer har tagit hand om det här 
än tidigare. Då kändes det som om det var en grupp som skulle 
ta fram ett material. Nu känns det ju som att vi då kanske på ett 
mödosamt vis emellanåt, men det är ändå vi som har processat 
fram produkten på ett helt annat sätt än vart vi var på väg då. Så 
känner jag det i alla fall. 

Kvalitetschefen Mia Kling är också av samma uppfattning (010601): 

Jag upplevde plötsligt att alla var pålästa, förberedda, 
engagerade, det var en helt annan diskussion. Och ingen nämnd 
och heller ingen glömd. Och dom har varit med på det här på 
ett annat sätt och det som är roligt för mig är ju att på 
regionledningsmötena, där har flera hänvisat till modellen. Ja, men 
vi pratar ju om det och det. Kan vi inte hänga upp det och 
försöka att spinna vidare i andra beslut. Och det tycker jag har 
varit väldigt glädjande. 

Det finns flera andra citat från den här tidpunkten som är värda en plats i 
berättelsen. Henrik Konkel har dragit en egen lärdom: 

Jag tror att man måste ta, ge det tid. Jag underskattade nog 
hastigheten i att kunna trycka igenom den. Ja, trycka igenom 
hade gått, men att få förståelse för det och insikt i den. Jag tror 
att det finns ett värde i, så att säga, att ge det tid. … Det är 
konkurrens med all annan tid och så är det inte alla som ser att 
det här är en koppling till själva verksamheten. Man ser det inte 
som ett sätt och ett stöd för att få struktur i en region, utan man 
ser det som, tror jag, som ett påhitt av någon, i det här fallet av 
mig då. Nu ska vi vinna utmärkelsen och att det är därför vi kör 
den och inte för att det här är ett sätt att strukturera upp 
verkligheten. 

Två av medlemmarna i ledningsgruppen har omdömen om potentialen i 
arbetet med modellen: 

Jag skulle säga att modellen är det som kan förmå oss att lyfta 
förbättringsarbetet till de mest väsentliga frågorna. Vi har hittills 
haft, tycker jag, en tendens att jobba med detaljer, rutiner, 
väldigt jordnära förbättringsfrågor. Och det är ju självklart 
viktigt. Men mycket utav det som vi får fram genom modellen, är 
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frågor som vi kanske inte ens har ställt oss tidigare. Där vi inser 
att det finns områden som är viktiga för verksamheten och dess 
utveckling, som vi inte alls har funderat över och reflekterat 
över. Och jag ser modellen som ett sätt att, den är någon slags 
säkerhet för att vi fokuserar på alla dom viktiga frågorna, som vi 
behöver titta på för att få en bra verksamhet. 

Men jag ser ett värde i sig, bortsett från den här förbättrings-
potentialen. Det är ju att man lär känna organisationen genom 
dom här sittningarna som vi har haft och penetrerat dom här 
frågeställningarna. Då tvingas man ju att tänka igenom hur vi 
faktiskt gör. Så att om det är bra eller dåligt, det spelar inte så 
stor roll. Jag tycker att man har lärt känna oss som organisation 
betydligt bättre. Och då får vi grunden att göra dom här 
förbättringarna så småningom. 

Carin Nordin som arbetar närmast skattechefen på det regionövergripande 
sekretariatet börjar vid den här tidpunkten attraheras av modellen och detta 
faktum är något som kommer att bli betydelsefullt för den kommande 
utvecklingen inom regionen. Hon beskriver sin personliga resa fram till 
sommaren 2001 och börjar med att se tillbaka på den utbildning hon gick för 
Lars Stigendal tillsammans med övriga ledningsgruppen (010601): 

Det var fullständigt förödande för min känsla och min förståelse 
för modellen. Och jag tycker att det är först nu när vi själva har 
jobbat med den, som jag känner att det här är bra. Men för mig 
var det en oerhörd frustration, när vi gick utbildningen. Det var 
illa. Det kändes inte bra, kan jag säga. Men jag har känt det så 
ibland, att jag skulle ha behövt mer, en bättre grund. Så därför så 
kändes det ganska främmande i början vid våra träffar. Men jag 
tycker ändå att jag har fått för mig själv, jag kan väl inte påstå att 
jag har hela den här förståelsen, det vill jag inte påstå. Men jag 
tycker att jag har fått förståelse på det sättet som vi har arbetat 
på och har kunnat, tycker jag själv då, tagit del och medverkat i 
det. Och jag förstår övergripande vad syftet och poängen med 
det är. Men jag känner väl ändå att jag har en del kvar att tillägna 
mig i själva tankarna och idéerna om man ser den teoretiska 
biten. … 

Jag tror att man kan känna övertygelse på olika sätt, därför att 
jag kände ju en, trots som jag sa att utbildningen som vi gick 
kändes katastrofal för min del. Och jag var verkligen i 
bottenläge när det gäller hur vi skulle genomföra det här, så 
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kände jag ändå en slags övertygelse på rekommendation. Alltså 
när så många säger att det är bra, så måste det ju finnas 
någonting bra i det. Så på det viset kände jag ändå en 
övertygelse. Men sedan den här, min egen personliga 
övertygelse, den har ju först kommit när jag själv har jobbat med 
modellen. 

Christer Lindeberg får avsluta detta avsnitt med sin beskrivning av samma 
utbildning och hur han utvecklat synen på modellen (010601): 

Men jag förstod ju inte riktigt då vidden utav det. Det kan jag ju 
säga. Men han [Lars Stigendal] hade lite sådana här overhead-
bilder som inte var så där alldeles glasklara och enkla. Dom såg 
ju ut som otvetydigt klara då med lite cirklar och kuber och lite 
pilar och så där. Men det tycker jag inte var så där, när man väl 
känner modellen så tycker jag ju inte att det kanske är så glasklart 
längre. Många frågor går in i varandra och så där och hans bild 
den var liksom exakt fyrkantig då med cirklar och så där. Det 
flyter mera, tycker jag, nu i alla fall. Det är många saker som 
länkas i varandra på ett sätt som man inte riktigt förstod då. 

8.1.2 Reflektioner kring verksamhetens processer 
Vi minns från den tidigare berättelsen att den skrivgrupp som leddes av Mia 
Kling hade svårt att finna några vägar för att besvara frågorna kring 
verksamhetens processer. När vi nu bättre känner det arbete som pågår inom 
koncernen kan dessa bekymmer användas för att illustrera det fenomen som 
jag beskrev med liknelsen av svallvågor i slutet av föregående kapitel. Det är 
efter initiativ taget av Lars Stigendal som regionen påbörjade arbetet med 
modellen. Regionen var i ett koncernperspektiv relativt tidiga med att komma 
igång, vilket fått vissa konsekvenser. Till exempel hade den aktuella regionen 
påbörjat sitt arbete med att beskriva verksamheten innan Lars Stigendal och 
Susanne Holmström hade kommit så långt i sina tankar runt koncernens 
produktionsprocesser. Regionen hade således inte den mer detaljerade 
manual som vi känner från RSV:s avdelningar och deras arbete med modellen. 
Vi har också tidigare sett hur en del oklarheter fanns kring vilket material man 
skulle följa för att besvara frågorna i modellen. Men kanske är det ändå just 
avsaknaden av klara direktiv kring verksamhetens processer som ställt till det 
mest för dem? Christer Lindeberg tänker tillbaka på arbetet i skrivgruppen 
och sedermera i ledningsgruppen (010601):  

Nej, men sedan det här vad som är huvudprocesser och vad är 
våra processer? Vi hade väldiga diskussioner, timme ut och 



157 

timme in, vad som var processer och hur vi utvecklar våra 
huvudprocesser. Ja, det fanns ju en uppfattning, till exempel om 
jag ska företräda mig själv då, att vi inte utvecklar dem. Medan 
det fanns då i andra ändan sådana som tyckte att vi utvecklar 
dem fantastiskt mycket. Och någonstans kanske det ligger. Det 
är inte det ena och det är inte det andra. 

Just den här rollproblematiken mellan den centrala myndigheten och regionen 
kring att utveckla processerna var föremål för ändlösa diskussioner. Christer 
fortsätter (010601): 

Vi talade om vilka våra huvudprocesser var. Det kunde nästan 
en nyanställd tala om för oss att ni har fastighetstaxering och 
folkbokföring och så där. Så det var inte något närmare kring 
detta då. Men sedan när man började att fundera på hur man 
påverkar det här kommer det upp det här med var fasen går 
gränsen, mellan vårt ansvar och RSV:s ansvar och regeringen 
och riksdag och allt sådant där. Då blev det mycket mera oklart 
då. Vad var vår del i det här?  

I den aktuella regionen blev möjligen diskussionerna om processerna extra 
komplicerade med tanke på att Henrik Konkel, som tidigare berättats, var 
mycket delaktig i arbetet med den föregående processkarta som i och med 
beslutet i oktober 2000 ersattes av de produktionsprocesser som Susanne 
Holmström arbetat fram. Jag återkommer i nästa avsnitt till processerna. Det 
visar sig nämligen att detta område bidrar till den svacka som organisationen 
upplever under hösten 2001. Men först vill jag slutföra resonemanget runt de 
svallvågor som Lars Stigendal och de närmast honom sänder ut genom att 
konstatera att det tycks vara oundvikligt i den här typen av stora 
organisationer. Uppenbart försöker Stigendal hela tiden efter bästa förmåga 
stötta de olika myndigheterna. Problemet är bara det att de riktlinjer som 
gäller vid starten för en myndighet är baserat på den kunskap som just då är 
”bästa möjliga”. I takt med att Stigendal erhåller ny kunskap eller tvingas 
parera ett schackdrag han inte kunnat förutse ändras dock förutsättningarna, 
vilket leder till problem eller otakt.  

8.2 Långt ned i en grop 
Redan i föregående avsnitt flaggade jag för att frågan kring processerna var en 
anledning till regionens svacka under hösten 2001. En annan förklaring var en 
divergerande uppfattning mellan Henrik och Mia som legat och pyrt under 
lång tid. Mia har ofta både i intervjuer och egna reflektioner återkommit till 
en önskan om att låta de över 40 utbildade KTT-handledarna komma igång 
och leda förbättringsteam. Hon har hela tiden haft en tydlig bild av att arbetet 
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med beskrivningen snabbt bör leda till konkreta förbättringsinsatser, men 
känner inte att Henrik delar denna uppfattning. Mia förklarar i en intervju 
(010601): 

Det är ett stort diskussionsämne som Henrik och jag har haft 
som har varit en av dom sakerna som vi haft olika uppfattningar 
om. Det är just det här med förbättringsarbetet. … Ibland 
behövs det bara ett beslut. Ibland behövs det faktiskt att region-
ledningen sätter sig ned och tänker till hur dom vill ha det. Vi 
hade inte tid för det. Och det tycker jag har varit ett minus i vårt 
sätt att jobba med det här. … 

Vi har haft så otroligt bråttom genom modellen, för att få ett 
papper, ett dokument att skicka iväg. Jag var den som hela tiden 
sa att kan vi inte skriva ned det på ett blädderblock så att vi 
kommer ihåg det. Sedan kan vi ju djupanalysera det vid andra 
tillfällen om vi vill koncentrera oss i en sittning på att få ihop det 
här avsnittet, eller vart vi nu befann oss. Men det fick jag inte 
gehör för hos Henrik, utan han menade att det tar vi sedan, det 
tar vi sedan. 

I föregående avsnitt beskrevs hur flera inom regionen talade positivt om 
arbetet med modellen och att det fanns stora förväntningar på återförings-
rapporten. Trots den positiva stämningen hade det mesta av det som 
planerats under sommaren inte riktigt hunnits med, men de flesta var ändå 
fortsatt positiva och kände att man med hjälp av återföringen säkert skulle få 
upp ångan igen. Mias egna reflektioner från den här perioden stärker bilden 
av förväntan och hennes längtan att komma igång med förbättringsarbetet. 
 
Idag är det den 21 september. Jag har faktiskt varit borta på en semestervecka 
och är tillbaka. Jag hade ett samtal med Henrik och han var väldigt nyfiken att 
höra om jag hade hört något ifrån Lasse Stigendal och det har jag inte. Vi pratade 
lite grann hur vi skulle lägga upp mötet när återkopplingen kommer. Nu sade jag att 
jag har varit borta en vecka så jag skall försöka få tag på Lasse och höra när vi 
skulle kunna få den här återkopplingen, som jag är mer än spänd på. Jag har sökt 
Lasse idag på förmiddagen men jag har fått för mig att han inte är i Sverige, utan 
han är utomlands han också. Det är precis som man går och väntar inför en julafton 
på någon riktig julklapp eller någon spännande överraskning att få den här 
återkopplingen. Vi hade ett regionledningsmöte nu och flera i ledningsgruppen 
frågade om jag hade hört någonting eller fått signaler ifrån Lasse. Vi får se. 
 
Idag är det den 24 september. Nu har jag fått klart med Lasse att han kommer 1 
oktober. Det är nästa måndag. En vecka idag. Då har vi gjort upp att han skall dra 
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alltihop för regionledningsgruppen på eftermiddagen, hela återföringen. Så det 
finns reserverat i regionledningens almanackor och vad jag har fått klart nu så är 
det ju bara en som kanske har lite svårt att komma. Annars kommer man mangrant 
för det här är spännande. Man var väldigt spänd på att vi skulle ägna nästan fyra 
timmar åt den här återkopplingen. Väldigt spänd förväntan. Har också pratat med 
Henrik och sagt att jag inte tycker att vi bör diskutera hur vi skall gå vidare med 
det här direkt, utan jag tror att förväntningarna är så höga så vi kan smälta den 
återföring vi får så får vi se vad som händer. 
 
Vi kan alltså konstatera att det dröjt ända sedan påsk fram till 1 oktober innan 
utvärderingen har blivit klar. Andra regioner har fått utvärderingar av olika 
examinatorsteam, men i det här fallet har Henrik Konkel och Lars Stigendal 
kommit överens om att Lars själv skulle utvärdera materialet. Anledningen till 
detta var att regionen från början varit övertygade om att snabbt passera den 
styckade elefanten och åstadkomma en fullständig beskrivning. Man sparar 
helt enkelt den större utvärderingen till detta framtida dokument. Skälet till att 
utvärderingen dragit ut på tiden förklaras av Lasse som tidsbrist.   
 
I ett mycket känsloladdat möte träffas så Mia Kling, Henrik Konkel och Lars 
Stigendal på förmiddagen den 1 oktober. På eftermiddagen skulle så 
regionledningen samlas för att ta del av rapporten från Stigendal. Men av 
detta blir intet. Henrik reagerar mycket negativt på rapporten och framförallt 
är det avsnittet kring verksamhetens processer som han tycker blivit orättvist 
utvärderat. En tänkbar orsak till denna ”låsning” är att Lasse utgått från de 
nya produktionsprocesserna och den kunskap om processorientering som 
han erhållit under arbetet på RSV vilket inte rimmar med det sätt som 
regionen besvarat frågorna. Hur som helst vill inte Henrik att Lasse ska 
återföra den aktuella rapporten till regionledningen med motiveringen att det 
skulle rasera deras positiva inställning till arbetet. Det hela ändar i att Lars 
Stigendal mycket kort träffar regionledningen för att sedan ett par veckor 
senare återkomma med en modifierad version av återföringsrapporten. 
Självklart påverkade hela den här episoden regionen negativt och Mia som 
strävat efter att komma igång med förbättringsarbetet blir allt mer rådvill i sin 
roll. Detta illustreras av hennes egna reflektioner: 
 
Det är månadsskiftet oktober/november och ingenting händer, utan tjafs. Och 
hade vi fått den här återföringen som det var tänkt så hade vi varit på rull igen. Vi 
hade varit igång. … När jag började jobba med verksamhetsutveckling för tre år 
sedan, så i min livligaste fantasi trodde jag aldrig att man kunde hamna i såna här 
situationer. Jag trodde att det skulle vara nog mycket energikrävande att förstå 
modellen först och jag kan nästan skratta när jag ser mina första sådana här kom-
ihåg-anteckningar och tänk-på-anteckningar och allt det här. Vilken nivå vi var på, 
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jag vet vissa frågor som jag fick som jag inte kunde svara på som gjorde mig 
alldeles förtvivlad. Det är långt ifrån den diskussion som vi för här och nu idag. Jag 
känner att vad kommer detta gigantiska jobb att leda till. Vi bara stampar i gyttja, 
i sirap. Vi kommer ingenstans.  
 
I princip ligger allt arbete med modellen nere. Ledningsgruppen tycks ha tappat 
sugen och inga KTT-projekt kommer igång som ett resultat av återförings-
rapporten. I slutet av året meddelar dessutom Mia Kling att hon bestämt sig 
för att acceptera ett erbjudande om ett annat jobb utanför RSV-koncernen 
och lämnar därmed sin roll och också vår berättelse. Vid den här tidpunkten 
var jag själv övertygad om att berättelsen i avhandlingen också skulle sluta 
här, men jag hade väldigt fel. Under våren 2002 tycks allt vända. 

8.3 Nytändning genom arbetet med verksamhetens processer 
I detta avsnitt ska jag beskriva hur arbetet inom regionen trots allt tycks gå 
mot en ljus framtid. Det kommer att framgå hur regionen kommer att 
komma i takt med utvecklingen inom koncernen i stort och att både Lars 
Stigendal och Susanne Holmström kommer att påverka regionens arbete med 
modellen i positiv riktning. Tillsammans med Lars Stigendal hittade regionens 
aktörer en arbetsmodell för att skriva om verksamhetsbeskrivningen enligt 
kärnmodellen. Carin Nordin, som varit mycket aktiv i denna fas beskriver hur 
det hela började (020529): 

Vi hade ju sedan tidigare inbokat två så kallade framtidsdagar i 
slutet av januari i år, där vi skulle diskutera, ja, diverse 
framtidsfrågor och då var inte det här med processer med på 
dagordningen, utan det var mer traditionella frågor om hur vi 
ska vara organiserade och ja, lite så där. Men sedan började vi då 
ganska förutsättningslöst och ställa oss frågan hur vi nu ska 
gripa oss an det här. Då var det väl så att jag och en av våra nya 
chefer lobbade litet för det här att vi kan väl åtminstone 
diskutera verksamheten utifrån [RSV:s nya produktions-
processer], så får vi se vart vi hamnar. Så gjorde vi det och den 
diskussionen blev ganska naturlig och inte särskilt dramatisk.  

Sedan jobbade vi då samtidigt fram den här så kallade kuben 
och såg väl att där borde det vara processerna som låg till grund 
för hur vi valde för att styra upp verksamheten. Vi hade nya 
sådana här framtidsdagar i början på april, där vi hade med 
Susanne Holmström som någon slags observatör/rådgivare. På 
något vis så. Ja, jag kan inte säga vad det beror på vad som 
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hände. Men flera saker samverkade då och så blev det här helt 
naturligt. 

Säkert påverkades händelseutvecklingen också av det faktum att skattechefen 
Henrik Konkel var en av de regionchefer som utbildades av Lars Stigendal 
och Susanne Holmström i processgrupperna under våren 2002. Lars 
beskriver det hela (020530): 

Jag tror att när Henrik var med på processgruppsutbildningen, 
för han ingår ju i en av processgrupperna, så tyckte han att den 
utbildningen var väldigt bra och jag tror att han förstod på ett 
helt annat sätt då. Det kan vara det. 

Henrik vittnar själv om en viss självrannsakan bakom den plötsliga 
vändningen (020529):  

Vi landade i den svackan. Det var väl, ska man vara, ja det skall 
man ju vara, man kan ju vara lite självkritisk också. Jag 
funderade på om det var jag som höll i det för mycket, dvs att 
jag släppte det inte, det var jag som skrev det och som skulle 
godkänna alltihopa och styra alltihopa. Jag hade väl kanske inte 
den här förtröstan att det skulle kunna fixa sig utan mig också 
på ett bra sätt. Förlösningen var nog att jag tillsatte de här andra 
personerna, att de fick det här ansvaret då. Jag tror det var 
väldigt viktigt att Lasse också kom in i det här arbetet och att 
han aktivt började jobba med oss som grupp.  

Delvis tror jag det har varit en missuppfattning både kanske hos 
Lars Stigendal och Susanne och hos andra också. Jag tror att 
många har trott att det gick en massa prestige hos mig för att det 
var den här gamla kartbilden som skulle gälla, men det var inte 
själva kartbilden som sådan. Det var ju så att säga innehållet i 
den. När man nu riktar de här nya kärnprocesserna så kunde 
man återanvända en hel del av detta och lägga i. Det var 
egentligen där jag tyckte att man skulle utnyttjat mer av det 
arbetet vi gjorde tidigare för att lägga in i det nya. Det var liksom 
ingen prestige att det var min kartbild som gällde tidigare. Där 
har det blivit ett missförstånd. Det är jag helt övertygad om hos 
både Susanne och Stigendal. Sedan en av de viktigaste sakerna är 
att man, både som människa och som chef och ledare, lär sig 
varenda dag och man måste vara oerhört ödmjuk inför att 
kunna ompröva och tänka om igen. Jag tror den chefen eller 
den människa som fastnar i att det här har jag gjort och det är 
absolut det allra bästa, då är man ju fullständigt körd. Kommer 
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det upp nya bra idéer så måste man kunna ta till sig dem och 
lägga in sin egen tidigare erfarenhet, men också så att säga vara 
medveten om att andra människor kan tänka nytt och tänka 
bättre. Sedan är det ju upp till mig då att kunna förvalta så att 
säga den här inputen och göra det kanske ännu bättre och sedan 
får någon annan göra det ännu bättre. Man kommer ju aldrig i 
mål som en organisation på något sätt. Till skillnad från en 
idrottsman som på något sätt tävlar sig fram till ett mål, sedan är 
han liksom klar. Vi kan ju aldrig vinna finalt. Vi måste ju hela 
tiden utvecklas och bli bättre.   

Lars Stigendal beskriver mer i detalj hur man arbetat i samband med att den 
nya beskrivningen växer fram och om sin egen drivkraft (020530): 

Sedan har vi ju haft en återföring kring det och då har jag varit 
där en gång i månaden ungefär. Då har vi tagit ett par del-
kriterier. Ibland har vi suttit en halv dag. Vid något tillfälle satt 
vi från lunch till lunch, men kriterierna har fått tagit den tid det 
tar och då har jag liksom gått in och tittat på vad de har gjort 
och ifrågasatt. Jag har försökt att få fram om de inte har gjort 
något mer och hur jobbar ni egentligen och vad ligger bakom 
det här och också skojat eller raljerat lite. Vi har också funderat 
över vad man skulle kunna göra här, vad skulle det vara för ett 
systematiskt angreppssätt på den här frågan, vad skulle det 
kunna vara och försökt att få upp och tittat vad gör de då 
utifrån det. Sedan har de efter det jobbat om kriterierna och 
reviderat. Samtidigt har Carin fört tillbaka det här till Henrik och 
sedan som de säger då, har det tagits upp i ledningsgruppen. 
Inte så att de tittat på beskrivningen där, för dit har vi inte 
kommit än, utan att de har konkreta förslag på vad man skall 
göra för saker och ting.  

De har uppenbarligen dragit igång en massa projekt och grejer 
och riggat upp, vem är processansvarig och de har några som 
funderar över nivåmål i verksamheten och det pågår mängder av 
aktiviteter. Den bild jag får är att ledningsgruppen är väldigt 
aktiv och med i det här. Jag har själv alltså inte träffat lednings-
gruppen egentligen sedan återföringen då. Nu skall vi ha ett par 
tillfällen med ledningsgruppen i höst och jag tror det här är ett 
idealt sätt att jobba. … Jag har intrycket av att de varit oerhört 
nöjda med hur vi har jobbat här under våren. … 
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Det tar ju lite tid ja. Men det är ju så här att ska man lyckas med 
något sådant här jobb då måste man ju fokusera på dem som är 
med, förstår och kan göra något av det. Så har jag alltid jobbat, 
oavsett vad det är för frågor. Det går inte annars och inte i en 
sådan här stor verksamhet. Då mals man ner, utan man måste 
haka på dem som begriper. Kan de gå före och visa vägen, drar 
de med sig andra. Så det är ju ett motiv i sig. Sedan behöver vi 
på något sätt också visa upp både för ledningen och för övriga 
regioner att det faktiskt fungerar. Jag vill få fram en beskrivning 
som tekniskt sett är bra och som kan hjälpa andra regioner att 
förstå. De kan ju aldrig skriva av den, men de kan förstå vad det 
är man skall göra på något sätt. Nu får vi fram den och den blir 
naturligtvis väldigt knackig i processdelarna, för vi har inte 
kommit så långt och resultat finns ju inga, men ändå. De vet vad 
det borde vara för resultat och det som går att använda kan de 
plocka in och så kan de säga att det här saknar vi osv. Bara det 
är ju en stor grej. Så det är värt att lägga ner den tiden på att få 
fram ett gott exempel. 

Carin Nordin har varit väldigt delaktig i arbetet tillsammans med Stigendal 
och hon lägger ut texten kring vårens arbete (020529): 

Ibland har jag känt en frustration när vi sitter med Lasse för det 
tar ju sådan fruktansvärd tid. Vid något tillfälle hade vi suttit i 
två timmar och i stort sett bara klarat av rubriken till ett avsnitt 
och där kan jag ibland bli otålig och känna att, men kom loss nu. 
Samtidigt är det ju de här diskussionerna som ger tankarna, som 
ger mig grunden att kunna driva ett sådant här förändrings-
arbete, det vill säga jag blir säker på vad jag gör och kan då 
också argumentera, jag kan presentera, jag kan så att säga, göra 
det här så att också andra förstår. Så att andra accepterar och 
tycker det är bra. Det jag tycker mig ha upplevt många gånger 
under den här resan, det är ju att vi när vi började prata om 
processer så såg vi väl nästan lite enkelt på det. Det var ju bara 
att sätta andra rubriker på det vi ändå höll på med. Ungefär där 
var vi från början. Vi beskrev ju det i vår första 
verksamhetsbeskrivning som att vi jobbade med processer.  Nu 
har vi alltså organisatoriskt i regionen lagt samman all 
fastighetstaxering som ju är en av huvudprocesserna. Det är en 
sak. Det kan ge förutsättningar, det kan vara lättare att arbeta 
med processen när den är organisatoriskt samlad, men att 
organisatoriskt samla den innebär egentligen ingenting i 
processorientering. Här, just i sådana här frågor, har vi då i 
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ledningsgruppen haft olika bilder. Vad är det vi har 
åstadkommit? Vad är det vi har gjort? Har vi överhuvudtaget 
gjort något som har med processer att göra? Det har nog varit 
en period när vi så att säga har diskuterat vad det är som vi ska 
åstadkomma och varför ska vi processorientera och har vi 
processorienterat? Sedan när vi så småningom blev klara över 
att vi nog inte hade processorienterat, utan att vi behövde göra 
något mer, då var det väl mycket av matrisspöket som for upp. 
Det blev rörigt, det blev krångligt, vem ansvarar, vem är 
processansvarig och ska den ha personalansvar, ledningsansvar, 
vem styr över medarbetarna – mycket sådana frågor har det 
varit.  

Carin Nordin uttalar sig också om sin bild om varför Lars Stigendal visar dem 
ett sådant intresse (020529): 

Jag tror att han vill ha ett gott exempel. Sedan tycker han nog 
det är kul också. Han säger själv att han tycker att de här 
diskussionerna vi har är stimulerande och att han lär sig 
någonting nytt varje gång. Han utvecklar ju sitt eget tänkande. 
Det upplever ju vi ibland lite frustrerande. För att först så 
resonerar vi om en fråga och kommer fram till att så här är det. 
Så skriver vi så. Sedan nästa gång, då har Lasse tänkt vidare och 
då är det något nytt. Då gäller inte alls det längre. Där får man ju 
inte känna sig stressad över det, utan det är ju bara att tacka och 
ta emot att vi får vara med i den utvecklingen. Men jag tror för 
Lasses del så är det nog att han vill, det började nog med i alla 
fall att han ville ha ett exempel, en modell att kunna visa upp för 
övriga. Men sedan så tror jag att han tycker det är kul.  

Carin delar också avslutningsvis med sig av hur hon nu ser på modellen och det 
arbete de bedrivit under några år (020529): 

Egentligen kan man säga att modellen som sådan på något vis har 
stått fast, men sedan har vi hållit på och trasslat runt omkring. 
Felaktig utbildning och felaktigt sätt att börja jobba, som har 
gjort att jag kanske har sett på modellen på olika sätt beroende på 
hur vi har närmat oss den. Efter ett tag, när jag började förstå, 
då kunde ju också modellen få ett eget värde, inte bara att den 
speglades i förhållande till den utbildning jag just hade gått och 
det var väl då det började hända saker hos mig. … För det 
svåraste i början det är ju att överhuvudtaget se de här 
sambanden. Att se att det hänger ihop. För det tycker jag var 
svårt att se i början. I början var liksom varje fråga en egen 
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fråga. … Det mest bekymmersamma tycker jag har varit att vi 
inte har haft en verksamhet som alls har påmint om det som 
frågorna handlar om, till exempel det här med processer. Vi har 
inte haft processorientering tidigare. Till exempel det här med 
3.1 och 3.2 med mål och strategier i olika former. Vi har inte 
haft det så genomtänkt. Så på något vis så tycker jag det har 
varit det svåraste att inse att frågorna handlar om någonting som 
vi inte har. 

8.4 Verksamhetsbeskrivning – andra versionen 
Strax efter det att jag varit på regionkontoret i Västerås för sista gången, så får 
jag ett mail från Carin Nordin där deras omarbetade version av verksamhets-
beskrivningen enligt kärnmodellen finns bifogad (020626).  Jag avslutar 
berättelsen från regionen med några nedslag i den, där jag jämför mina 
intryck med den första version som jag redovisat delar av tidigare.  
 
Det är uppenbart att det är stor skillnad på de två versionerna. Det är 
fortfarande, ett och halvt år efter det att den första versionen färdigställdes, 
enbart en beskrivning enligt kärnmodellen. De övriga delarna finns i skriven 
form, men har fortfarande inte behandlats i ledningsgruppen. Det hela 
påminner väl om hur Lars Stigendal tidigare i berättelsen hade ambitioner att 
utveckla kärnmodellen vidare mot en fullskalig version, men istället valde att 
fortsatt koncentrera ansträngningarna inom ramen för kärnmodellen. Men 
åter till skillnaderna i de två versionerna från Västerås.  
 
Påtagligt är att man numera redan i översikten framhåller de fyra 
kundgrupperna som bestämts på koncernnivå, dvs. privatpersoner, små-, 
mellanstora- och storföretag. Regionens huvudprocesser redovisas också i 
översikten i enlighet med de beslutade processerna i koncernen; folkbokföra, 
fastställa fastighetstaxeringsvärden, beskatta och ta in betalning samt utreda 
skattebrott. Ovanstående är samtidigt ett resultat av Lars Stigendal och 
Susanne Holmströms ökade påverkansmöjligheter det senaste halvåret. 
Generellt kan också den senare versionen av beskrivningen också sägas tyda 
på en större förståelse av modellen. Detta framträder främst på tre sätt; 
angreppssätten är utförligare, tillämpningar redovisas mer systematiskt och på 
flera håll i beskrivningen hänvisas till andra delar av materialet. Nedan 
utvecklas dessa tre punkter med hjälp av exempel från verksamhets-
beskrivningen.  
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Från den första versionen av verksamhetsbeskrivningen citerades ett svar på 
frågan 1.1 B3 som behandlar ledningens arbete med visioner och värderingar. 
I december 2000 svarade organisationen: 

Visionen ligger till grund för planeringen genom att mål och strukturer 
bygger på denna. Därutöver avsätter regionledningen tid för att 
diskutera visionen och värderingarna och dessas bäring och påverkan 
på verksamhetens utveckling, struktur och ansvarsfördelning. 

I den senare versionen kan man tydligt se att svaret utvecklats och mer kan 
beskrivas med en examinators språk som ”ett systematiskt angreppssätt”. 
Dock ska sägas att det givetvis finns en förbättringspotential och att den mer 
kritiska examinatorn fortsatt skulle kunna ha synpunkter. Låt oss studera den 
senare versionen av svaret på frågan som lyder: ”Beskriv särskilt hur visioner 
och värderingar påverkar verksamhetens utveckling, struktur och 
ansvarsfördelning”: 

Angreppssätt 

Visionsdokumentet ligger till grund för planeringen genom att mål och 
strukturer bygger på denna. Se avsnitt 3.1. 

Visionsdokumentet påverkar den operativa verksamheten genom att 
områden som stödjer visionen prioriteras. Som exempel kan nämnas 
satsningar på kundorientering och ökad tillgänglighet genom 
inrättandet av en telefonpanel för skatteupplysning och en förbättrad 
kapacitet i telefonväxeln, satsning på tidiga och förebyggande åtgärder 
genom inrättandet av informationsenheten samt satsning på ständiga 
förbättringar genom tillsättandet av en kvalitetschef. Även inrättandet 
av borgenärsgrupper vid alla distrikt utgör exempel på satsningar på 
tidiga och förebyggande åtgärder i samverkan med andra myndigheter. 
Vi använder resultaten av RSV:s enkätundersökningar till medborgare 
och företag som underlag för att förstärka  kundorienteringen i 
verksamheten. Vår planering bygger på medarbetarnas delaktighet.   

Alla chefer har personliga utvecklingskontrakt. I dessa understryks 
bland annat chefens ansvar för planering, genomförande och 
uppföljning av verksamheten, liksom ansvar för implementering av 
visioner och värderingar.  

Tillämpning 

Angivna angreppssätt tillämpas både löpande och i samband med det 
årliga planeringsarbetet. 
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Uppföljning av utvecklingskontrakten görs vid utvecklingssamtalen, 
som genomförs minst en gång per år. 

Utöver det faktum att svaret i den senare versionen är mer omfattande kan 
man också se hur det innehåller en hänvisning till ett annat avsnitt (Se avsnitt 
3.1). Just den typen av hänvisningar är mycket vanligare i den senare 
beskrivningen och visar på en större förståelse av hur de olika delarna i 
modellen hänger samman. Vi ser också under rubriken ”Tillämpning” att 
regionen utvecklat sin förståelse av hur denna dimension av frågorna ska 
hanteras. Den största förändringen har dock skett i det avsnitt som behandlar 
verksamhetens processer. För att visa på hur regionen numera går i takt med 
koncernens processorientering kan till exempel nedanstående avsnitt från 
beskrivningen lyftas fram (5A): 

RSV har identifierat och beskrivit koncernens huvudprocesser. Detta 
har skett centralt genom en processkartläggning på direktiv av verks-
ledningen. Vi har deltagit i det fortsatta arbetet med process-
beskrivning av delprocessen små företag. För den fortsatta process-
kartläggningen har sju processgrupper inrättats med deltagare från RSV 
och skattemyndigheterna. Vi har en representant i varje processgrupp.  

Avslutningsvis kan sägas att den senare versionen av verksamhets-
beskrivningen kvalitetsmässigt håller en högre nivå och möjligen kommer att 
kunna fungera som ett gott föredöme inom koncernen. Det är svårt att säkert 
säga hur stor påverkan Lars Stigendals närvaro haft och därmed hur mycket 
av förändringen som kan tillskrivas regionens egen mognadsprocess. Det 
finns också här ett behov av att förmedla att förändringarna inte enbart ska 
ses som en bättre förmåga att beskriva den faktiska verksamhet som bedrivs. 
Man skulle ju rent hypotetiskt kunna tänka sig att samma verksamhet beskrivs 
i två helt olika verksamhetsbeskrivningar utförda av personer med olika 
mognadsgrad i relation till modellen. Men i det aktuella fallet från regionen 
skulle jag vilja hävda att utvecklingen skett på två plan. Dels finns idag en 
större förståelse av hur modellen fungerar och därmed större möjligheter att 
skapa en bättre skriftlig produkt. Men det har också hänt mycket inom 
regionen under perioden mellan de två olika versionerna. Flera utvecklings-
insatser som går i modellens riktning har också skapat bättre förutsättningar. 
Minns Carin Nordins tidigare insikt om att många av frågorna faktiskt 
efterfrågade angreppssätt som man inte hade. Genom att utveckla 
verksamheten i modellens riktning blir det också lättare att beskriva densamma.  

8.5 Sammanfattning 
Här lämnar vi händelseutvecklingen i ett regionperspektiv. Vi har på nära håll 
fått ta del av arbetet med att i flera olika versioner beskriva den egna 
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verksamheten.  Händelserna under den aktuella tidsperioden kan sägas ligga 
långt ifrån den idealbild som beskrivs i och med modellens fyra faser; 
förberedelser, verksamhetsbeskrivning, utvärdering och ständiga 
förbättringar. Däremot är bilden ändå den att det hänt mycket med 
verksamheten och att modellens närvaro kan hjälpa oss att förstå en del av 
detta. Jag har också genom att över tid jämföra olika versioner av 
verksamhetsbeskrivningen kunnat förmedla en ökad förståelse av modellen 
bland regionens nyckelaktörer.  
 
Det är också uppenbart att man inte kan förstå berättelsen från regionen utan 
att sätta den i sitt sammanhang inom RSV-koncernen. Jag har hävdat att 
händelseutvecklingen i flera fall påverkats av Lars Stigendal och de händelser 
som vi känner från den centrala myndigheten. Det mest tydliga exemplet på 
detta är arbetet med verksamhetens processer. Vidare har det också i 
berättelsen från regionen förekommit olika uttryck för intern politik. 
 
Tillsammans ger de fyra empiriska kapitlen från RSV-koncernen ett underlag 
för att vidareutveckla den tentativa bilden av översättningsprocessen. 
Berättelsen har med sina tydliga inslag av såväl process (över tid), aktörer och 
kontext förutsättningar att bidra till förståelse av det dynamiska mötet mellan 
modellen och en befintlig praktik. I nästkommande kapitel följer den 
empirinära tolkningen av denna berättelse i form av så kallade viktiga 
händelser. Kapitlet söker besvara hur det kan komma sig att RSV-koncernen 
och Västeråsregionen befann sig där som de gjorde, med avseende på arbetet 
med modellen, när den empiriska berättelsen avslutades. 



169 

9. Empirinära tolkning av berättelsen från RSV-koncernen  
I de föregående fyra kapitlen har den empiriska berättelsen från RSV-
koncernen presenterats. Vi har med relativt stor detaljrikedom fått följa 
översättningsprocessen i både ett koncern- och ett regionperspektiv. Den 
empirinära tolkningen diskuterades i metodkapitlet och jag argumenterade där 
för valet att låta de empiriska berättelserna presenteras fristående från 
tolkningsramen. Det har inneburit att de tidigare kapitlen varit relativt fria 
från explicita diskussioner kring exempelvis översättningsprocessen och 
meningsskapande. Jag har istället valt att presentera den empirinära 
tolkningen av berättelsen från RSV-koncernen i innevarande kapitel. Nedan 
presenteras därför de händelser eller kedjor av händelser som enligt min 
tolkning är de som tydligast kan förklara den tagna riktningen för respektive 
nivå i berättelsen109. Det är uppenbart att den faktiska händelseutvecklingen 
skiljer sig från den mer rationella beskrivningen av arbetets olika faser som 
återfinns i kriteriematerialet.  
 
Berättelsen upphörde vid en tidpunkt då koncernens ledning efter många 
tveksamheter och överväganden mer aktivt börjat arbeta med modellen. En 
tydlig fokusering på verksamhetens processer samt en uppenbar tröghet vad 
gäller författandet av den centrala myndighetens verksamhetsbeskrivning var 
andra kännetecken för berättelsens slut.  Vilka viktiga händelser hjälper oss 
förstå att koncernen befinner sig just här? Regionen lämnades vid ett tillfälle 
då man var på väg upp ur en ganska djup svacka. En verksamhetsbeskrivning 
hade författats, men vi såg i princip inget förbättringsarbete i spåret av detta. 
Hur kan det komma sig att regionen inte kommit längre och att vi lämnade 
berättelsens aktörer just där de befann sig med avseende på arbetet med 
modellen?  
 
I kapitel 4 har jag redogjort för de principer efter vilka den empirinära 
tolkning som redovisas i detta kapitel har genomförts. Sammanfattningsvis 
kan sägas att avhandlingens tolkningsram och det preciserade syftet ligger till 
grund för utformningen. De viktiga händelserna innehåller således kopplingar 
till någon av de olika typer av översättningsprocesser som introducerades i 
avhandlingens tredje kapitel. De tre dimensionerna; innehåll, intention och 
angreppssätt samt de två översättningslogikerna som benämnts akontextuell 
och kontextuell har varit viktiga tolkningsredskap. Det innebär också att de 
händelser som lyfts fram som viktiga för utvecklingen kan bidra med 
                                                      
109 Jag kan givetvis inte säga att händelseutvecklingen tagit en annan riktning om 
dessa händelser inte inträffat eller skett på ett annat sätt, utan får nöja mig med en 
förhoppning om att mina argument också kan övertyga läsaren. 
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förståelse kring det preciserade syftets två dimensioner; att översätta och att 
beskriva. Händelserna rymmer också kunskap om på vilket sätt översättarna 
påverkar andra och samtidigt påverkas i sitt eget meningsskapande. 
 
Denna empirinära tolkning presenteras strukturerad efter de två nivåerna 
koncern och region. I ett koncernperspektiv lyfter jag fram de fem 
händelserna; Arbetet påbörjades på modellens villkor, inte praktikens, Ny 
generaldirektör, Beslutet att arbeta med modellen, Översättare får och känner förtroende 
samt Värderingsövningar och 1.1 på direktionen. Vidare lyfter jag i ett 
regionperspektiv fram de fem händelserna; Vi ska kandidera 2005, Skrivgruppen 
skiljs från ledningsgruppen, Beskrivningen möter ledningsgruppen, Paralyserande återföring 
samt Nystarten.  För respektive nivå återfinns också en tidsaxel längs vilken de 
olika händelserna placerats. Som en sammanfattning av den empirinära 
tolkningen i detta kapitel sätts de viktiga händelserna från de båda nivåerna i 
förhållande till studiens preciserade syfte. Detta avslutande avsnitt utgör 
också en brygga till de två tolkande kapitlen Att översätta och Att beskriva.  

9.1 Viktiga händelser i ett koncernperspektiv 
Berättelsen från RSV-koncernen pekar tydligt på hur komplext arbetet med 
modellen är. Detta ligger i linje med avhandlingens utgångspunkt kring 
översättningsprocessen som en nyckel till förståelsen för utfallet. Med en mer 
normativ utgångspunkt borde berättelsen ha visat hur koncernen adopterat 
modellen och sedan startat med att beskriva sin verksamhet, få beskrivningen 
utvärderad för att sedan påbörja arbetet med förbättringar utifrån de 
förbättringsområden som identifierats. Med tanke på tidshorisonten kunde 
man också ha förväntat sig att dagens organiseringsprinciper i större 
utsträckning än vid adoptionen hade kunnat kännas igen i de grundläggande 
värderingarna. Vi vet nu, vilket jag försökt visa med berättelsen, att det är mer 
mångfacetterat än så. Nedanstående fem händelser, markerade på en tidsaxel i 
figur 9.1, är enligt min tolkning viktiga för att för att förstå varför RSV som 
koncern befann sig där som organisationen gjorde med avseende på arbetet 
med modellen när den empiriska berättelsen avslutades. 
 
Var och en av dessa viktiga händelser diskuteras i kapitlet och dessa 
diskussioner utgör tillsammans en empirinära tolkning. Varje händelse 
innehåller en återblick till det empiriska sammanhanget, men också ett 
resonemang med grund i avhandlingens tolkningsram. De kommande 
avsnitten utgör på så vis en viktig brygga mellan den empiriska berättelsen 
och de mer fristående tolkningar som längre fram lägger grunden för 
avhandlingens bidrag.  
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9.1.1 Arbetet påbörjades på modellens villkor, inte praktikens 
Jag har träffat många stolta medarbetare inom RSV-koncernen under de år 
jag följt händelserna på plats. I den empiriska berättelsen har jag försökt 
förmedla bilden av att den professionella kompetensen är viktig och att de 
kollektiva föreställningarna kring hur verksamheten ska bedrivas är starka. 
Det var således i en tydlig praktik som den abstrakta och generellt utformade 
modellen landade under Anitra Steens period som GD. Om vi ”dammar av” en 
tidigare använd figur (2.2) och anpassar den till de kontextuella förhållandena 
inom koncernen kan spänningen mellan idé och praktik beskrivas i den 
kollektiva dimensionen.  

I det övre högra fältet i figur 9.2 finns ett försök till sammanfattning av de 
föreställningar på en generell eller akontextuell nivå som modellen består av. 
Som beskrivits i kapitlet (3) om modellen kan innehållet i kriteriematerialet 
beskrivas som generella idéer för framgångsrik organisering. Jag har med syfte 
att illustrera ett spänningsförhållande i figuren bland dessa lyft fram 
processorientering och kundorientering samt betonat vikten av systematiska 
och personoberoende angreppssätt. Det nedre fältet till höger beskriver 
praktiken inom RSV-koncernen. Det är viktigt att framhålla att modellen landar 
i en befintlig praktik där det redan existerar invanda och överenskomna 
handlingsmönster, i det här fallet kring exempelvis hantering av ärenden inom 
området skattebrott. Att i det sammanhanget tala om exempelvis 
kundorientering och personoberoende angreppssätt kommer sannolikt att 
leda till ifrågasättande av de generella idéerna.  

Figur 9.1  De fem viktiga händelserna för RSV i ett koncernperspektiv. 
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Riksskatteverket Individuella 
Föreställningar 

Kollektiva 
Föreställningar 

Organisations-
föreställningar 

Verksamheten bör 
betraktas som processer 

med fokus på mottagaren 
av tjänsten.  Vidare bör 

arbetet ske på ett 
systematiskt och person-

oberoende sätt. 

 
Generella 

föreställningar 
(idéer) 

 
 
 
 

Specifika 
föreställningar 

(praktiken) 
Organisationsbilder 

Befintliga och 
överenskomna 

handlingsmönster kring 
exempelvis utredningar av 

skattebrott 

Figur 9.2  Mötet mellan idé och praktik (en vidareutveckling av avhandlingens figur 2.2).  

Under den första perioden av arbetet med modellen identifierade Lars 
Stigendal, som jag framöver omväxlande benämner som översättaren/en av 
översättarna, tillsammans med den före detta generaldirektören Anitra Steen 
denna spänning, eller snarare så tycks de få en känsla av att det fanns någon 
form av initiala problem förknippade med modellen. Bland annat förekom det 
flitiga diskussioner om exempelvis kundbegreppet. Tidigt under processen 
påbörjades också arbetet med att skapa en egen identitet på kriteriematerialet 
med finansministerns underskrift i förordet. Men trots dessa aktiviteter var 
den översättning som initialt pågick till största delen akontextuell. 
Översättaren var vid denna tidpunkt inställd på att det föreskrivna 
angreppssättet med de fyra faserna som beskrivits i kapitlet om modellen var 
det rätta. Regionerna uppmanades att beskriva sin verksamhet och den 
utbildning som gavs var en examinatorsutbildning snarlik den som 
översättaren själv gått i SIQ:s regi i samband med den nationella 
utmärkelseprocessen. Bilden förstärks också av att översättaren av många var 
ansedd som en teoretiker utan den så viktiga professionella legitimiteten. 
Något som längre fram blev än tydligare exempelvis genom att andra med 
mer ”skit under naglarna” framgångsrikt tagit över utbildningen.  
 
Översättaren kan idag, några år senare, smått road diskutera ovanstående och 
hans förklaring till varför han valde detta tillvägagångssätt är ”att alla gjorde 
så på den tiden”. Uttalandet indikerar att det tillvägagångssätt som han i hög 
grad påverkade baserades på hur andra i den aktuella kontexten gjorde vid 
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samma tidpunkt. Översättarens meningsskapande kan vid detta tillfälle 
förklaras med hjälp av de tidigare resonemangen kring kontextberoende 
meningsskapande. Jag argumenterade för att den aktuella kontexten inte 
enbart består av RSV-koncernen utan att andra organisationer med liknande 
intentioner också ingår i de kontextuella förutsättningarna för individens 
meningsskapande110. Därav följer att det säkert är färre som skulle välja 
samma tillvägagångssätt idag när erfarenheterna från arbete med modellen är 
större och att det därmed är förändrade kontextuella förutsättningar. Det 
förefaller som att översättaren vid den aktuella tidpunkten handlade i god tro 
med myndighetens bästa för ögonen.  
 
I den empiriska berättelsen visades hur intentionen med att påbörja arbetet 
med modellen var tämligen vag. Det fanns inget klart och tydligt problem som 
skulle lösas och vi minns diskussionerna rörande en lärande organisation, 
vilket i sig inte bidrog med någon ytterligare klarhet. Jag tolkar detta som 
ytterligare ett uttryck för att arbetet startade på modellens villkor. Det var den 
teoretiska utmaningen som lockande översättaren och hans fokus var snarast 
att få igång regionernas arbete och därmed skapa en spännande vardag för sig 
själv och andra snarare än med ett tydligt syfte lösa ett specifikt problem. 
Givetvis fanns intentionen att det på sikt skulle leda till en förbättrad 
verksamhet inom koncernen, men exakt hur detta skulle gå till fick stå tillbaka 
för de mer ”akuta” problemen med att få andra att förstå hur modellen 
fungerar och att få dem att komma igång att beskriva verksamheten.  
 
De första försöken att påverka andras meningsskapande var således inriktade 
på att arbetet med modellen skulle påbörjas och inte på varför arbetet skulle 
bedrivas, vilket skapade en hel del frustration och koncernens översättare 
stod vid detta tillfälle och stampade utan att kunna påvisa några direkta 
fördelar förknippade med detta arbete. Få kunde med ledning av det centrala 
stödet se att denna idé skulle kunna berika de redan befintliga arbetssätten. 
Sammanfattningsvis kan sägas att det meningsskapande som pågick var 
inriktat på modellen i sig själv och dessutom i stort saknade dimensionen kring 
intentionen med arbetet. Genom översättarnas centrala placering kan arbetet 
klassificeras som en önskad homogeniseringsprocess där organisationens alla 
delar skulle förmås att i högre grad arbeta efter de grundläggande 
värderingarna.  

                                                      
110 Jämför gärna med den institutionella organisationsteorins begrepp organisatoriskt 
fält och isomorfism. 
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9.1.2 Ny generaldirektör 
Det var säkert många av dem som ”legat som flundror” i hopp om att 
modellen skulle försvinna ut lika fort som den kom in, som belåtet 
konstaterade att det var en praktikens man i form av Mats Sjöstrand som 
ersatte den i mångas ögon mer idénära Anitra Steen som GD. Visst är det 
också så att detta byte säkert är den enskilt mest viktiga händelse som jag kan 
lyfta fram från mina studier av koncernen, men trots den nya GD:s kritiska 
hållning överlevde modellen bytet.  
 
Min bild är att översättaren allt sedan denna dag varit minst lika upptagen 
med de taktiska och strategiska frågorna i det interna politiska spelet som 
med arbetet att stödja regionerna och den centrala myndigheten i deras arbete 
med modellen. Jag är också av den uppfattningen att GD vid studieperiodens 
slut är avsevärt mer positiv i sin hållning till arbetet med modellen än vid sitt 
tillträde. Exakt vad som påverkat honom under perioden låter sig inte enkelt 
uttryckas, men två saker som säkert hade inverkan och som samtidigt visar på 
översättarens förmåga att anpassa sig är renodlingen av kriteriematerialet (den 
styckade elefanten) och arbetet med verksamhetens processer.  
 
Renodlingen av kriteriematerialet till verksamhetens kärna fick många 
medarbetare och också GD att tydligare se kopplingen till den egna 
verksamheten. Detta var således ett exempel på kontextuell översättning. 
Denna bild förstärktes ytterligare genom att fokus försköts från att skapa 
heltäckande verksamhetsbeskrivningar till arbetet med att identifiera och 
kartlägga processerna. I detta avseende kom bytet av GD vid en lämplig 
tidpunkt. De som förespråkade modellen var mot bakgrund av de vaga 
resultaten villiga att göra avsteg från det föreskrivna angreppssättet. Deras 
föreställning om att arbetet med att upprätta verksamhetsbeskrivningar allena 
skulle leda till en transformation av organisationen i enlighet med de 
grundläggande värderingarna förkastades och strategin förändrades. Arbetet 
med att kartlägga verksamhetens processer var helt plötsligt en aktiv handling 
för att direkt, utan modellens hjälp, förändra organisationen i enlighet med de 
grundläggande värderingarna (jmf ett tidigare resonemang i 3.2.4). Givetvis 
pågick fortfarande arbetet med att få fler att utarbeta verksamhets-
beskrivningar parallellt, men den interna dokumentationen talar om att 
arbetet med processerna gavs större utrymme.  
 
Översättaren förklarar de nya greppen som att han såg de problem som de 
första regionerna konfronterats med när de skulle beskriva sin verksamhet 
och därför ville hjälpa dem. Dessa problem kan liknas vid dem jag 
aktualiserade i samband med att översättningsprocessen sattes i förhållande 
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till modellen i avsnitt 3.3. På grund av de kontextuella förutsättningarna 
saknades i stort möjligheten att besvara kriteriematerialets frågor kring 
verksamhetens processer. Översättaren betonar också vikten av att vid detta 
tillfälle övertyga GD om vikten av modellens fortsatta närvaro i organisationen. 
Jag hävdar inte att bytet av GD i sig skapade en ändrad kurs som annars inte 
hade skett, men uppenbart påskyndade bytet denna utveckling. 

9.1.3 Beslutet att arbeta med modellen 
Fram till och med v.15 år 2000 fanns fortfarande en möjlighet för den nya 
ledningen att ”kasta ut” modellen. Men genom beslutet som fattades på denna 
planeringsvecka skapades ett hinder på grund av att den befintliga kontexten 
efter denna dag innehöll en handling som påverkar ledningens framtida 
beslut. Det engelska språket har en term (commitment) som inte har en direkt 
motsvarighet i det svenska språket och som lämpar sig väl i detta 
sammanhang. På svenska kan vi uttrycka att ledningen som följd av beslutet 
var förbundna med eller engagerade i arbetet med modellen (jmf Salancik & 
Pfeffer 1978; Weick 1995). Beslutet skapade därmed en mer permanent grund 
för en mängd aktiviteter. Det är främst alla de beskrivningar som upprättas 
efter riktlinjerna i det renodlade kriteriematerialet och processbeskrivningarna 
jag tänker på.  
 
Med hjälp av de tidigare beskrivna turerna runt detta beslut kan jag också 
argumentera för att ledningen vid det aktuella tillfället inte kan ha varit 
medveten om alla de konsekvenser som beslutet skulle föra med sig. Beslutet 
innebar bland annat att alla de olika avdelningarna inom den centrala 
myndigheten skulle upprätta verksamhetsbeskrivningar före den 31 april  
2001, något vi vet att de inte klarade av. Till saken hör att samma ledning 
redan tidigare hade beslutat att omorganisera samma myndighet vilket i 
princip innebar att beskrivning skulle ske av verksamheter som inte ännu 
funnit sina ramar och arbetssätt. De två besluten rimmar så dåligt med 
varandra att de troligen fattades utan större inbördes konsekvens-
beskrivningar. Besluten skapade tillsammans en situation på de olika 
avdelningarna inom RSV under 2001 som var frustrerande och svår att 
hantera för såväl avdelningarnas personal som för de som var satta att stödja 
arbetet att beskriva verksamheten. 
 
Mot bakgrund av ovanstående diskussion kring beslutet att arbeta med 
modellen finns det anledning att ta upp den kraftfulla retoriken som tycks 
finnas inbyggd i densamma. Müllern och Stein (1999) har lyft fram det 
retoriska perspektivet för att förstå ledarskap och organisationer. Det finns 
också de som lyft fram och diskuterat den retoriska dimensionen av arbete 
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med TQM (Zbaracki 1998; Vabö 2002). Jag tycker mig se att den som vill 
kritisera arbetet med modellen som regel får svårt att argumentera. Mot sig har 
vederbörande till exempel de grundläggande värderingarna som 
”kännetecknar framgångsrika organisationer”. Att vara emot dessa är ju i 
många sammanhang detsamma som att framhålla att man inte vill vara 
framgångsrik, vilket kan vara problematiskt i dagens samhälle. Modellen har 
mutat in framgångsbegreppet, men utan att egentligen tala om vad som 
menas med framgång eller hur man når dit i en specifik kontext, vilket gör det 
svårt att argumentera emot. Det finns ju också ett antal goda exempel som 
den positive alltid kan referera till, vilket gör det än svårare för den som är 
kritisk. Andra ord som mutats in är systematisk, utveckling, ständiga 
förbättringar och inte minst kvalitet. Det är också lätt för den som är positiv 
att rikta frågan till den kritiske: ”Vad har du för alternativ?” Nästan alla svar 
på den frågan kan kategoriseras under rubriken ”bakåtsträvare”. Kontentan 
av ovanstående är att förespråkaren i de flesta fall får sista ordet.  
 
Ett utmärkt exempel på den retoriska kraften i modellen såg vi i den empiriska 
berättelsen från koncernen när underlaget inför planeringsveckan skrevs av 
den grupp som var positivt inställda till arbetet. Genom goda retoriska grepp 
målade man enligt mitt sätt att se det in verksledningen och regioncheferna i 
ett hörn som de fick svårt att ta sig ur. Alla de positivt laddade orden räckte 
för att övertyga om att beslutet skulle fattas. En rimlig tolkning är att den 
kraftfulla retoriken försvårade översättningen kring intentionen med arbetet i 
den aktuella organisationen. Trots att beslutet fattades var det fortsatt en 
fråga om att arbeta med modellen utan tydlig koppling till varför.  

9.1.4 Översättaren får och känner förtroende 
Jag har tidigare beskrivit hur omorganisationen av RSV också, i alla fall i de 
tänkta planerna, kom att påverka hur och under vilken flagg som arbetet med 
modellen skulle bedrivas. Riktlinjerna rörande att ansvaret skulle ut i linjen var 
tydliga och efter årsskiftet 2000-2001 skulle inte längre översättaren finnas 
kvar i en stabsposition. Men när årskiftet passerades fanns han ändå kvar i sin 
roll och den grupp av översättare som arbetat relativt ”fritt” med bland annat 
processarbetet fortsatte som om inget hade hänt. I skrivande stund har sedan 
dess ytterligare ett årsskifte passerat utan att intentionerna förverkligats. Om 
verksledningen tvärtom drivit på hade översättaren med stor säkerhet lämnat 
sin tjänst. Det finns ingen skriftlig dokumentation som förklarar 
händelseutvecklingen. Men jag har i den empiriska berättelsen försökt visa 
hur översättaren under den aktuella perioden både fick och kände ett 
förtroende från verksledningen och att man uppnådde en tyst överens-
kommelse att han tills vidare arbetar med frågan utgående från direktions-
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nivån. GD framhärdar ivrigt i flera på varandra följande intervjuer att en 
placering i linjen inte i sig på något vis avslöjar hans inställning till den 
aktuella frågan. Han säger istället att hans ledarstil är sådan att ansvaret ska 
finnas i linjeorganisationen. Men ett annat synsätt är att en placering i linjen 
hade sänt signaler som hade försvagat modellens roll i organisationen.  
 
I en artikel (Bergman & Quist 2001) liknades modellen vid den svenska 
monarkin. På 1600-talet, då Sverige var en stormakt, red den svenske kungen 
tillsammans med de stridande trupperna i sin strävan efter utökat landområde 
och därmed makt. Få ifrågasatte kungens roll och funktion som landets 
styrande. Idag har vi istället ett kungahus som till största delen fyller en 
representativ funktion och fungerar som en symbol. Vi har demokratiska val 
och de segrande partierna är de som i själva verket leder nationen, inte 
kungen. Min uppfattning är att modellen förutsätter att få vara kung i en 
organisation. Inte en sådan kung som vi idag har i Sverige utan mer av en 
gammaldags härskare111. Modellen förutsätter att den får rama in 
organisationen och att allt som händer kan rymmas inom dess bild av hur 
organisationer fungerar. I sammanhanget är det värt att framhålla den 
transformation som modellens förespråkare menar blir följden för den 
organisation som arbetar framgångsrikt enligt densamma. Möjligen hade 
denna transformation i än högre grad uteblivit om ansvaret för modellen hade 
placerats i linjen. Den tysta överenskommelsen mellan översättaren och 
verksledningen som samtidigt befäste modellens roll inom koncernen var av 
denna anledning i mina ögon en viktig händelse. Däremot saknades fortsatt 
en tydlig markering från ledningen om arbetets intentioner. 

9.1.5 Värderingsövningar och 1.1 på direktionen 
Fram till och med hösten 2001 var arbetet med modellen ”något som andra 
gjorde” för koncernens ledning. Trots att idén befunnit sig i organisationen i 
närmare fem år hade det inte uppkommit situationer där ledningen aktivt 
arbetade med densamma. De övningar i hela ledningsgruppen som baserades 
på de grundläggande värderingarna och arbetet med delkriteriet kring den 
verkställande ledningen (1.1) inom direktionen var av den anledningen viktiga 
händelser.  
 
Modellen tycks vara möjlig att äga på distans och jag argumenterar för att det är 
först vid aktiva handlingar som man skapar en djupare förståelse av dess 
innehåll (jmf tidigare resonemang kring att meningsskapande föregås av 
                                                      
111 Liknelsen med en härskare syftar enbart på modellens roll i organisationen. Den ska 
inte läsas som att det är en ledarstil som jag förespråkar. Varken jag eller modellen tror 
på den sortens ledarskap. 
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handling). Jag har under studierna av koncernen kunnat konstatera att olika 
individer tilldelar arbetet med modellen olika mening och att denna inställning 
kan förändras över tid. Med utgångspunkt i det empiriska materialet har jag 
skapat tre idealtyper som beskrivs nedan och jag vill hävda att aktiva 
handlingar utgående från modellens frågeställningar kan förflytta individer från 
en tilldelad mening till en annan112. Det är av denna anledning jag finner 
värderingsövningarna och arbetet med 1.1 på direktionen som viktiga 
händelser för koncernens arbete med modellen. De tre idealtyperna baseras på 
den mening som individer tilldelar arbetet med modellen i förhållande till den 
egna verksamheten. I enlighet med hur jag tidigare beskrivit meningsskapande 
är den bild som skapas en framtida bild av organisationen med modellen 
inkluderad baserad på individens kognitiva ramar och den kontext hon 
befinner sig i. De tre idealtyperna är: 
 
1. Den förtröstansfulle 
2. Den verksamhetsorienterade 
3. Den omvärldsmedvetne 
 
Den förtröstansfulle är ideologiskt ”troende” med avseende på modellen: 
”Bara vi adopterar modellen och låter värderingarna vara vägledande så 
kommer det gå bra. De kännetecknar ju framgångsrika organisationer, eller 
hur?”113 Vederbörande är också relativt kunnig kring modellens hörnpelare och 
kritiserar sällan eller aldrig modellen.  
 
Den verksamhetsorienterade betraktar modellen som ett verktyg bland 
många andra i verktygslådan: ”Jag har inte tagit mig tid och satt mig in i alla 
de olika bitarna i modellen, men lite kan jag ju.” Är noga med att framhålla att 
verktygen och trebokstavskombinationerna aldrig får bli viktigare än 
verksamheten. Ser gärna att kompetens om modellen finns i organisationen, 
men vill inte låta sig ledas av densamma: ”Verksamheten måste vara 
styrande.” Är också bekymrad över all den tid som tas från verksamheten i 
samband med arbetet med verksamhetsbeskrivningen: ”Men om arbetet sker 
på rätt sätt kommer det vara nyttigt för vår organisation.” 

                                                      
112 Det kan vara på sin plats att motivera varför de tre idealtyperna inte tydligare 
underbyggs med exempel från den empiriska berättelsen. Anledningen är helt enkelt 
den att det är svårt att lyfta fram enstaka personer som är exempel på den ena eller 
andra typen. Principen med idealtyper är ju just den att de beskriver ganska extrema 
lägen. Idealtyperna är i detta fall skapade av fragment hämtade från olika individer i 
empirin. 
113 Citaten i avsnittet kring idealtyperna är fiktiva och ska endast betraktas som 
karaktäristiska. 
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Den omvärldsmedvetne saknar i stort kompetens kring vad modellen 
egentligen är. Men är väldigt medveten om att många andra arbetar med 
densamma ”och dessutom är det ju viktigt med kvalitetsfrågorna”. Bilden 
som skapas är således mer baserad på vad man tror att andra tycker än på det 
egna behovet.114  
 
Det är främst två områden som jag i denna empirinära tolkning kan lyfta fram 
med hjälp av idealtyperna. För det första visar de på risken att tala förbi 
varandra när frågor runt modellen avhandlas. Uppenbart genereras bilder med 
avgörande skillnader hos olika individer. De olika bilderna är en god grund 
för att skapa missuppfattningar och visar på olika synsätt vad gäller såväl 
innehåll, intention som angreppssätt. Vidare kan idealtyperna kopplas tillbaka 
till de aktiva handlingar jag lyfter fram som avgörande i detta avsnitt. Det 
tycks finnas en dragningskraft till den idealtyp som benämndes ”den 
förtröstansfulle” som uppstår i samband med aktivt arbete med modellen. 
Möjligen kan detta till viss del förklaras av den positivt laddade retoriken. En 
annan förklaring kan vara att individer uppfattar de diskussioner som handlar 
om deras vardag som betydelsefulla.  Viktigt att påpeka är också att 
koncernens grupp av översättare spelat viktiga roller för att åstadkomma detta 
aktiva arbete bland koncernens ledare.  

9.1.6 Sammanfattning av de viktiga händelserna i ett koncernperspektiv  
Ovanstående resonemang avslutar redogörelsen för de viktiga händelserna på 
den centrala myndigheten inom RSV-koncernen. Sammanfattningsvis 
accentuerar de fem viktiga händelserna tillsammans översättningsprocessens 
betydelse i den aktuella organisationen. Jag hävdar att de fem händelserna kan 
ses som kumulativa och att en viktig händelse därmed förutsätter de 
föregående. Jag argumenterar för att händelseutvecklingen hade varit en 
annan om exempelvis bytet av generaldirektör inte hade inträffat. Hur 
händelseutvecklingen då hade tagit sig uttryck är givetvis omöjligt att besvara, 
men med största sannolikhet hade mycket varit annorlunda. Kanske hade en 
tydlig intention formulerats i samband med beslutet att arbeta med modellen? 
Kanske hade värderingsövningarna kommit till stånd mycket tidigare, eller 
inte alls? Modellen hade kanske till och med förkastats? 
 
Vidare vill jag hävda att de viktiga händelserna visar att uppdelningen av de 
tre dimensionerna av översättningsbegreppet och de två olika översättnings-
                                                      
114 En organisationsteoretiker med institutionell läggning skulle kunna förklara allt 
utvecklingsarbete i organisationer med hjälp av denna idealtyp, men jag tror 
personligen att det finns fler svar än så. 
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logikerna kan användas för att öka förståelsen för det dynamiska mötet 
mellan idé och praktik. Också översättarna framstår som viktiga i samband 
med de olika händelserna. Trots att deras hierarkiska placering talar om 
begränsad påverkansmöjlighet har gruppen av översättare i flera fall starkt 
påverkat arbetets inriktning. De fem händelserna har också belyst de tidigare 
förutspådda problemen runt den grundläggande värderingen processorientering 
som initialt kan uppstå i en tjänsteproducerande organisation vid arbete med 
modellen. I nästkommande avsnitt lyfts de viktiga händelserna från 
Västeråsregionen fram och diskuteras. Tillsammans utgör sedan de viktiga 
händelserna från de båda nivåerna underlag för kapitlets avslutande 
diskussion rörande studiens syfte. 

9.2 Viktiga händelser i ett regionperspektiv 

Den del av den empiriska berättelsen som hämtats från Västeråsregionen 
sträcker sig från förberedelserna av den första verksamhetsbeskrivningen till 
dess att organisationen mottagit den första återföringsrapporten och de 
händelser som utspelas i direkt anslutning till detta. Vi har också fått följa den 
före detta kvalitetschefens våndor och hur hon slutligen väljer att lämna 
organisationen. De viktiga händelser jag lyfter fram i detta avsnitt redovisas i 
nedanstående figur. Likt redovisningen från den centrala myndigheten 
utvecklas dessa viktiga händelser med hjälp av avhandlingens tolkningsram. 
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 Figur 9.3  De fem viktiga händelserna inom Västeråsregionen.  

9.2.1 ”Vi ska kandidera 2005” 
I den empiriska berättelsen beskrev jag hur orden i rubriken dök upp redan i 
den kvalitetsplan som upprättades under 1999, för att sedan också finnas med 
i verksamhetsplanen för år 2000. Det är stor skillnad på skattechefens tydliga 
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inställning att modellen ska användas och leda fram till en kandidatur jämfört 
med den otydlighet vi känner från berättelsen på koncernnivå. Det är också 
värt att påpeka att denna händelse i regionen utspelar sig före det att beslutet 
att arbeta med modellen fattas på koncernnivå.  
 
Jag tolkar att detta tydliga uttalande var en viktig händelse för hur arbetet 
utvecklade sig inom regionen. Skattechefen gav tydliga signaler om att arbetet 
var prioriterat och att han var beredd att försvara det. Hans bild av modellen 
kan liknas vid ”den förtröstansfulle” som beskrevs i föregående avsnitt. Detta 
har i mina ögon gett olika effekter. En positiv sådan ser vi i kvalitetschefens 
reflektioner där hon ofta under den första tiden återkommer till hur viktigt 
det är för henne att känna att hennes chef står bakom arbetet med modellen 
och det sätt på vilket hon arbetar. I sig själv saknar hon den auktoritet och 
självklara position i organisationen som hon anser vara en förutsättning. 
Ytterligare en fördel är att individerna i organisationen slipper att lägga en 
mängd energi på att skapa mening kring vilken inställning ledaren har i frågan.  
 
En annan mer negativ effekt var att skattechefen redan tidigt band upp sin 
lojalitet och med sin tvärsäkra attityd skapade en enda möjlig väg för 
organisationen att vandra (jmf den tidigare diskussionen kring 
”commitment”). Jag har också noterat i de olika intervjuerna att han inte vid 
något tillfälle tillåter sig själv att ifrågasätta inriktningen. Detta ger i sin tur en 
situation där litet utrymme ges för ledningsgruppen att längs vägen diskutera 
huruvida den inslagna vägen är bra eller dålig för organisationen. Detta 
resulterade också i en situation där intentionen med arbetet initialt aldrig 
problematiserades. Jag tror inte att kandidaturen var ett mål i sig, utan enbart 
att denna ingång till arbetet minskade möjligheterna att resonera runt 
intentionen. Att detta behov fanns latent i ledningsgruppen blev tydligt i 
samband med det möte där den första beskrivningen mötte ledningsgruppen, 
vilket återkommer som en separat, viktig händelse längre fram. 

9.2.2 Skrivgruppen skiljs från ledningsgruppen 
Nästa viktiga händelse utspelar sig då skattechefen och kvalitetschefen 
gemensamt satte samman den grupp som skulle författa den första 
verksamhetsbeskrivningen. För det första väljer man att flytta frågan från 
ledningsgruppen till en mindre skrivgrupp där enbart en av deltagarna sitter i 
ledningsgruppen. Dessutom är det flera i gruppen som helt saknar utbildning 
kring modellen och det är enbart kvalitetschefen som har genomgått en längre 
utbildning. Ingen av dem har någon erfarenhet av praktiskt arbete i enlighet 
med modellens hörnpelare eller fyra faser.  
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Vi vet från den empiriska berättelsen att gruppens möten präglas av allmän 
oreda och att skattechefen längs vägen tvingas att medverka för att såväl 
medla mellan gruppens olika aktörer som att skriva delar av beskrivningen. 
Kompetensbristen i gruppen kan sägas finnas inom minst tre olika områden. 
För det första tycks gruppen sakna en tydlig struktur och arbetsordning, 
vilket säkert delvis kan förklaras av den oklara rollfördelningen i gruppen. Vi 
ser till exempel hur en medlem mellan vissa möten tagit egna initiativ och 
skrivit ny text. För det andra saknas kompetens kring modellen. Merparten av 
tiden i gruppen går åt till att diskutera och förstå vad de olika punkterna i 
kriteriematerialet efterfrågar. Det är också uppenbart att gruppen inte hade 
skapat någon gemensam mening kring exempelvis centrala begrepp som kund 
eller process. En stor del av ansträngningarna sker således utifrån en 
akontextuell översättningslogik. Den tredje kompetensbristen som jag 
identifierat är att man i gruppen saknar en gemensam bild av hur 
verksamheten ser ut. Om vi återvänder till mina resonemang i kapitlet om 
modellen (kapitel 3) redogör jag där för vad det innebär att beskriva sin 
verksamhet. Många av de svårigheter som där lyfts fram konkretiseras i fallet 
Västeråsregionen. Nedanstående citat beskriver väl de våndor som 
kvalitetschefen och hennes grupp tog sig igenom under det första försöket att 
beskriva verksamheten genom att svara på frågorna i kriteriematerialet: 

Den paradox som ligger i lärandet av en helt ny kompetens är 
denna: att en student inte från början kan förstå vad han 
behöver lära sig, det kan han förstå endast genom att lära sig 
själv, och lära sig själv kan han endast genom att börja göra det 
han ännu inte förstår. (Schön 1987:93) 

Man skulle kunna likna regionens arbete med födslovärkar. På samma sätt 
som när ett nytt liv föds fungerar kriteriematerialet som ett nytt raster vilket 
läggs på organisationen och därmed föds också något nytt. Organisationens 
medlemmar har genom år av gemensamma upplevelser och erfarenheter med 
sina hjärnor skapat och upprätthållit vad man tror är ”Västeråsregionen”. 
Men uppenbart finns där många ”svarta hål”, aspekter av organiserandet 
kring vilka man inte skapat någon gemensam mening, som lyfts fram genom 
arbetet med modellen. Detta fenomen förstärks också av att den lilla 
skrivgruppen inte sedan tidigare direkt har påverkat varandras uppfattning 
om organisationen i och med att de är hämtade från olika delar av densamma.  
 
Vi ser i kvalitetschefens reflektioner hur gruppen slits mellan hopp och 
förtvivlan i sina ansträngningar att beskriva verksamheten. Vi ser också hur 
hon tydligt lever med uppfattningen att det finns en riktig bild att fånga och 
hon undrar återkommande om gruppen gjort rätt. Den ”rätta” bilden som 
hon vill presentera är inte hennes egen, utan snarare ledningsgruppens. Hon 
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upprepar flera gånger i sina reflektioner att det hade varit bra om hon också 
suttit i ledningsgruppen, för då hade hon haft svaren på kriteriematerialets 
frågor. Vidare har hon återkommande en oro som baseras på osäkerheten 
kring kriteriematerialets utformning och vad frågorna egentligen efterfrågar. 
Vakuum är ett ord som kan beskriva hennes situation, att försöka finna 
någon annans svar på frågor som hon inte vet om hon förstår. En 
övergripande reflektion från detta empiriska sammanhang är att ingen verkar 
medveten om begränsningarna i modellen jag tidigare pekat på, utan man rusar 
rakt in i arbetet att beskriva verksamheten. Således saknas diskussioner 
rörande såväl förhållandet mellan att beskriva och att konstruera som vilka 
delmängder av organiseringen som kan fångas med hjälp av frågorna i 
kriteriematerialet. 
 
Många av problemen som skrivgruppen upplevde hade kunnat uppstå också 
om ledningsgruppen behållit ansvaret för att ta fram beskrivningen, men 
några av dem hade säkert kunnat undvikas. Det är det som främst motiverar 
mitt val av denna andra viktiga händelse. Den lade dessutom direkt grunden 
för den nästkommande. 

9.2.3 Beskrivningen möter ledningsgruppen 
Vi vet från kvalitetschefens reflektioner att många i ledningsgruppen var 
oroade inför mötet där den första versionen av verksamhetsbeskrivningen 
skulle diskuteras. Mötet föregicks också av den utbildningsdag då regionens 
valda angreppssätt ifrågasattes av en extern expert. Jag menar att det är först 
under detta möte i februari 2001 som beslutet att arbeta med modellen öppet 
ifrågasätts i ledningsgruppen. Öppet i det här fallet syftar på att ifråga-
sättandet skedde i ett formellt forum. Det var dock ingen rak 
kommunikation, men det framgår av olika kommentarer och frågor att det 
under ytan ligger ett ifrågasättande. Uppenbarligen var det flera i 
ledningsgruppen som inte delade ”den förtröstansfulles” bild av 
organisationen med modellen inkluderad. Symtomatiskt för den aktuella 
organisationen var det en kraftig signal från skattechefen som bryter dessa 
diskussioner och leder till att arbetet med att granska beskrivningen 
återupptas. 
 
När beskrivningen möter de bilder som ledningsgruppens medlemmar har av 
den egna organisationen karaktäriseras den som en önskebeskrivning. 
Skrivgruppen har varit väldigt mån om att försöka fånga ett nuläge, men 
beskrivningen uppfattas inte alls så. Det finns enligt min tolkning minst tre 
faktorer som kan bidra med förståelse rörande detta. För det första har 
beskrivningen starkt påverkats av den bild som skattechefen har av 
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organisationen. Som ledare har han kunnat påverka utformningen av 
beskrivningen, men min bild är att det skett mer eller mindre utan att han 
uppfattat det själv. I en diskussion där hans mening stått emot någon annans 
har han i de flesta fall gått segrande ur striden. Föreställningen att 
skattechefen leder organisationen är påtaglig och därmed blir hans 
världsuppfattning också tyngre vägande än de övrigas i en diskussion. En 
annan förklaring till att beskrivningen uppfattas som en önskebeskrivning är 
att många i ledningsgruppen saknar kunskap om modellen och därför inte 
förstår gruppens skrivning. En tredje förklaring är bristen på samsyn i 
ledningsgruppen vilket innebär att i princip alla beskrivningar riskerat att 
betraktas som främmande för den enskilde.  
 
Mötet mellan verksamhetsbeskrivningen och ledningsgruppen har betydelse 
på ytterligare ett sätt. Dagen som inleds så negativt vänds under arbetets gång 
till något positivt. Jag får därmed ytterligare belägg för att praktiskt och 
konkret arbete med modellen är en viktig förutsättning för att individer ska 
kunna utveckla positiv bild kring hur modellen kan bidra till den egna 
verksamhetens utveckling. Ett resultat av dagens arbete blev också en 
korrigering i hur det fortsatta arbetet skulle bedrivas och ett närmande mellan 
dem som skulle skriva och ledningsgruppen.  

9.2.4 Paralyserande återföring 
I den empiriska berättelsen från regionen framgick hur återföringen från 
koncernens översättare initialt dröjde på grund av hård arbetsbelastning. När 
så dagen äntligen var inne uppstod en situation där berättelsens nyckelaktörer 
hamnade på kollisionskurs, vilket i sin tur definitivt påverkade de kommande 
händelserna. En återföring i enlighet med hur den beskrivs i kriteriematerialet 
hade kunnat leda till ett aktivt förbättringsarbete, vilket nu helt uteblev. Jag 
vill lyfta fram tre kontextuella förutsättningar som bidrar till förståelse av 
denna händelseutveckling som paralyserade organisationen med avseende på 
arbetet med modellen under cirka ett halvår.  
 
Den första specifika förutsättningen finns i den relation mellan regionerna 
och chefsmyndigheten som mer utförligt beskrivits i den empiriska 
berättelsen.  Det är en komplex situation där den centrala myndigheten vid 
ena tillfället eftersträvar att styra regionerna och i nästa ska stödja. Vi vet 
också att regionerna är relativt självständiga myndigheter. En tolkning är att 
det fanns ett inbyggt spänningsförhållande mellan koncernens översättare och 
regionens skattechef i samband med utvärderingen. Detta förhållande bygger 
inte i första hand på personfrågor utan förklaras istället av de kontextuella 
förutsättningarna.  
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Det andra området som hjälper oss att förstå denna händelse är nära 
förknippat med det första. Under hela arbetet med att skapa en verksamhets-
beskrivning gav kvalitetschefen och flera med henne uttryck för frustration i 
samband med att frågorna kring verksamhetens processer skulle besvaras. 
Som jag tolkar händelserna så utsattes den aktuella regionen för den 
problematik som tidigare beskrevs med hjälp av metaforen svallvågor. När 
arbetet påbörjades inom regionen hade koncernens översättare ännu inte 
förstått och tagit ställning till hur detta område i kriteriematerialet skulle 
hanteras. Det var först genom de svårigheter som de första regionerna som 
svarade på frågorna upplevde som översättaren förstod den komplexitet som 
den aktuella produktionslogiken förde med sig.  Detta innebar att den aktuella 
regionen inledningsvis inte fick något stöd av den karaktär som senare 
utvecklades i samband med att den så kallade manualen skapades. Regionen 
fick därför finna egna vägar för att besvara de ”främmande” fråge-
ställningarna. När det däremot var dags för återföring så hade processarbetet 
inom koncernen avancerat och därmed fanns också en klar uppfattning från 
koncernens översättare vilka processer som skulle ligga till grund för svaren. 
Resultatet blev, mot bakgrund av ovanstående föga överraskande, att 
skattechefen upplevde kritiken som orättvis. De två nivåerna i berättelsen kan 
vid detta tillfälle sägas vara i otakt med varandra. Ett fenomen som givetvis 
också förstärktes av att skattechefen, på grund av sina tidigare erfarenheter 
kring processkartläggning, hade en klar uppfattning om detta område. 
 
De två ovanstående anledningarna räcker dock inte för att förstå den 
paralysering som blev resultatet av återföringen. För att vi ska kunna förstå 
behöver en tredje anledning presenteras. I berättelsen från regionen framgår 
hur skattechefen och hans kvalitetschef över en lång tidsperiod redovisar 
olika uppfattning om arbetets fokus. Jag hävdar att denna åsiktsskillnad 
tydliggörs i samband med återföringen och leder till att arbetet stannar upp 
och i förlängningen till att kvalitetschefen väljer att lämna organisationen. 
Åsikterna divergerade kring huruvida arbetet skulle inriktas på en fortsatt 
verksamhetsbeskrivning eller, vilket kvalitetschefen argumenterade för, om 
det fortsatta arbetet skulle inriktas på förbättringar. Min tolkning är att 
kvalitetschefen i och med sitt stora engagemang i att utbilda de så kallade 
KTT-handledarna kände sig förpliktigad att snarast leverera förbättrings-
områden identifierade av ledningsgruppen, medan skattechefen istället ville 
nå i mål med beskrivningen av verksamheten. Annorlunda uttryckt kan de 
båda sägas ha skapat olika bilder av på vilket sätt modellen skulle leda till en 
bättre verksamhet. Målbilden var relativt homogen, men de ville nå dit genom 
olika angreppssätt.  
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9.2.5 Nystarten 
Den ovanstående händelsen som beskrivits som viktig tycktes länge ha varit 
av utplånande karaktär. Dock vet vi att den empiriska berättelsen från 
regionen slutade vid en tidpunkt då mycket andades optimism. Ett stort 
engagemang kring framförallt regionens processorientering redovisades. Jag 
argumenterar här för den femte och sista viktiga händelsen; nystarten. 
 
Ödmjukhet är enligt min tolkning det ord som bäst hjälper oss att förstå 
nystarten. Regionens skattechef beskriver i den avslutande intervjun hur han 
genom självinsikt tagit ett steg tillbaka och nu låter andra få större utrymme i 
arbetet. Också koncernens översättare hade tänkt om. När vi lämnade 
regionen hade hans åtagande ökat och mycket tid lades på att vara det 
bollplank som tidigare saknats. Genom hans närvaro går koncernen och 
regionen åter i takt med avseende på centrala frågeställningar i kriterie-
materialet. I ett sådant nära förhållande kan inte svallvågor uppstå på samma 
sätt som tidigare. Nystarten handlar således i första hand om nya ansatser 
kring angreppssättet, dvs. hur arbetet med modellen bedrivs. 

9.2.6 Sammanfattning av de viktiga händelserna i ett regionperspektiv 
Ovanstående fem händelser kan tillsammans hjälpa oss att förstå hur det 
kommer sig att regionen befinner sig just där man befinner sig i arbetet med 
modellen. Även den empirinära tolkningen från regionen visar hur en viktig 
händelse tydligt kan sägas bereda mark för de nästkommande. Exempelvis 
kan de problem som ledningsgruppen uppvisade förstås mot bakgrund av att 
arbetet med verksamhetsbeskrivningen tidigare hade skiljts från lednings-
gruppen. Vidare har processernas centrala betydelse för den tjänste-
producerande organisationens initiala arbete med modellen ytterligare 
förstärkts. Just dessa två fenomen finner jag stor anledning att återkomma till 
i samband med det tolkande kapitlet rörande att beskriva. Händelserna från 
regionen visar också att det inte är en självklarhet att det finns kompetenta 
översättare när arbetet med modellen påbörjas.  

9.3 Kapitlets empirinära tolkning i förhållande till studiens syfte 
Den longitudinella berättelsen från RSV-koncernen kommer tillsammans 
med de viktiga händelser som identifierats i detta kapitel utgöra en 
utgångspunkt då avhandlingens tolkande kapitel presenteras. Redan här finns 
dock anledning att som en sammanfattning av den empirinära tolkningen i 
detta kapitel peka på några centrala områden i förhållande till studiens syfte. 
 
Den första preciseringen av studiens syfte innebar en intention att 
kontextuellt studera olika typer av översättningsprocesser och därmed också 
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översättarnas roll och förutsättningar. Som redan framhållits i och med att de 
två olika avsnitten med empirinära tolkning från RSV-koncernen 
sammanfattats tycks tolkningsramen rörande översättningsprocessen i vilket 
fall fånga ett antal aspekter av det organisatoriska skeendet över tid. Den 
empirinära tolkningen innehåller den typ av blottlagda förutsättningar som så 
ofta saknats i tidigare studier om TQM. Genom att följa utvecklingen över tid 
byggs också en förståelse av det processuella och händelsernas kumulativa 
förhållande upp. Vidare visar såväl den mest tydliga översättaren inom 
koncernen som flera av aktörerna inom regionen på ett lärande över tid i 
förhållande till modellen. På koncernnivå leder detta lärande mer tydligt till att 
man lämnar modellberoendet, men också regionen visar på nya sätt att arbeta 
i takt med att förståelsen för modellen ökar.  
 
Den empirinära tolkningen bygger också upp en förväntan på en kommande 
diskussion kring relationen mellan ledare och översättare. De viktiga 
händelserna rymmer frågetecken rörande vem eller vilka som egentligen 
agerat som översättare på de två nivåerna i den empiriska berättelsen. Interna 
motsättningar och svårigheten att se vilka innebörder de olika aktörerna 
lägger i arbetet med modellen bör behandlas ytterligare. Dessutom finns ett 
behov att fundera över hur de två nivåerna inom koncernen påverkat 
varandra över tid.  
 
I samband med att avhandlingens övergripande syfte preciserades i slutet av 
det tredje kapitlets argumenterade jag också för att mer specifikt studera en 
fas i arbetet med modellen. Med utgångspunkt i tolkningsramen kring 
översättningsprocessen skulle praktikers arbete med att beskriva den egna 
verksamheten studeras. Den empirinära tolkningen i detta kapitel, inte minst 
de viktiga händelserna från regionen, stärker antagandet om att denna fas i 
arbetet kan vara viktig för den totala förståelsen för översättningsprocessen. 
Bland de tänkbara utmaningar som målades upp i tolkningsramen är det 
framförallt förhållandet mellan den tjänsteproducerande logiken och 
kriteriematerialets frågor rörande verksamhetens processer som tydligt 
framträtt. Här kan också noteras att de utmaningar som målades upp för den 
offentliga organisationen inte lika tydligt framstår som centrala.   
 
I inledningen av kapitlet utmålades denna sammanfattning som en brygga till 
de två tolkande kapitlen Att översätta och Att beskriva. Före det att vi vänder 
uppmärksamheten mot dessa två kapitel framställs ytterligare en empirisk 
berättelse; Landstinget i Värmland. Kapitlet innehåller också en empirinära 
tolkning där icke-handling lyfts fram och vi får i det sammanhanget anledning 
att återkomma till RSV-koncernen. Bland annat kommer den brist på 
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översättning kring intentionen med arbetet i enlighet med modellen som jag i 
detta kapitel återkommande lyft fram att diskuteras ytterligare. 
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10. Landstinget i Värmland 
Allt sedan 1862 har vi i Sverige haft landsting som en regional nivå med 
självständig representation. Redan från början hade landstingen en 
dominerande uppgift i att hantera regionens behov av sjukvård. Denna 
berättelse handlar om Landstinget i Värmland (LiV) och närmare bestämt om 
hälso- och sjukvården i Värmland. Berättelsen ska givetvis i första hand 
handla om kontexten i förhållande till modellen. Men händelseutvecklingen 
kräver också såväl en historisk tillbakablick som en jämförelse med den 
konkurrerande idén LiV 2002.  
 
Det första avsnittet ämnar återge händelser som inträffat före det att jag 
funnits på plats i verksamheten. Här kommer såväl det inledande arbetet med 
modellen samt en förklaring av LiV 2002 att rymmas. Det andra avsnittet 
skildrar sedan händelserna centralt inom hälso- och sjukvårds-
administrationen efter det att jag börjat följa verksamheten. Likt berättelsen 
från RSV-koncernen så återfinns också en berättelse från en annan 
organisatorisk nivå, i det här fallet en så kallad länsverksamhet. Kapitlet 
avslutas med en empirinära tolkning som fokuserar orsakerna till icke-
handling. Som en sammanfattning på detta kapitel sätts den empirinära 
tolkningen i förhållande till studiens syfte. I samband med detta bereds också 
utrymme för en återkoppling till den empirinära tolkningen från RSV-
koncernen. På så vis utgör också detta avslutande avsnitt en brygga till de två 
tolkande kapitlen Att översätta och Att beskriva. 

10.1 Konkurrerande idéer? 
Hälso- och sjukvården i Värmland bestod fram till år 2000 av fem geografiska 
sjukvårdsdistrikt, som tillsammans täckte behovet för värmlänningar och en 
mindre population dalslänningar. Organiseringen följde en grundläggande 
filosofi som byggde på att de sjukdomstillstånd som utan kvalitetsförluster 
eller minskad ekonomisk effektivitet kan vårdas i patientens närmiljö också 
bör behandlas där. Denna filosofi har i intern dokumentation kallats 
”Värmlandsvägen”. Varje sjukvårdsdistrikt styrdes av en politisk hälso- och 
sjukvårdsnämnd och en tjänstemannaförvaltning. Landstinget som helhet 
styrdes av besluten i landstingsfullmäktige och landstingsstyrelsen och en 
central tjänstemannaorganisation115.  
 
Den svenska hälso- och sjukvården drabbades, likt andra delar av offentlig 
sektor av stora problem under slutet av 1980-talet. Problem som har följt 

                                                      
115 För en mer utförlig beskrivning av denna organisering inom LiV se Skålén (2002). 
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verksamheten sedan dess. Landstingsförbundet har ett övergripande ansvar 
för att stödja de enskilda landstingen med avseende på bland annat 
verksamhetsutveckling. På samma sätt som Svenska Kommunförbundet 
ganska snart efter modellens inträde på den svenska scenen introducerade 
Utmärkelsen Svensk Skola utlyste Landstingsförbundet möjligheten att 
ansöka om Kvalitetsutmärkelsen Svensk Hälso- och Sjukvård. Modellen 
används som arbetsmaterial, men med vissa anpassningar i de texter som 
ramar in kärnan i kriteriematerialet. Landstingsförbundet har också valt att 
kalla modellen för QUL; Qvalitet, Utveckling och Ledarskap. 
 
Intressant i förhållande till LiV är att ett av landstingsråden under 
studieperioden, Berit Högman, redan från början var starkt engagerad i 
arbetet med att ta fram QUL. Hon har också under åren 1997-2002 suttit 
som ordförande i den domarkommitté som utser de goda föredömena inom 
den svenska hälso- och sjukvården. Samma roll har hon också spelat i den 
regionala kvalitetsutmärkelsen som under ett par år fanns i Värmland. I 
förordet till en utgåva av QUL-kriterierna116 skriver hon: 

Ledningsinstrumentet QUL ger en möjlighet till nytänkande. 
Instrumentets frågor medvetandegör våra mentala bilder och 
utmanar dem. Det hjälper oss att bli varse hur vi löser våra 
uppgifter och hur vi skulle kunna göra. Frågorna tvingar oss att 
fokusera på helheten och att se sambanden i våra organisationer. 
Hur samverkar organisationens alla delar för att åstadkomma 
det bästa möjliga för dem man är till för? 

I en intervju med mig (001219) har hon också förmedlat sin syn på modellen, 
en syn som hon uttrycker har utvecklats över tiden. Hon genomgår 
kontinuerlig träning i rollen som ordförande i domarkommittén, där 
medlemmarna varje år får gå en fördjupningsutbildning. Hon är också en 
frekvent deltagare på de konferenser som nämnts i avhandlingens i 
inledningskapitel. Men hon säger att hon redan första gången hon kom i 
kontakt med modellen blev ”jättehög”:  

Jag tyckte att det här är helt kanon. Sen när jag kom hem och 
det var sent på kvällen, så ringde jag till en kompis i Storfors och 
låg där i sängen och bubblade på säkert i 20 minuter. Sen säger 
han så här: ”Du, jag begriper absolut ingenting.” Det är lite 
typiskt, det är svårt att begripa. 

Hon framhåller att modellen erbjuder ett sätt att tänka och ett sätt att arbeta. 
Hon beskriver de grundläggande värderingarna som moderna tio Guds bud 
                                                      
116 Kriterier och anvisningar för QUL 1999/2000. 
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och hävdar att hon ofta använder strukturen och frågorna från modellen i sitt 
dagliga arbete. 
 
Föga överraskande mot bakgrund av Högmans positiva inställning förordade 
sjukvårdstyrelsen 1996 att sjukvården i Värmland skulle arbeta med QUL 
som hjälp i arbetet med verksamhetsutveckling. I budgetdirektiven hösten 
1997 uttrycktes vidare att varje distrikt borde identifiera minst en enhet som 
systematiskt arbetar med QUL. Trots detta har det i mina historiska 
dokumentstudier av LiV varit näst intill omöjligt att spåra en officiell 
diskussion kring modellen. Sedan uppmaningen i budgetdirektiven har det varit 
märkbart tyst i de officiella kanalerna.  
 
Ett exempel på hur politikernas uppmaning, trots allt, givit aktiviteter i 
organisationen kan hämtas från länets största sjukhus. Under 1996/97 
uppmanande dåvarande sjukhusdirektören samtliga kliniker att inkomma med 
verksamhetsbeskrivningar enligt QUL. Britt Gyllinder, som under större 
delen av mina studier av LiV var kvalitetschef för länets hälso- och sjukvård, 
arbetade 1996/97 som avdelningschef och senare kvalitetssamordnare på en 
av sjukhusets dåvarande kliniker och berättar att i stort sett ingen ute på 
klinikerna förstod vad som förväntades av dem. Inga centralt initierade 
stödinsatser förekom och förvirringen var påtaglig. När dåvarande 
sjukhusdirektören insåg att klinikerna hade svårt att klara av sina beting kom 
ett nytt direktiv som sa att verksamhetsbeskrivningarna enbart behövde 
innehålla tre av de sju huvudkriterierna; Ledarskap, Medarbetarnas utveckling 
samt Kundtillfredsställelse. Någon egentlig utvärdering av de beskrivningar 
som producerades eller någon riktning för fortsättningen kom aldrig från 
sjukhusdirektören. Vi ska snart se att frånvaron av officiell diskussion och 
sjukhusdirektörens passiva hållning kan förklaras av att något annat var på 
väg. 

10.1.1 LiV 2002 
1997 fick LiV en ny landstingsdirektör som närmast kom ifrån en ledande 
befattning inom Försäkringskassan i Östergötland. I maj 1998 fick hon i 
uppdrag av politikerna att påbörja ett grundläggande förändringsarbete, som 
senare skulle komma att ta form som LiV 2002. Bakgrunden till politikernas 
beslut var att också Landstinget i Värmland drabbats av ekonomiska 
svårigheter och de tidigare försöken att komma till rätta med dessa hade varit 
fruktlösa.  
 
 I LiVs verksamhetsplan för åren 1999-2002 står det att läsa om grund-
tankarna med LiV 2002. Den övergripande visionen för LiV 2002 uttrycks: 
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”Ett attraktivt, dynamiskt och hälsofrämjande Värmland” (s 56). Utifrån 
visionen har tre mål formulerats: nöjda värmlänningar, nöjda medarbetare 
och ekonomi i balans. Som symbol för arbetet med LiV 2002 används en 
triangel med visionen i mitten och de tre målen i hörnen: 

Det finns goda möjligheter att dessa mål skulle kunna förstärka 
varandra. Om värmlänningarna är nöjda med LiVs verksamhet 
påverkar detta allas känsla av delaktighet och engagemang vilket 
i sin tur skapar en ökad motivation hos de anställda att 
ytterligare förbättra verksamheten för patienten och alla andra 
som LiV är till för. Resultatet blir ökad effektivitet, ett bättre 
resursutnyttjande och att verksamheten således i ökad 
utsträckning bidrar till att uppnå en ekonomi i balans. Vi 
kommer in i en positiv spiral. (s 57-58). 

Angreppssättet för att nå de tre målen och de förväntade samordnings-
effekterna är det arbete i processgrupper som kom att utföras på LiV. 
Processgrupper bildades för olika diagnoser, exempelvis infektioner eller akut 
skada. Varje processgrupp skulle göra en verksamhetsplan för den diagnos de 
hade att jobba med enligt LOTS®-modellen som vi känner igen från 
berättelsen från RSV-koncernen. Varje processgrupp skulle gå igenom syftet 
med den diagnos de jobbar med, vilka framgångsfaktorer som finns för 
diagnosen och vilka mål gruppen tycker att man bör ha med diagnosen, vilka 
aktiviteter man bör utföra för att uppnå målen, vilken personal och 
organisation aktiviteterna kräver samt följa upp och rapportera dessa mål. 
Rapportering skulle ske i form av en verksamhetsplan för berörd diagnos som 
strukturerats enligt ovan. Centralt i processarbetet var att man ska utgå från 
ett kundperspektiv. Alla processgrupper fick också i uppdrag att rita en så 
kallad processkarta: 

För att sammanfatta vill jag hävda att kunden (värmlänningen 
och patienten) är en central utgångspunkt i LiV 2002. Ett av 
målen med LiV 2002 att värmlänningarna ska bli mer nöjda 
samt att en processyn utifrån kundens behov och önskemål ska 
prägla organisationen. Det är dock inte bara kundernas krav 
som ska tillgodoses utan även medarbetarnas, samtidigt som 
LiVs ekonomiska situation ska förbättras. Medarbetarna och 
värmlänningarna ska bli mer nöjda även om detta inte får kosta 
något, snarare är det så att kostnaderna måste sänkas. LiV 2002 
präglas också av ett strukturerat arbetssätt i form av LOTS-
modellen. (Skålén 2002:7). 
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Ledord från 
LiV 2002 

Grundläggande värdering, QUL Exempel på frågor, QUL 

Nöjda 
patienter 

En organisations långsiktiga fram-
gång beror på dess förmåga att 
skapa värde för dem som den finns 
till för - kunderna. De externa och 
interna kundernas uttalade och 
underförstådda behov, krav, önske-
mål och förväntningar skall vara 
vägledande för organisationen, dess 
medarbetare och verksamhet.  

Redogör för hur ni tar reda 
på era kunders nuvarande 
behov, krav och förvänt-
ningar. 
 
Redogör för resultatet av ert 
arbete med att tillfredsställa 
era kunder. 

Nöjda 
medarbetare 

En förutsättning för en framgångs-
rik organisation är att varje med-
arbetare känner sig ha förtroende att 
utföra och utveckla sina arbets-
uppgifter. Var och en måste därför 
ha klara mål, se sin roll i helheten, 
ha de medel som krävs och kunskap 
om de resultat som uppnås. 

Redogör för hur ni identi-
fierar missnöjda eller låg-
presterande medarbetare och 
förbättrar deras situation. 
 
Redogör för hur ni utvidgar 
och sprider ansvar och 
befogenheter i takt med 
stigande engagemang och 
kompetens. 

Processgrupp/ 
Processkarta 

Organisationens verksamhet skall 
ses som processer som skapar värde 
för kunderna. Processorientering 
stimulerar till att analysera och 
förbättra arbetsflöden och arbets-
organisation, och lägger grunden för 
kundorienterad verksamhetsutveck-
ling. 

Redogör för hur ni 
kartlägger och analyserar 
huvudprocesserna. 
 
Redogör för vilka metoder, 
mått och mätfrekvenser som 
används för att styra huvud-
processerna. 

Ekonomi i 
balans 

Organisationens verksamhet måste 
värderas med tanke på utveckling 
och konkurrenskraft över tiden. Ett 
uthålligt förbättringsarbete leder till 
ökande produktivitet och effektiv-
itet, bättre miljö, nöjdare kunder 
och varaktig lönsamhet på lång sikt. 

Redogör för resultatet av ert 
arbete med att styra och 
utveckla era huvudprocesser. 
 
Redogör för hur ni i 
verkställande ledningen 
personligen följer upp att 
förbättringar av processer, 
varor och tjänster leder till 
förbättringar i ekonomiska 
resultat. 

Tabell 10.1 En enkel jämförelse mellan LiV 2002 och QUL som tydligt visar hur nära 
besläktade de två konkurrerande idéerna är.  
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Det är uppenbart att QUL och LiV 2002 är två åtskilda idéer. Den tydligaste 
skillnaden dem emellan är graden av förpackning. QUL kan sägas vara en 
välförpackad modell där organisationen inte lämnas så stort utrymme att själv 
bestämma över vad arbetet ska behandla. LiV 2002 är däremot en idé med låg 
förpackningsgrad. Konceptet är framarbetat inom den egna organisationen 
och den skulle sannolikt vara svår att direkt flytta till en annan verksamhet. 
Jämför detta med SIQ:s modell vars kriterier och anvisningar spridits till 
tusentals svenska organisationer. Trots denna olikhet är det framförallt 
likheterna mellan de två idéerna man slås av vid en närmare jämförelse. Som 
vi kan se i ovanstående tabell återfinns de grundläggande dragen inom TQM 
– processorientering, kundorientering, nöjda medarbetare samt ett 
ledningsperspektiv – i såväl LiV 2002 som QUL.  
 
På en undanskymd plats i Verksamhetsplanen (s 139-140) kan man också läsa 
hur författarna till planen och till LiV 2002 såg på relationen till QUL: 

LiV rekommenderade för ett par år sedan organisationen att 
utveckla tydliga kvalitetssystem och att härvid använda metoden 
QUL, ett verktyg för verksamhets- och kvalitetsutveckling. … 
Delar av LiV:s organisation har börjat arbeta med QUL i viss 
omfattning. Det sker då primärt med utgångspunkt från dagens 
organisationsstruktur där man tex. söker olika sätt att förbättra 
och utveckla verksamheten inom den egna vårdavdelningen eller 
kliniken och i samspel med andra enheter. När vi skall fortsätta 
arbeta med QUL som ett verktyg för kvalitetsutveckling inom 
hela LiV måste det kopplas till arbetet med de nya process-
orienterade verksamhetsplanerna. Det fortsatta arbetet med LiV 
2002 får utvisa när detta är lämpligt och möjligt. 

Efter att ha läst dessa rader i verksamhetsbeskrivning blir det lättare att förstå 
varför kommunikationen och aktiviteterna kring QUL i stort sett dog ut i 
samand med att LiV 2002 äntrade scenen. I ovannämnda intervju med Berit 
Högman var en av mina centrala frågor hur det kunde komma sig att LiV 
2002 så tydligt överskuggade arbetet med modellen. Berit erkänner att hon varit 
med och arbetat mycket med innehållet i verksamhetsplanen, men att hon 
inte hållit i pennan. Det var istället den dåvarande landstingsdirektören och 
hennes närmaste man, som var ekonomichef under den aktuella perioden, 
som skrev merparten av texterna. ”[Ekonomichefen] och jag hade väldigt 
kraftfulla diskussioner om detta, för han var ju ingen vän av QUL. Han 
menade att det inte spelar någon roll vilket instrument man använder.”, 
uttrycker Högman. Hon poängterar i likhet med den jämförelse som gjorts 
ovan att det är samma sätt att tänka och samma förhållningssätt som de 
försökte att stimulera med LiV 2002 som återfinns i QUL. Samtidigt håller 
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hon med om att LiV 2002 inte gagnat arbetet med QUL och att det är få som 
sett och förstått hur de två idéerna vilar på samma grunder.  
 
Sammanfattningsvis kan sägas att LiV 2002, trots att idén till stora delar 
påminde om modellen, definitivt överskuggade densamma. Vi ska dock komma 
ihåg att det inte heller före LiV 2002 förkom någon större aktivitet kring 
modellen. Men trots allt detta finns det undantag inom Landstinget i Värmland. 

10.1.2 Undantaget 
Ur den första tidens arbete med QUL kom ändå något. Om vi backar lite i 
tiden så tändes ett antal eldsjälar i form av personal ute på de kliniker som 
tidigt arbetat med modellen och som såg fördelarna. På initiativ av dessa 
eldsjälar inbjöds SIQ att hålla en examinatorsutbildning inom LiV våren 1997. 
Under studieperioden kunde spår av dessa eldsjälars engagemang synas i 
organisationen. Ett par kliniker har producerat hela verksamhetsbeskrivningar 
och lämnat in dem för bedömning i såväl den regionala kvalitetsutmärkelsen 
som Landstingsförbundets nationella process.  Den klarast lysande stjärnan är 
Laboratoriemedicin Värmland (LMV), som är en länsverksamhet som 
innehåller närmare 50 enheter runt om i länet. Personalen inom läns-
verksamheten har mycket tålmodigt och framgångsrikt arbetat med modellen 
och tog i maj 2000 emot Landstingsförbundets ”Kvalitetsutmärkelsen Svensk 
Hälso- och Sjukvård” som ett erkännande på att deras arbete varit fruktbart. 
 
LMV:s före detta chef, Lennart Nordström, som under studieperioden var 
chef för hälso- och sjukvården i Värmland berättar (000817) stolt om den 
resa man gjort i och med sitt arbete med QUL och de resultat man uppnått. 
Han anser att man började i en dimension kring att få ordning och reda på all 
dokumentation. Detta framhölls också av hälso- och sjukvårdens 
kvalitetschef, Britt Gyllinder, när hon kommenterade länsverksamhetens 
framgångar. Hon menade att den ackreditering som organisationen 
genomgick som första steg i sitt arbete gav dem en mognad i form av ordning 
och reda som många andra enheter saknar. Nordström fortsätter med att 
betona allas delaktighet och ihärdigheten i arbetet som framgångsfaktorer. 
Bland resultaten nämner han framförallt den ökade arbetsglädje som det 
inneburit för alla medarbetare att kartlägga och förbättra sin verksamhet. Det 
blir också uppenbart att han ger sin före detta organisation äran för 
framgången. Han framhåller att det inte haft något samband med att den 
tidigare sjukhusdirektören krävde att arbetet skulle ske utan att viljan att 
arbeta med QUL har vuxit fram inom de egna väggarna. Han anser att det 
sätt på vilket modellen introducerades, åtminstone på länets största sjukhus, var 
som gjort för att skapa en ”antistämning” och ett motstånd.  
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Lennart Nordström beskriver vidare att deras tidigare arbete med QUL 
underlättade när de på den egna kliniken skulle ta till sig tankarna i LiV 2002. 
Han uttrycker: ”Begreppen var ganska invanda, det var ganska klockrent då 
när LiV 2002 kom till vår klinik och vi började jobba med de här begreppen”. 
På frågan om det funnits några problem för dem som arbetat med QUL att 
relatera detta till LiV 2002 svarar han dock ”javisst”.  

10.1.3 Turbulens 
Om vi vänder blicken tillbaka mot händelserna inom den värmländska hälso- 
och sjukvården i stort har vi kommit fram till en tidpunkt strax efter nyår 
1999. Parallellt med att arbetet i de olika processgrupperna pågår i enlighet 
med intentionerna i LiV 2002, presenteras en idéskiss för hur den 
värmländska sjukvården ska organiseras i framtiden. Huvuddragen i detta 
förslag är att så kallade länsverksamheter (jmf LMV som sedan tidigare 
arbetet länsövergripande) ska bildas för exempelvis kirurgi och ortopedi. 
Samtidigt föreslogs distriktens hälso- och sjukvårdsnämnder att upphöra och 
ersättas med en gemensam nämnd för hälso- och sjukvårdsfrågor. Detta var 
förslag som skapade stor turbulens i och utanför organisationen och debatten 
kring ”den nya Värmlandsvägen” var omfattande. I augusti samma år 
presenterades dock en slutlig version av den nya Värmlandsvägen. Men 
mycket längre tog sig inte den dåvarande landstingsledningen i sina försök att 
utveckla verksamheten. I november 1999 sades både landstingdirektören och 
ekonomichefen117 upp och ersattes av en tf Landstingsdirektör som under 
våren 2000 blev av med tf. Under våren anställdes också en hälso- och 
sjukvårdschef, vilken vi redan känner via hans tidigare gärningar som chef för 
den utmärkelsevinnande LMV. 
 
Jag påbörjade mina studier av LiV under det turbulenta året 1999. Jag ”hann” 
aldrig med att träffa den tidigare ledningen och började studera en 
organisation utan egentlig ledning. Men jag såg snart att förutsättningarna 
skulle komma att bli spännande. Redan i slutet av 1999 snappade jag upp 
indikationer på att Lennart Nordström skulle få en framskjuten roll i den nya 
ledningen och att hans tidigare länsverksamhet var mycket framgångsrika i 
arbetet med modellen. Lägg därtill min vetskap om Berit Högmans positiva 
inställning och att den ”störande” idén LiV 2002 numer saknade tydliga 
företrädare. Min förhoppning var att under de kommande åren få studera 
rikligt med händelser som hade koppling till arbetet med modellen. 

                                                      
117 För en detaljerad beskrivning av turerna kring den nya Värmlandsvägen och 
uppsägningarna se Skålén (2002). 
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10.2 Den fortsatta utvecklingen på central nivå 
Det skulle snart visa sig att arbetet enligt LiV 2002 i princip avstannande så 
snart parhästarna i form av landstingsdirektören och ekonomichefen 
försvann från scenen. Lennart Nordström hävdar att idén inom LiV 2002 
givetvis var bra och rätt men att sättet man drev processen på var felaktig: 
”Men det var så att säga alldeles ryckt ur sitt sammanhang och också som ett 
arbetssätt där man uppifrån bestämmer att nu ska du jobba med processer”. 
På frågan om det starka fokus som processerna fått i arbetet med LiV 2002 
har varit svårt att ta till sig för den som enligt modellens grundtanke vill arbeta 
med helheten svarar såväl Nordström som Britt Gyllinder instämmande: ”Jag 
håller med om att det fokuserat på processorientering och processgrupper 
utan att förstå att det är en del av hela utvecklingsarbetet”, säger 
kvalitetschefen. Hon fortsätter med att: ”Den tidigare landstingsledningens 
budskap var att nu kan ni glömma det här med QUL för nu är det något nytt 
som gäller och man hade nog en god ambition och ett tänkande och idéer 
men inte så himla mycket kunskap.”  
 
Trots att jag under våren 2000 kunde räkna in LMV:s utmärkelse bland de 
positiva förutsättningarna för arbete med modellen var det fortsatt alldeles tyst. 
Såväl kvalitetschefen som hälso- och sjukvårdschefen förklarar detta 
förhållande genom deras inställning till hur ”implementering” bör gå till. Båda 
har tydligt framhållit intern nyfikenhet och övertygelse för framgång i dylikt 
arbete varför man inte skapar nya påbud från toppen av organisationen. 
Nordström uttrycker att det tidigare arbetet med LiV 2002 med process-
grupperna bra sammanfattar den tidigare inställningen till hur man arbetar 
med förändringar: ”Förr så sa man till hur man skulle göra och alla 
förändringar utgick från en färdig sanning.” 
 
En annan och kanske tyngre vägande förklaring är att den nya ledningen 
också var tvingad att snarast ta tag i det skenande underskott som riskerade 
att placera Landstinget i Värmland i en situation av tvångsförvaltning. Ett 
resultat av detta arbete har inneburit ett tydligt avsteg från den gamla filosofin 
med fem akutsjukhus runt om i länet. Två av de fem saknade vid slutet av 
min empiriska studie akutsjukvård, vilket tillsammans med ideliga 
besparingskrav och spruckna ekonomiska prognoser verkade paralysera allt 
utvecklingsarbete. Strukturrationaliseringar med förhoppningar om kraftiga 
besparingar på kort tid dominerar före det mer långsiktiga utvecklingsarbete 
som modellen representerar. För att ytterligare förstärka denna bild kommer 
berättelsen från Landstinget i Värmland att avslutas med en kortare sekvens 
från en av de nya länsverksamheterna; Länsverksamheten för Anestesi, 
Operation och Intensivvård. 
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10.3 Den fortsatta utvecklingen inom en länsverksamhet 
Den nya länsverksamheten för anestesi, intensivvård och operation (an-op-
iva) började trevande att verka i början av år 2000118. Gunnar Johannesson 
som till en början arbetade som tf länsverksamhetschef (men också han något 
senare utan tf) beskriver hur man under det första året nästan uteslutande 
ägnade sig åt att lära känna varandra och diskuterade ämnen som 
kommunikation, lojalitet och acceptans. I den nya länsverksamheten ingick till 
en början representanter från de fem olika sjukhusen i länet och tanken med 
länsverksamheten var att man genom att betrakta vårdbehovet som 
gemensamt inom Värmland skulle kunna hjälpas åt med ”betinget” och 
samtidigt lära av varandra. I botten fanns också behovet att spara pengar 
inom den värmländska sjukvården. 
 
Johannesson hade tidigare erfarenheter av QUL eftersom han funnits på det 
sjukhus där den tidigare sjukhusdirektören 1996/97 hade beordrat klinikerna 
till arbete med modellen. Detta arbete beskrivs dock av Gunnar som självvalt 
och något som han gick in i med ett visst engagemang. Man valde också att 
lämna in en verksamhetsbeskrivning till den regionala kvalitetsutmärkelsen, 
men orkade aldrig riktigt ta tag i återföringsrapporten man fick tillbaka.  
 
I intervjuer ger både Gunnar Johannesson (001208) och hans närmaste 
medarbetare i länsverksamheten (010221) intrycket att sakna ett länsöver-
gripande dokument. Länsverksamheten hade också fått uppdraget att 
producera en verksamhetsplan som skulle levereras senast den 1 april 2001. 
Gunnar uttrycker angående detta: ”Det finns en väldigt stark önskan att få 
någonting som gör att man ser en struktur i sin verksamhet.” Man hade 
ansökt om stöd i arbetet från den centrala kvalitetsenheten och också kommit 
i kontakt med ett arbetssätt som framarbetats inom LMV som kallades mini-
QUL. Tillsammans gav detta en strategi som först skulle utmynna i en 
gemensam verksamhetsplan för länsverksamheten an-op-iva (baserad på de 
olika enheternas mini-QUL) och senare kunna leda till skapandet av ett 
gemensamt kvalitetssystem.   
 
Länsverksamhetsledningen hade varje sammankomst under våren 2001 en 
punkt som kallades ”Verksamhetsplan”. Det var dock inte alltid som denna 
punkt kom upp. Ibland var tiden för knapp och någon gång uteblev den 
kvinna som fått uppdraget att hålla ihop arbetet. Mötena kom istället att 
handla om det faktum som vi känner sedan tidigare. Två av de fem sjukhusen 
                                                      
118 Det var inte enbart denna länsverksamhet som bildades. Notera också att tidigare 
nämnda laboratoriemedicin Värmland (LMV) redan i flera år hade arbetat som en 
länsövergripande klinik. 
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i länet skulle kraftigt omstruktureras vilket i stor omfattning påverkade just 
den aktuella länsverksamheten. Detta medförde att gruppen som skulle stå 
för ett länsperspektiv väldigt tydligt kom att representera olika verksamheter 
med olika problem. För vissa handlade vardagen om att hantera uppsägningar 
och sjukhus-ockupanter, medan andra var tvungna att hantera en markant 
ökad patienttillströmning.  Många timmar på dessa möten ägnades också åt 
diskussioner kring ekonomiska prognosers tillförlitlighet och vad den grupp 
som ledde hälso- och sjukvården (där Gunnar ingick) fattade för beslut 
baserade på olika väl grundade rapporter. Utöver detta var LiV utsatt för en 
intensiv bevakning av länets journalister vilket ytterligare skapade en stämning 
av förvirring om vilka beslut som var fattade, vad de innebar och vilka nya 
beslut som skulle fattas. 
 
Någon verksamhetsplan fanns inte färdig när den 1 april passerades, inte ens 
nära. De diskussioner som ändå fördes kring planen hamnade på detaljnivå. 
Det rådde också en uppenbar förvirring runt exempelvis hur målen skulle 
hänga ihop med handlingsplanerna och hur planen skulle leda till konkreta 
aktiviteter runt om i länet. Längs vägen försvann också ambitionen att bygga 
in ett ”QUL-tänk” i planen, som istället helt strukturerades utifrån LOTS®-
modellen. Sammanfattningsvis kan sägas att det inte förekom något arbete 
tydligt relaterat till QUL under den period jag följde länsverksamheten. 

10.4 Empirinära tolkning med fokus på icke-handling inom LiV 
Ovanstående avsnitt har beskrivit den empiriska berättelsen från Landstinget i 
Värmland. Berättelsen har innehållit sekvenser från såväl en central nivå som 
länsverksamhetsnivå. Jag har försökt att skildra hur organisationen befann sig 
i en mycket turbulent situation under den period som jag studerat densamma. 
Likheterna mellan modellen och den konkurrerande idé som funnits på plats i 
organisationen har också lyfts fram och diskuterats.  
 
Jag hamnade inledningsvis i ett bryderi i förhållande till den metod jag valt för 
att följa händelserna på LiV. Jag letade efter handling, dvs. aktiviteter som 
skulle kunna förklaras av modellens närvaro (jmf de viktiga händelser som 
identifierades för RSV-koncernen). Som jag beskrivit tidigare hade jag vid 
slutet av 1999 gott hopp om att händelserna skulle ta fart, men så skedde inte. 
Den korta berättelsen från en länsklinik (an-op-iva) kan anses vara signifikant 
för hur arbetet med modellen bedrevs eller snarare inte bedrevs inom LiV. Jag 
letade länge efter en länsverksamhet som skulle upptäcka det i mina ögon 
gynnsamma läget och påbörja ett länsövergripande arbete baserat på QUL. 
Men efterhand som tiden gick blev jag mer skeptisk och påbörjade sedan 
närstudien av länsverksamheten utan att de, i enlighet med mina ursprungliga 
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intentioner, tydligt påbörjat ett arbete med QUL. Detta frånsteg från de 
metodologiska utgångspunkterna gav mig dock en ny infallsvinkel; icke-
handling. Av denna anledning skiljer sig denna empirinära tolkning från den 
från RSV-koncernen på så sätt att inga viktiga händelser kan redovisas. 
 
Det är således icke-handling som jag finner mest fruktbart att gå vidare med 
från det aktuella fallet. En kritisk läsare skulle kunna avfärda mitt intresse 
med synpunkten att modellen helt enkelt inte befann sig i organisationen och 
att jag studerade densamma några år för sent. Men jag tror inte att det är 
förklaringen. Jag hävdar istället att idén väldigt tydligt befann sig i 
organisationen, men inte aktiverade handling. Jag har flera argument som 
skulle kunna förklara detta tillstånd. 
 
Ericson (1998) för ingående diskussioner om vad som krävs för gemensam 
handling. Ett kollektivt meningsskapande ser han som en av 
förutsättningarna, vilket i sin tur förutsätter såväl isolering av en fråga som en 
något sånär gemensam ram för tolkningen. I fallet LiV kan jag konstatera att 
det inte existerar någon tydligt kollektiv mening kring någon av de tre 
dimensionerna innehåll, intention och angreppssätt. En lätt väg att vandra i 
denna empirinära tolkning skulle vara att hävda att isoleringsgraden med 
avseende på modellen är låg, vilket i sin tur kan förklara icke-handlingen. Ett 
argument för detta skulle kunna vara att bakgrundsbruset innehållande såväl 
LiV 2002 som strukturrationaliseringar stör upptagningsförmågan. Men det 
empiriska materialet i övrigt stödjer inte denna tanke. Min uppfattning är att 
modellen på ett eller annat sätt fanns i deras sinnesvärld. Märk till exempel hur 
länsledningsgruppen för an-op-iva strävade efter att bygga in ett ”QUL-tänk” 
i sin verksamhetsplan. Det är också få som öppet visat att man inte känner till 
denna bokstavskombination och det verkar som att modellen i stor 
utsträckning drar till sig uppmärksamhet.  
 
Med ett exempel från den italienska sportvärlden försökte jag i samband med 
att de teoretiska utgångspunkterna presenterades förklara hur en isolerad 
fråga (den svart-vit rutiga flaggan) i två olika kontexter kan skapa olika 
mening, allt annat lika. Jag visade också i fallet RSV-koncernen att man 
skapade en form av kollektiv mening kring att arbeta med modellen, utan att 
man för den skull var överens om varför man var positivt inställda till just 
modellen. Motsvarande förhållande fanns inte inom LiV. Det är möjligt att 
många av medarbetarna inom LiV i en annan kontext skulle ha skapat en 
genuint positiv mening till arbete med modellen, men inte här och inte nu. Jag 
önskar att jag tydligare hade kunnat återge hur det kändes inombords att delta 
på länsledningsmöten tillsammans med företrädare för de enheter som skulle 
försvinna inom kort. Det var så uppenbart att man i det läget inte skapade 
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någon positiv mening kring långsiktigt utvecklingsarbete, vilket modellen 
representerar. Inte heller de som blev kvar fann det under den här perioden 
meningsfullt att arbeta långsiktigt, något som stöds av det mycket haltande 
strategiska arbetet inom an-op-iva.  Man skulle mot bakgrund av ovanstående 
kunna hävda att långsiktigt utvecklingsarbete kräver en låg grad av osäkerhet 
och turbulens. Mot detta talar den erkända bilden av att utvecklingsarbete 
ofta föds i en kris, vilket också styrks av Weicks (1995) resonemang kring att 
osäkerhet genererar meningsskapande på en intersubjektiv nivå. Vi bör 
således söka fler faktorer för att förstå icke-handlingen inom LiV.  
 
I Skålén (2002) finns ett citat där den före detta ekonomichefen beskriver LiV 
som den mest underutvecklade organisation han någonsin sett. Ett uttalade 
som kan tolkas som något sagt i besvikelse och hämndlystnad efter 
misslyckandet med LiV 2002 och också efter att behövt lämna sin post. Men 
ställer jag citatet bredvid mina egna erfarenheter från de länsledningsmöten 
jag närvarat på och den turbulens och ekonomiska oreda som präglat den tid 
jag studerat organisationen är jag beredd att ge honom ett visst stöd119. 
Kompetensen kring att leda och utveckla komplexa professionella 
organisationer kan i vilket fall sägas ha brister som är avsevärt större än inom 
RSV-koncernen. Annat uttryckt saknades inom LiV i högre grad 
grundförutsättningar i det skede när modellen introducerades. Det innebär 
också att avståndet till det ideala tillstånd som modellens värderingar 
representerar är större, vilket säkert också kan ha påverkat det kollektiva 
meningsskapandet inom LiV. 
 
En ytterligare faktor som kan skänka förståelse är avsaknaden av aktiva 
översättare. Länsverksamhetschefen beskrev tillståndet som ett vakuum. 
Avsaknaden kan inte betraktas som en reell brist på översättare, vilket jag 
försökt visa med att beskriva de positiva förutsättningar jag själv uppfattade 
när jag påbörjade studien. Förklaringen ligger enligt mig istället i såväl Hälso- 
och sjukvårdschefens som kvalitetschefens uttalade ovilja att ge direktiv för 
det fortsatta utvecklingsarbetet. De förlitar sig på att intresset ska spira ute i 
verksamheterna och att det i sin tur ska leda till en nyfikenhet hos andra. 
Tillsammans med ovan nämnda negativa kontextuella förutsättningar blir 
resultatet av denna ovilja ett temporärt (?) vakuum i det långsiktiga arbetet. 
Kanske överskattade jag också den positiva inställning som Hälso- och 
sjukvårdschefen retoriskt gett sken av såväl i intervjuer som i diverse ”öppna” 
sammanhang. Jag upplevde själv i samband med intervjuer att han inte är 
                                                      
119 Märk här att jag och säkert inte heller den före detta ekonomichefen har någon 
som helst intention eller kompetens att säga något om den professionella delen av 
verksamheten. Jag uttalar mig enbart kring organisering och ledning av verksamheten.  
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direkt insatt i modellens olika delfrågor och det fanns andra, mer aktiva 
översättare, inom Laboratoriemedicin Värmland. Detta ger mig åtminstone 
en teoretisk möjlighet att ifrågasätta hans uttalat positiva mening kring arbetet 
med modellen. 
 
Sammanfattningsvis är det alltså icke-handlingen inom LiV som fångat mitt 
intresse. En icke-handling som delvis förklaras av den osäkerhet och 
turbulens som präglat kontexten. Vid sidan av detta har jag också funnit 
anledning att visa på glappet mellan organisationens förutsättningar och den 
ideala bild av organisering som modellen står för samt bristen på aktiva 
översättare. I nästa avsnitt sätts den empirinära tolkningen från detta kapitel i 
förhållande till studiens preciserade syfte. Jag återknyter till den empiriska 
berättelsen och de viktiga händelserna från RSV-koncernen, men denna gång 
utifrån en annan utgångspunkt. Genom min tidigare fokusering på de viktiga 
händelserna gavs inget utrymme att där betrakta icke-handling. 

10.5 Kapitlets empirinära tolkning i förhållande till studiens syfte 
Den empirinära tolkning som presenterades i föregående avsnitt har en 
berättigad plats i denna avhandling främst för att den visar på frånvaron av en 
översättningsprocess. Det finns heller inga tydliga översättare. Naturligt får 
denna empirinära tolkning svårt att bidra till syftet att studera arbetet med att 
beskriva. Det finns helt enkelt inga händelser inom LiV som tydligt har någon 
koppling till denna fas i arbetet. Däremot rörande syftet att kontextuellt 
studera översättningsprocesser kan just icke-handling stimulera ett alternativt 
synsätt. Den empirinära tolkningen från LiV ger mig en möjlighet att 
återvända till det empiriska materialet från RSV-koncernen med ett nytt sätt 
att se.   
 
I föregående kapitel beskrevs de viktiga händelser som enligt min tolkning 
hjälper oss att förstå hur det kunde komma sig att RSV-koncernen befann sig 
just där de befann sig med avseende på arbetet med modellen. Såväl ett 
koncern- som ett regionperspektiv beaktades. Genom det innevarande 
kapitlets fokus på icke-handling finns det dock möjlighet att lyfta fram de tre 
områden rörande icke-handling jag funnit mest intressanta inom koncernen; 
utebliven översättning kring intentionen med arbetet, den relativa avsaknaden 
av förbättringsarbete samt frånvaron av ledningens aktiva handlingar. Detta 
avsnitt kommer dock inte att rymma diskussionerna kring tänkbara orsaker 
till denna icke-handling, utan jag väljer istället att återkomma med dessa i de 
två tolkande kapitel som följer. Således består nedanstående av en kortare 
utveckling av de tre områden som nämnts ovan. 
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Genom hela presentationen av de viktiga händelserna återkommer 
avsaknaden av översättning kring intentionen med att arbeta i enlighet med 
modellen. Vi vet att det finns ett beslut från år 2000 att arbetet ska bedrivas 
inom såväl den centrala myndigheten som ute i regionerna, men det är 
uppenbart oklart varför detta mycket kostnadskrävande arbete ska bedrivas. 
Jag lyfte i samband med den tidigare diskussionen kring beslutet fram de 
retoriska grepp som beslutsunderlaget innehöll i form av bland annat 
hänvisningen till liknande utveckling i övriga Europa. Men någon egentlig 
översättningsprocess rörande intentionen har jag inte kunnat fånga under 
studiens gång och det är värt att påminna om att detta gäller för de 
nyckelaktörer som jag ägnat min tid åt. Det är rimligt att anta att övriga i 
organisationen i än högre grad ”varit utsatta” för denna icke-handling. 
Ovanstående diskussion kring den uteblivna översättningsprocessen känns 
angelägen att fördjupa i samband med avhandlingens tolkande del. 
 
När jag vidare studerar berättelsen från RSV-koncernen i syfte att finna icke-
handling blir det tydligt hur liten del av de totala ansträngningarna som 
faktiskt ägnats åt konkret förbättringsarbete. Förvisso har jag inte i första 
hand haft ambitionen att fånga berättelser som beskriver resultatet av arbetet 
med modellen och det finns säkert därför konkreta resultat av utvecklings-
arbetet som jag inte tagit del av. Men ändå är det påtagligt hur fokus i stället 
legat på att beskriva ett nuläge samt att diskutera huruvida det tänkta arbetet 
är bra eller inte. Inom Västeråsregionen blir ovanstående väldigt tydligt 
genom det oliktänkande som präglade relationen mellan regionens 
kvalitetschef och skattechefen. Kvalitetschefen gav ju uttryck för en vilja att 
nå fram till förbättringsarbetet och låta de utbildade KTT-handledarna 
komma igång, vilket hon aldrig tydligt fick gehör för hos skattechefen. Lite 
tillspetsat skulle man kunna uttrycka att koncernens utvecklingsarbete, på 
båda de studerade nivåerna, präglats av ett statiskt arbete inriktat på att 
beskriva den befintliga verksamheten. Värt att påpeka är också att detta 
faktum varit rådande över en relativt lång tidsperiod. 
 
Det tredje och sista området som lyfts fram rörande icke-handling inom 
RSV-koncernen är ledarnas uteblivna aktiva handlingar relaterat till modellen. 
Vi vet förvisso att direktionen mot slutet av den kronologiska berättelsen 
hade påbörjat såväl ett arbete med de grundläggande värderingarna som med 
ledningskriteriet 1.1. Men under en lång tid före detta var dessa ledare väldigt 
passiva i arbetet. Något paradoxalt är ju också det faktum att man inom 
koncernen så ofta betonat att modellen i första hand är ett ledningsverktyg. 
Ändå valde man exempelvis i Västeråsregionen att låta en separat skrivgrupp 
beskriva verksamheten och har också senare haft uppenbart svårt att få 
samtliga i ledningsgruppen att prioritera arbetet med modellen. Det tycks ofta 
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som att det finns viktigare saker för ledarna inom koncernen, vilka allt som 
oftast prioriterar bort det långsiktiga arbetet med modellen till förmån för andra 
delar av ledarskapet. Vidare uttrycker få att modellen är ett konkret hjälpmedel i 
utövandet av deras ledarskap. Tillsammans tydliggör ovanstående ledarnas 
icke-handling. Hur denna och de två övriga exemplen på icke-handling kan 
förstås kommer att behandlas i de två kapitel som följer efter det 
innevarande.  
 
Sammanfattningsvis har detta kapitel innehållit den empiriska berättelsen från 
Landstinget i Värmland. Berättelsen är i förhållande till den tidigare från RSV-
koncernen mycket kortare och innehåller relativt lite av aktiva handlingar i 
enlighet med modellen. Jag har argumenterat för att berättelsen ändå kan bidra 
till vår förståelse av mötet mellan idé och praktik och i den empirinära 
tolkning som följde efter berättelsen har icke-handling lyfts fram som en 
kontrast till de viktiga händelser som återgivits från koncernen. Tre tänkbara 
orsaker till denna icke-handling föreslogs i form av den osäkerhet och 
turbulens som präglat kontexten, det stora glappet mellan organisationens 
förutsättningar och den ideala bild av organisering som modellen står för samt 
bristen på aktiva översättare. Ovanstående gav mig också en drivkraft att 
återvända för att lyfta fram några områden rörande icke-handling från RSV-
koncernen. Det mest påtagliga var den uteblivna översättningen kring 
intentionen med arbetet. Den relativa avsaknaden av förbättringsarbete samt 
frånvaron av ledningens aktiva handlingar relaterat till modellen lyftes också 
fram.  
 
Ovanstående diskussion om de empirinära tolkningarna och studiens syfte 
fyller tillsammans med motsvarande diskussion i föregående kapitel en 
bryggfunktion till de två tolkande kapitlen Att översätta och Att beskriva. Även i 
denna kommande del av det tolkande arbetet är avhandlingens tolkningsram 
viktig och avgör vilka bakomliggande mönster som lyfts fram och diskuteras i 
förhållande till studiens syfte.  
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11. Att översätta 
De två föregående kapitlen innehåller den empirinära tolkningen av 
berättelserna från RSV-koncernen och LiV. Det ursprungliga valet att 
redogöra för de så kallade viktiga händelserna kompletterades med 
diskussioner kring icke-handling. Som framgår av rubriken ovan är det den 
del av det preciserade syftet som inriktas mot att översätta som kommer att 
behandlas i detta kapitel. Relativt snart i texten rekapitulerar jag de mest 
centrala områdena rörande översättningsprocessen från tolkningsramen. I 
samband med detta kommer jag att stanna upp vid några frågeställningar som 
träder fram mot bakgrund av den empirinära tolkningen. Dessa fråge-
ställningar återkommer sedan längs vägen i detta kapitel. Resonemangen kring 
frågorna liknar kanske i några fall mer nya frågor än svar, men tillsammans 
utgör de underlag för möjligheten att i enlighet med avhandlingens 
grundläggande ambition vara konstruktivt kritisk. Kapitlet summerar således i 
en konstruktivt kritisk reflektion kring arbetet med modellen utgående från de 
tolkningar som kapitlet innehåller. 
 
I samband med att avhandlingens tolkningsram utvecklades framhölls att den 
översättning som studeras bör innefatta fokus på de processuella aspekterna, 
enskilda aktörers reflektioner och meningsskapande samt den kontext i vilken 
översättningsprocessen äger rum. För att tydliggöra tidsdimensionen i 
samband med översättningen introducerades också en tentativ bild av 
översättningsprocessen (figur 2.3). Den empirinära tolkningen har i flera fall 
visat på betydelsen av relationen mellan olika aktörer. Inte minst har den 
internpolitiska dimensionen av processen belysts. Genom att studera de 
kontextuella förutsättningarna för översättningsprocessen har det blivit tydligt 
att översättarens legitimitet i organisationen är viktig i sammanhanget. Det 
har också visat sig att översättare och ledare inte i alla fall sammanfaller i en 
och samma person. Just dynamiken i relationen mellan översättare och ledare 
och dess betydelse för översättningsprocessens legitimitet kommer att 
behandlas i den kommande framställningen med hjälp av frågeställningen: Är 
ledarens roll överskattad i tidigare forskning om TQM?  
 
Jag argumenterade i samband med preciseringen av avhandlingens syfte för 
att det borde vara fruktbart att över tid studera vem eller vilka som översätter 
modellen samt hur den eller de påverkar andras meningsskapande och samtidigt 
påverkas i sitt eget meningsskapande. I den tentativa bilden av översättnings-
processen visas hur den eller de som innehar rollen som översättare växelvis 
handlar för att påverka andras meningsskapande och skapar ny egen mening i 
förhållande till en inresande idé, som i det aktuella fallet representerats av 
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modellen. En logisk slutsats skulle kunna vara att fastslå den förmedlande 
rollen hos översättaren i samband med framgångsrik översättning. Denna roll 
innefattas av uppgiften att påverka andras meningsskapande i enlighet med 
modellen. Men detta kapitel kommer att innehålla ett resonemang kring 
huruvida förmågan att som översättare själv låta sig påverkas i minst lika hög 
grad kan hjälpa oss att förstå framgång. Kan det vara så att framgångsrik 
översättning i högre grad skapas genom översättarens vilja och förmåga att lära än genom 
förmågan att förmedla? 
 
Genom att lyfta fram tidsaspekterna i översättningsprocessen har jag tidigare 
kunnat visa att de viktiga händelserna är kumulativa. I föregående stycke lyfts 
översättarens lärande fram och i takt med denna lärprocess utvecklas 
kunskapen kring modellen. Jag argumenterar för att det finns ett nära samband 
mellan översättarens lärande och flera av de viktiga händelserna. Tidigare i 
avhandlingen har också förhållandet mellan centrum och periferi diskuterats 
och detta accentueras med hjälp av den centralt placerade översättaren vars 
lärprocess över tid får konsekvenser för de mer perifera delarna av 
organisationen. I den empiriska berättelsen från RSV-koncernen har det till 
exempel funnits inslag av organisatorisk otakt. Är översättarens lärande längs 
tidsaxeln också till nackdel för översättningsprocessen? 
 
I tolkningsramen framhölls att en inresande idé ifrågasätter befintliga tanke- 
och handlingsmönster. För att bättre förstå och kunna studera denna process 
delades den inresande idén analytiskt upp i tre dimensioner, vilka samtliga 
sades kunna vara föremål för transformation över tid: 

1. Vad? – Det idémässiga innehållet i modellen (Innehåll) 
2. Varför? – Intentionen med att arbeta i enlighet med modellen (Intention) 
3. Hur? – Angreppssätt för hur modellen tillämpas (Angreppssätt) 
 
Vidare diskuterades två olika typer av översättningslogik som tillsammans 
med de ovan nämnda tre dimensionerna skapade nedanstående figur (3.3) där 
varje fält representerar en typ av översättningsprocess som antogs ömsesidigt 
påverka och påverkas av de övriga. Det är givetvis så att de sex olika typerna i 
figuren i första hand ska betraktas som hjälpmedel för att teoretisera mötet 
mellan den generella modellen och den befintliga praktiken (i studien 
representerade av RSV-koncernen och LiV). De empiriska berättelserna visar 
att enskilda individer inte kan hålla isär de olika typerna i ovanstående figur 
och i ett praktikerperspektiv är det därför troligen mer fruktbart att tala om 
en enda översättningsprocess. Men för att på ett teoretiskt plan kunna föra en 
diskussion i detta kapitel krävs en uppdelning mellan de olika typerna, vilka 
tillsammans konstituerar den av praktiker upplevda översättningsprocessen.  
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Översättning Akontextuell Kontextuell 

Innehåll Typ A Typ D 

Intention Typ B Typ E 

Angreppssätt Typ C Typ F 

Figur 3.3 Tidigare återgiven i kapitel 3. 

Vid sidan om de teoretiska diskussionerna kring de sex olika typerna av 
översättningsprocesser och deras inbördes förhållande är det ett par 
sammanhängande frågeställningar som förtjänar extra utrymme i den fortsatta 
framställningen. Återkommande har den uteblivna kontextuella 
översättningsprocessen rörande intentionen med arbetet (typ E i figuren 
ovan) tagits upp. Inte minst i samband med resonemangen kring icke-
handling i kapitel 10 lyftes denna frånvaro fram. Längre fram i innevarande 
kapitel diskuteras denna frånvaro utifrån två olika frågeställningar: Hur kan vi 
förstå frånvaron av en av översättningsprocesserna? Vilka konsekvenser får den uteblivna 
översättningen kring intentionen för arbetet med modellen? 
 
I enlighet med diskussionerna i avhandlingens fjärde kapitel rörande denna 
tolkningsnivå är de förhoppningsvis poängrika tolkningar jag presenterar 
baserade på det teoretiska perspektiv som valts för avhandlingen. Med andra 
teoretiska perspektiv hade troligen andra mönster framträtt. Mina 
ansträngningar har i första hand inriktats mot att lyfta fram tolkningar som 
skapar ökad förståelse av översättningsprocessen och som kan fungera som 
ett underlag till reflektion. Kapitlet inleds med ett avsnitt där översättarnas 
roll och förutsättningar diskuteras med vägledning av de tre första av ovan 
artikulerade frågor. Sedan följer en utveckling av figuren med de sex olika 
typerna av översättningsprocesser och deras inbördes förhållande. Kapitlet 
avslutas sedan med en sammanfattande diskussion som innehåller 
konstruktivt kritiska synpunkter i förhållande till översättning av modellen. I 
samband med detta diskuteras de två senare frågorna från denna inledning. 

11.1 Översättarnas roll och förutsättningar 
Översättare har tidigare i avhandlingen definierats som den eller de individer 
som försöker påverka andra att ta till sig och arbeta med modellen. För att 
bättre förstå deras roll utvecklades också den ovan nämnda tentativa bilden 
av översättningsprocessen med hjälp av teorierna om meningsskapande och 
meningsgivande. I detta avsnitt kommer översättarens roll att fortsatt 
diskuteras. Begreppet organisatorisk plattform introduceras och relationen 
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mellan översättare och ledare problematiseras. För att besvara de två 
frågeställningarna kring översättarens lärande från kapitlets inledning 
diskuteras teorierna om den reflekterande praktikern. Avsnittet avslutas med att 
begreppet timing utvecklas. 

11.1.1 Organisatorisk plattform 
I avhandlingen har jag valt att utgå från en annan teoretisk grund än den som 
TQM vilar på. Anledningen till detta vägval har varit en vilja att ifrågasätta 
befintliga sanningar och bidra med ny förståelse. Under denna rubrik 
kommer jag som ett resultat av detta pröva den förgivet tagna sanningen om 
ledarens avgörande betydelse för framgång i arbetet med TQM. Detta 
ifrågasättande erbjuder samtidigt en möjlighet att diskutera de kontextuella 
förutsättningarnas begränsande funktion i översättarens arbete. 
 
I avhandlingens första kapitel beskrivs hur ledaren och ledarskapet lyfts fram 
i tidigare studier om TQM (exempelvis Angeli et al 1998). Bakom dylika 
resonemang som hävdar att ledaren är av avgörande betydelse för 
framgången ligger erfarenheter om organisatorisk makt och påverkans-
möjligheter. Ledaren har i många fall en stor påverkan på andras 
meningsskapande i en för henne önskvärd riktning. Ledaren sitter också 
många gånger på resurser i form av påverkansmöjligheter kring hur tid och 
pengar ska användas. Jag skulle tala emot mig själv och den ställning jag tagit 
för dylikt arbete vilket illustrerades av den tidigare liknelsen med det svenska 
kungahuset om jag uttryckte att ledarskapet inte har betydelse. Det jag 
däremot redan i inledningen av avhandlingen vände mig emot rörande 
resonemangen kring ledarskapets betydelse är den begränsande effekt en 
sådan ”sanning” kan få.  
 
Det empiriska materialet i denna avhandling visar på vikten av en fast grund 
att stå på för att kunna arbeta framgångsrikt med den aktuella typen av frågor. 
Sådant utvecklingsarbete är en stor investering och de empiriska berättelserna 
vittnar om att såväl tid som pengar går åt längs vägen. För att idén ska kunna 
påverka många individers beteendemönster är översättarnas legitimitet viktig. 
Troligen blir det hela en enklare ekvation om organisationens ledare fungerar 
som översättare. Hon skulle i och med sin hierarkiska position120 sannolikt ha 
den legitimitet eller den fasta grund som behövs.  Jag har valt att benämna 
denna fasta grund för organisatorisk plattform.  
 
                                                      
120 Att jag valt att tala om hierarkisk position förklaras i första hand av att de 
studerade organisationerna formellt är typiska hierarkier. Men motsvarande fenomen 
behöver säkert också hanteras i andra mer decentraliserade organisationsformer. 
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Mot bakgrund av ovanstående finner jag den empiriska berättelsen från LiV 
intressant. I berättelsen framgår hur flera av de centrala aktörerna på de 
”rätta” positionerna trots en (åtminstone på ytan) positiv inställning inte kan 
generera handling i enlighet med modellens intention. Jag lyfte bland annat 
fram bristen på aktiva översättare för att förklara icke-handlingen. Vi ser 
också i berättelsen från Västeråsregionen hur den engagerade ledaren, som 
under perioder kan sägas ha fungerat som översättare, inte automatiskt leder 
till en lugn och stabil resa. Jag har i det fallet visat hur engagemanget också 
kan leda till begränsad reflektion och för lite ifrågasättande samt risken att 
ledaren springer före organisationen. Dessa två exempel visar att en 
engagerad ledning inte alltid genererar positiva resultat. Med hjälp av 
berättelsen från RSV kan jag argumentera i omvänd ordning. Efter bytet av 
generaldirektör stod översättaren i princip utan organisatorisk plattform. 
Genom den nya generaldirektörens initialt kritiska hållning saknades tydliga 
förutsättningar att driva arbetet vidare. Med hjälp av tidigare teorier kring 
ledarskapets betydelse skulle vi ha svårt att förstå händelseutvecklingen, där 
jag hävdar att modellen fortsatt att påverka händelseutvecklingen inom 
koncernen. Detta förklaras nedan genom att begreppet organisatorisk 
plattform utvecklas genom distinktionen mellan att bli tilldelad eller att skapa 
en sådan. Med uppmärksamheten riktad mot möjligheten att skapa en 
organisatorisk plattform vill jag hävda att översättare aldrig kan rättfärdiga en 
passiv hållning genom argumentet att ledningens engagemang saknas.  
 
I berättelsen från Västeråsregionen tilldelas kvalitetschefen en organisatorisk 
plattform. Hon fick en formell benämning som kvalitetschef och en 
organisatorisk placering som visade att hon hade skattechefens intresse. 
Ledaren betonade också vid flera tillfällen vikten av arbetet och kvalitets-
chefen fick tillfälle att genomgå en omfattande kvalitetsledarutbildning. Med 
hjälp av beslutet att regionen skulle kandidera till USK år 2005 förstärktes 
denna plattform ytterligare. På liknande sätt kan koncernens Översättare 
sägas ha blivit tilldelad en plattform av den före detta generaldirektören. 
Denna plattform var dock tämligen bräcklig, men bestod av positiva bifall 
från GD, en fri roll där en testverksamhet kunde bedrivas samt en hierarkisk 
placering på sekretariatet nära organisationens hjärta. Men som jag varit inne 
på ovan ifrågasattes denna plattform av den nya generaldirektören och vi vet 
att såväl arbetet med modellen som översättarens placering på sekretariatet varit 
föremål för intensiva diskussioner under de år jag följt myndigheten. Jag har 
tidigare hävdat att en stor del av översättarens engagemang ägnats just åt det 
internpolitiska spelet.  
 
Huruvida koncernens översättare försvarade eller skapade en ny 
organisatorisk plattform kan säkert diskuteras. Men det jag finner viktigt att 
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poängtera med hjälp av de olika turerna kring det aktuella arbetet är 
möjligheten att påverka den organisatoriska plattformen. I berättelsen från 
RSV-koncernen finner jag stöd för slutsatsen att en individ eller en grupp av 
individer med hjälp av retorisk och politisk förmåga kan bidra till att skapa en 
organisatorisk plattform utifrån vilken arbetet med modellen kan bedrivas. I 
vissa sammanhang kan detta vara en förutsättning för den fortsatta 
översättningsprocessen. Skapandet av en organisatorisk plattform tycks mot 
bakgrund av berättelsen från koncernen kunna ske trots att det formella 
ledarskapet inte tydligt har skapat en positiv mening kring arbetet vilket, 
tillsammans med bland annat icke-handlingen på LiV, kontrasterar tidigare 
teori kring ledarskapets avgörande betydelse. För att återvända till den första 
frågan från inledningen är det möjligen så att ledarskapet tillskrivits en alltför 
stor betydelse i tidigare forskning om TQM. En rimlig tolkning är att ledaren 
har en viktig roll vad gäller förutsättningarna för översättningsprocessen, men 
en mindre avgörande roll vad gäller översättningsprocessens realisering och 
långsiktiga resultat.  

11.1.2 Den reflekterande praktikern 
Genom att jag i det föregående avsnittet problematiserat antagandet om 
ledarens avgörande betydelse för framgång i arbetet med modellen riktas 
uppmärksamheten än tydligare mot översättaren. Efter att ha följt RSV-
koncernens översättare under en längre tidsperiod hävdar jag att 
översättningsprocessen innehåller tydliga inslag av såväl att förmedla som att 
själv lära. I den tentativa bilden av översättningsprocessen (figur 2.3) 
framhölls också betydelsen av de handlingar som övriga i organisationen 
vidtar som en följd av meningsskapandet kring översättarnas meningsgivande 
aktiviteter. I nedanstående figur (11.1) har delar av den tentativa bilden 
koncentrerats för att visa på hur översättare påverkas över tid.  

Under den aktuella studieperioden var jag länge övertygad om att den mest 
intressanta delen av översättningsprocessen var den där översättare sökte 
påverka andras meningsskapande. Således riktades stort intresse mot de 
förmedlande handlingarna i översättarnas arbete, vilken i figuren 
representeras av den vertikala pilen till vänster. I takt med såväl de empiriska 
upptäckterna som den teoretiska fördjupningen rörande meningsskapande 
har jag dock funnit att den mest intressanta delen av översättningsprocessen 
snarast är den som i figuren representeras av det övre högra fältet. Med tanke 
på den aktuella modellens komplexitet (vilken ytterligare utvecklas i kommande 
avsnitt, 11.2) är förmågan att låta sig påverkas av såväl de egna som övrigas 
handlingar viktig i sammanhanget. En vilja och förmåga att lära om och 
reflektera över sin egen kunskap tycks således vara av stor betydelse för den 
framgångsrika översättaren. 
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Figur 11.1 Översättaren skapar ny mening i relation till modellen över tid 
i översättningsprocessen.  

Orsaken till mitt intresse för den reflekterande praktikern som kommer till 
uttryck i ovanstående rubrik har sitt ursprung i det teoretiska perspektivet; 
meningsskapande. Weick (1995) framhåller ju handlingen som central för att 
förstå meningsskapande och talar återkommande om organisationer som verb 
istället för substantiv. Jag finner i dessa tankar en drivkraft att i detta avsnitt 
betrakta översättning som ett hantverk. Utgående från osäkra förutsättningar 
ska översättaren genom handling skapa något nytt. Molander (1996) har sökt 
efter att förstå och beskriva praktiska kunskapstraditioner som en motpol till 
vår västerländska vetenskapstradition. Han uttrycker denna önskan som 
”meningsskapande snarare än vetenskapande” och författarens tankar är 
starkt präglade av Donald Schöns arbeten runt just den reflekterande 
praktikern (1983, 1987)121.  
 
Schön (1983) beskriver hur den tekniska rationaliteten präglat synen på 
praktisk kunskap. Praktisk kunskap begränsas därmed till att lösa 
färdigformulerade problem. Genom att formulera en ny syn på praktisk 
kunskap vill författaren lyfta fram den reflekterande praktikern. Genom att 
använda en av de viktiga händelserna från RSV-koncernen ska jag integrera 
kunskapen kring den reflekterande praktikern med översättningsprocessen. 
Den händelse som används är Ny generaldirektör som enligt mitt sätt att se det 
påverkade utformningen av kriteriematerialet som benämnts den styckade 
elefanten och det ökade intresset för verksamhetens processer. Molander 

                                                      
121 Värt att nämna är att de reflekterande praktiker som diskuteras i Schöns bok i 
huvudsak utgörs av individer med lång praktisk erfarenhet. I översättarnas fall är de 
flesta relativa nybörjare i den aktuella rollen.  

Handling 

Mening Handling 

Ny mening
Påverkas

Påverka Påverkas
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(ibid:134) har ett uttryck som han kallar ”problemgrundning” som har många 
likheter med meningsskapande:  

Många praktiskt verksamma sysslar med problemlösning i en 
mycket vid mening. De skall hantera problematiska situationer. Men 
det betyder i allmänhet inte problemlösning i den tekniskt 
rationalitetens mening, där problem är väldefinierade och 
formulerbara och har (minst) en bra lösning. … De [problemen] 
måste konstrueras med utgångspunkt i problematiska 
situationer. … Han måste skapa sammanhang i osäkra och från 
början obegripliga situationer.  

Uppmärksamhet och lärande framhålls som viktiga egenskaper hos den 
reflekterande praktikern och skapandet sker i interaktion med situationen i 
fråga. Jag finner dessa ord vara en utmärkt beskrivning för hur jag uppfattar 
översättarens roll i samband med den ovan nämnda händelsen. Det renodlade 
kriteriematerialet var ett resultat av två relativt oberoende faktorer; dels bytet 
av generaldirektör och dels de negativa erfarenheterna från de första 
verksamhetsbeskrivningarna. Ett mindre reflekterande förhållningssätt från 
översättaren i den här situationen hade säkert grävt modellens grav. Men istället 
sätter han sig ned och funderar. Jag uppfattar det som att han själv upptäcker 
att verksamheten saknas i arbetet med modellen. Det är så som det renodlade 
kriteriematerialet konstrueras och mycket tydligare pekar på kärnan i 
verksamheten och blottlägger bristen på identifierade och kartlagda processer.  
 
Arbetet med att skapa det renodlade kriteriematerialet är ett frånsteg från det 
föreskrivna angreppssättet för hur man ska arbeta med modellen och en fas där 
organisationen lämnade ”modellberoendet” och sjösatte det nya angrepps-
sättet där korrigering av verksamheten blev mer centralt än enskilda frågor i 
kriteriematerialet (jmf 3.2.4). En rimlig tolkning är att översättaren aldrig hade 
kunnat konstruera den här händelseutvecklingen i förväg. Den första tiden 
var han helt naturligt fångad i modellen i och med att den krävde hans 
uppmärksamhet. Jag hävdar att han heller aldrig kunnat komma fram till detta 
utan påverkan från sin omgivning. Molander (1996:143) hjälper mig vidare i 
resonemanget:  

Det är en viktig insikt att den egna handlingen kan bli källa till 
kunskap i handling, samtidigt som den görs. Man upptäcker vad 
man gör medan man gör det. Och ju mer erfaren och kunnig en 
praktiker är, desto mer kan hon skärpa uppmärksamheten, ty 
hon lär sig se bättre, och desto friare kan uppmärksamheten 
röra sig – eftersom mer och mer blir rutin. 
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Detta citat stärker den tidigare deklarerade uppfattningen att aktiva 
handlingar relaterade till modellen tycks vara viktigt för enskilda aktörers 
meningsskapande. Vi minns till exempel de positiva effekterna av att RSV-
koncernens ledare mot slutet av den empiriska berättelsen själva aktivt 
började arbeta med modellen. I ovanstående resonemang runt den 
reflekterande praktikern framhålls återkommande lärandet som en viktig del 
av översättningsprocessen. Innan området lämnas diskuteras här de 
kontextuella förutsättningarna för detta lärande. Schön (1983:265) uttrycker: 

The reflection-in-action of managers is distinctive, in that they 
operate in an organizational context and deal with 
organizational phenomena. They draw on repertoires of 
cumulatively developed organizational knowledge, which they 
transform in the context of some unique situation. … But 
managers function as agents of organizational learning within an 
organizational learning system, within a system of games and 
norms which both guide and limit the directions of 
organizational inquiry. 

Givet ovanstående finns det anledning att återkomma till det tidigare 
introducerade begreppet mognad. Det är rimligt att anta att den eller de 
översättare som verkar inom ramen för en omogen organisation begränsas i 
det egna meningsskapandet kring modellen. Avståndet till den ideala 
organisering som representeras av fullständig efterlevnad av de grundläggande 
värderingarna påverkar således den mening som skapas och därmed hur 
översättningsprocessen tar sig uttryck. Min preliminära slutsats att icke-
handlingen inom LiV delvis skulle kunna förklaras av omognad styrks därmed 
av ovanstående resonemang.  Det innebär samtidigt ett synsätt som föreslår 
att det i stort saknas genvägar i arbetet med modellen. Varje översättnings-
process skulle behöva genomgå sina faser av misslyckande för att 
åstadkomma det kontextberoende lärande som är nödvändigt för 
nästkommande steg.  
 
Jag har i detta avsnitt lyft fram och diskuterat översättarens lärande och den 
kunskap rörande modellen som tycks utvecklas i takt med översättnings-
processens realisering. Genom att varje ny nivå av kunskap i handling skapas i 
interaktion med andra påverkas också hela organisationen av översättarens 
kunskapslyft. Redogörelsen av de viktiga händelserna från RSV-koncernen 
har visat på hur översättarens nyvunna kunskaper inte enbart underlättat 
arbetet med modellen. I flera fall orsakade nya insikter otakt i den stora 
organisationen, vilket inte minst berättelsen från regionen tydliggjort. I 
inledningen av detta kapitel ställdes frågan om lärandet till och med kunde 
vara till nackdel för översättningsprocessen. Nedan utvecklas dessa 
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tankegångar och begreppet timing introduceras för att belysa relationen mellan 
översättare och övriga aktörer i den befintliga praktiken. 

11.1.3 Timing 
I detta avsnitt kommer jag att resonera kring frågan huruvida översättarens 
lärande kan vara till nackdel för översättningsprocessen. Texten behandlar 
således bland annat tidens betydelse för översättningsprocessen. I den 
empirinära tolkningen från RSV-koncernen argumenterade jag för att 
regionen och koncernens översättare under en period gick i otakt. Jag 
använde liknelsen av svallvågor för att beskriva hur en handling från 
översättaren fick stora konsekvenser för regionen i ett senare skede. I den 
stora organisationen är det uppenbart att en viktig förmåga är att hantera 
fördröjningen mellan den initiala händelsen och dess konsekvenser. 
 
I detta sammanhang är det angeläget att lyfta fram vad Weick (1979:35) 
uttryckt som: ”It is the assemblage, the patterns of interacts, that determines 
the outcomes -  not the personal qualities of single individuals.” Jag hävdar i 
likhet med författaren att vår förståelse för översättaren och dennes 
eventuella framgång inte enbart kan förstås mot bakgrund av aktörens 
kunskap uttryckt med en individualistisk syn på kunskap. Förmågan att se och 
förstå ett mönster av interaktioner i samband med att modellen möter en 
praktik tycks vara mycket avgörande. Löwstedt & Stymne (2002:19) uttrycker 
i enlighet med de empiriska berättelser vi känner: 

Att åstadkomma förståelse är i hög utsträckning en social 
process, där ett antal individer i interaktion med varandra socialt 
konstruerar sin värld. Intensiteten i kontakterna med kollegor 
och andra centrala aktörer tenderar därför att bli hög.  

Just översättarens förmåga att se och förstå ett mönster av interaktioner 
framträder tydligt bland de viktiga händelserna från RSV-koncernen. 
Eftersom arbetet huvudsakligen bedrivits i en stabsfunktion har det interna 
spelet mellan olika aktörer varit centralt. Återigen bidrar här idrottsvärlden 
med en liknelse som kan leda till ökad förståelse, i det här fallet rörande 
översättarens förmåga att bemästra det kontinuerliga flödet av interaktioner 
och händelser. Under ett flertal år var Jonas Thern bofast i rollen som 
spelfördelare på det svenska fotbollslandslagets mittfält. Ungefär samtidigt 
var Janne Hedengård en mycket framgångsrik passare i det svenska landslaget 
i volleyboll. En förmåga som förenade dessa två idrottare var en väl utvecklad 
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förmåga att ”läsa spelet”122. Alla som sysselsatt sig med någon form av 
bollsport i lag vet hur viktiga de individer är som har förmågan att passa 
bollen till den optimala positionen på spelplanen. Man vet också att alla 
spelare inte har denna förmåga. Likheterna mellan spelfördelarens förmåga 
att läsa spelet och översättarens förmåga att se och förstå ett mönster av 
interaktioner kan bäst sammanfattas med begreppet timing. De empiriska 
berättelserna i avhandlingen vittnar om att tiden tycks spela en viktig roll i 
samband med att modellen möter en befintlig praktik. Mötet är inte en isolerad 
företeelse utan sker parallellt med flera andra processer. Just detta är en viktig 
förklaring till den icke-handling som vi känner från LiV, där den i praktiken 
konkurrerande idén LiV 2002 begränsade översättningsprocessen. En annan 
viktig förmåga som ryms i begreppet timing är att förutse framtida 
beteendemönster hos såväl med- som motspelare (jmf den tidigare 
schackmetaforen).  
 
I det tidigare avsnittet kring den reflekterande praktikern diskuterades 
aktörers meningsskapande över tid. Weick (1995) argumenterar för att 
meningsskapande är kontextuellt. I avhandlingen har det största intresset för 
att förstå översättningsprocessen riktats mot enskilda aktörers menings-
skapande. Nedan diskuteras relationen mellan aktör och kontext och jag 
argumenterar för möjligheten att betrakta en organisatorisk praktik bestående 
av flera ömsesidigt beroende kontexter inom vilka aktörer skapar kollektiv 
mening. Diskussionen styrker idén om att timing tycks vara en viktig 
egenskap för den goda översättaren. 
 
Som ett underlag för diskussionerna om kollektivt meningsskapande 
redovisas nedan figur 11.2. I avhandlingen har jag tidigare diskuterat ett 
förväntat spänningsförhållande mellan centrum och periferi i den stora 
organisationen (Salzer 1994). Berättelsen från koncernen har också visat på 
att denna kategorisering äger viss giltighet. Men jag har funnit det mer 
fruktbart att här istället låta fälten i figuren representera fyra kollektiv som 
förhållit sig olika till den inresande idén. Dessa gränser tycks inte i första hand 
gå mellan centrum och periferi. Den kommande diskussionen lägger grunden 
för en vidareutveckling av översättningsprocessen i form av en uppdelning av 
den enhetliga gruppen som i den tentativa bilden enbart benämnts ”övriga”. 

                                                      
122 Under det slutliga arbetet med att färdigställa denna rapport läste jag ett kapitel av 
Löwstedt (1995) kring den organiserande människan. Jag fann då att författaren 
använt en liknande analogi för att beskriva ungefär samma fenomen.  
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Figur 11.2  Fyra olika kollektiv som skapar mening kring modellen.  

Låt oss fortsatt använda RSV-koncernen för att illustrera framställningen. 
Kärnan består av den grupp av översättare som placerade inom den centrala 
myndigheten tillsammans driver arbetet med modellen. Dessa individer tycks 
relativt omgående skapa kollektiv mening i olika skeden av översättnings-
processen. Jag har valt att använda hangarounds för den grupp av aktörer som i 
hög grad delar kärnans uppfattning kring det pågående arbetet. I snart sagt 
varje region och på de olika avdelningarna på den centrala myndigheten finns 
det eldsjälar som delar engagemanget rörande arbetet med modellen. Den aktör 
i denna grupp som haft den mest framträdande rollen i denna avhandling är 
regionens kvalitetschef. Men bland dessa hangarounds finns både ledare och 
medarbetare såväl från den centrala myndigheten som från regionerna.  
Ledarskapet används som benämning på den formella delen av ledarskapet. 
Detta kollektiv representeras inom RSV-koncernen av dem vi känner som 
direktionen och Ledex/Ledskatt. Längst ut i figuren finns de distanserade vilka 
fört en anonym tillvaro i denna avhandling. Men det är denna stora grupp 
som har de största förutsättningarna att skapa en verklig förändring i de 
beteendemönster som präglar organisationen. Vissa aktörer kan glida mellan 
två eller flera olika kollektiv. Detta kan exemplifieras med en ledare som i ett 
mer formellt sammanhang kan tillhöra Ledarskapet, men i en mer informell 
roll tillhör Hangarounds. Detta medför också att hon hypotetiskt skulle kunna 

Kärnan

Ledarskapet

Hangarounds

De distanserade
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skapa olika mening kring en och samma isolerade fråga beroende på det 
aktuella sammanhanget. 
 
Pilarna i figuren representerar den påverkan på andras meningsskapande som 
tidigare diskuterats i anslutning till översättningsprocessen. Den främsta 
poäng som figuren ämnar klargöra är att graden av kollektivt menings-
skapande inom de olika grupperna tycks minska med avståndet från kärnan. 
Avståndet till kärnan representerar samtidigt en ökande diskrepans med 
avseende på vilken mening en genomsnittlig aktör inom kollektivet skapar 
rörande modellen. Jag föreslår därmed ett synsätt där en genomsnittlig aktör 
inom det kollektiv som benämnts de distanserade har mindre gemensam 
uppfattning med kärnan än vad motsvarande aktör inom Hangarounds har. Det 
är troligt att dessa kontextuella skillnader inom en och samma organisation 
ställer specifika krav på översättningsprocessen.  

 
Figur 11.3  Graden av lärande med avseende på modellen utvecklas olika över tid.  

Genom att addera tidsperspektivet till ovanstående resonemang kompliceras 
förhållandet ytterligare i och med att kollektiven i olika hög grad uppvisar ett 
lärande med avseende på arbetet med modellen. Figur 11.3 illustrerar detta 
förhållande. Tidsaspekten förstärker således likatänkande inom den grupp 
som benämnts Kärnan. De övriga grupperna kan i fallande ordning uppvisa 
ett mindre tydligt lärande och en lägre grad av likatänkande. Det empiriska 
materialet indikerar att det finns en risk att gruppen med det mest tydliga 
lärandet underskattar den problematik som figuren visar på. De underskattar 
helt enkelt den egna lärprocessen. Det finns en risk att översättare tar god tid 
på sig att själva utveckla en djup förståelse av modellens grunder, men att andra 
inte bereds samma möjligheter att tillägna sig information och omvandla den 
till egen kunskap.  

Tid 
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Relativt gemensamt 
utgångsläge 
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I ovanstående resonemang finner vi också ett svar på den tredje frågan från 
inledningen. Översättarnas lärande kan faktiskt vara ett bekymmer för 
översättningsprocessen om känslan för timing saknas. Givetvis ställer det till 
än större problem om översättarna samtidigt saknar insikt om den egna 
lärprocessen. Det går mot bakgrund av modellens komplexitet aldrig att komma 
ifrån behovet av lärande varför timing framstår som en central egenskap. 
Översättares förståelse av det egna lärandet i samspel med det organisatoriska 
skeendet föreslås således vara en viktig ingrediens för den framgångsrika 
översättningsprocessen. Inte minst viktig är denna förmåga för att kunna 
bemästra den stora organisationens spänningsförhållande mellan såväl 
centrum och periferi som andra mer gränsöverskridande grupperingar. 

11.1.4 Sammanfattning 
Med utgångspunkt i tre av de frågeställningar som presenterades i inledningen 
av detta kapitel kring att översätta har översättarnas roll och förutsättningar 
problematiserats. Med hjälp av begreppet organisatorisk plattform diskuterades 
relationen mellan översättare och ledare och jag argumenterade för att den 
senare gruppen möjligen tillskrivits väl stor betydelse i tidigare forskning om 
TQM. Givetvis framstår också ledare i den aktuella studien som viktiga, men 
här framförallt gällande förutsättningarna för översättningsprocessen. 
Översättare kan dock alltid påverka dessa förutsättningar och vad gäller 
realisering och resultat av översättningsprocessen föreslår jag istället ett 
synsätt där just översättare är de mest centrala aktörerna.   
 
Genom att mer koncentrerat studera hur översättare påverkar och själva 
påverkas längs översättningsprocessen diskuterades möjligheten att insikten 
om översättarens eget lärande i förhållande till den inresande idén i minst lika 
stor utsträckning som de förmedlande egenskaperna kan hjälpa oss att förstå 
framgångsrik översättning.  För att fördjupa detta resonemang illustrerades 
översättarens roll med hjälp av den reflekterande praktikern. Efter att ha lyft fram 
reflektionen och lärandet i ett relativt individualistiskt perspektiv sattes detta i 
relation till det organisatoriska skeendet och den mängd av sociala 
interaktioner som översättaren är en del av. Begreppet timing introducerades 
för att påvisa att det egna lärandet till och med kan innebära ett problem för 
översättningsprocessen om det inte sätts i förhållande till det övriga 
organisatoriska skeendet. 
 
Sammanfattningsvis kan dock sägas att denna del av kapitlet inte fullt ut 
beaktat komplexiteten i översättningsprocessen som enbart diskuterats i 
singularis.  Vi minns dock från kapitlets inledning att en utveckling av de olika 
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typerna av översättingsprocesser samt dess inbördes förhållande är att 
förvänta under kommande rubrik.  

11.2 De olika översättningsprocesserna 
I detta avsnitt utvecklas de sex olika typerna av översättningsprocesser som 
översiktligt presenterades redan i tolkningsramen och som rekapitulerades i 
inledningen av innevarande kapitel. Denna diskussion svarar direkt upp mot 
det preciserade syftet att kontextuellt studera olika typer av översättning. Det 
fanns flera olika valmöjligheter i samband med att de sex utvecklade typerna 
av översättning skulle presenteras. Ett alternativ hade varit att presentera de 
tre typerna av akontextuell översättning tillsammans, följt av de tre typerna av 
kontextuell översättning. Jag kunde också ha valt att presentera varje typ för 
sig, men valde till slut att istället gruppera dem två och två i enlighet med de 
tre dimensionerna; innehåll, intention och angreppssätt. Argumentet för detta 
är att på så vis framhålla spänningen mellan det akontextuella och 
kontextuella, vilket har varit en ledstjärna genom hela avhandlingen. Efter de 
tre avsnitt som är resultatet av ovanstående val följer ett fjärde avsnitt där 
påverkan mellan de olika typerna av översättningsprocesser diskuteras. 

11.2.1 Att översätta modellens idémässiga innehåll 
Att utveckla en akontextuell förståelse av modellens tre hörnpelare123 är givetvis 
en viktig förutsättning för arbetet med densamma. En av de viktiga 
händelserna från RSV-koncernen sades vara att arbetet påbörjades på 
modellens villkor och inte praktikens. Den intellektuella utmaningen att förstå 
hur exempelvis de grundläggande värderingarna utgör utgångspunkten för 
kriteriematerialets olika frågeställningar och på vilka grunder utvärderingen 
sker är uppenbarligen tilltalande för vissa aktörer. Vidare kan den tidigare 
beskrivna svårigheten för nyckelaktörer inom LiV att se de relativt påtagliga 
likheterna mellan den konkurrerande idén LiV 2002 och modellen vara ett 
belägg för denna översättingsprocess komplexitet. Jag har valt att benämna 
den akontextuella översättningsprocessen kring modellens innehåll i form av de 
tre hörnpelarna för instrumentell. Denna benämning betonar modellens 
inneboende instrumentella syn på organisering, men framförallt den 
akontextuella översättningslogik som ligger till grund för denna översättnings-
process. 
 

                                                      
123 De tre hörnpelarna har tidigare beskrivits (kapitel 3) som en allmän modell för hur 
organisationer fungerar, ett sätt att ställa frågor samt de grundläggande värderingarna. 
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Översättning Akontextuell Kontextuell 

Innehåll Instrumentell Utmanande 

Intention   

Angreppssätt   

Figur 11.4  Instrumentell och utmanande översättningsprocess. 

Likt ett skelett som behöver utrustas med muskler, senor och annat för att 
fungera behöver det idémässiga innehållet fyllas på för att betyda något för en 
befintlig praktik. I en tidigare figur (9.2) visade jag i anslutning till de viktiga 
händelserna från RSV-koncernen hur exempelvis begreppen kund och 
process kan bygga upp ett spänningsförhållande till de befintliga kollektiva 
föreställningarna i praktiken, vilket kan hanteras i den kontextuella 
översättningsprocess som utgår från modellens innehåll. Jag har också försökt 
att visa hur exempelvis den aktuella produktionslogiken kan antas påverka 
vilka utmaningar som denna översättningsprocess behöver hantera. I nästa 
kapitel diskuteras också hur arbetet med att besvara frågorna i kriterie-
materialet kan innebära helt nya synsätt som ifrågasätter befintliga strukturer. 
Sammantaget leder ovanstående fram till benämningen utmanade. Denna 
översättningsprocess inkluderar ett ifrågasättande av relativt fasta föreställ-
ningar i den befintliga praktiken. 

11.2.2 Att översätta intentionen att arbeta i enlighet med modellen 

Redan i det inledande kapitlet diskuterades intentionen bakom att arbeta med 
modellen. Det var därför rimligt att i samband med den analytiska tredelningen 
av den inresande idén anta att det skulle pågå en kontinuerlig översättning 
kring varför arbetet ska bedrivas. Modellen innefattar i sig själv en intention 
som kan studeras i dess ursprung inom TQM. I inledningskapitlet 
redogjordes för den övergripande målsättningen överlevnad genom ökad 
lönsamhet, vilken ska nås genom ökad konkurrenskraft. För att sin tur nå 
denna ökade konkurrenskraft bör man ha som målsättning att förbättra 
kundtillfredsställelse samt organisationens effektivitet och flexibilitet. Denna 
ideologiska124 grund är inget som explicit uttrycks i kriteriematerialet utan 
denna kunskap får sökas på andra vägar. Den process som utgörs av 
akontextuell översättning kring intentionen har jag valt att kalla ideologisk.  
 

                                                      
124 Märk att jag inte här avser de grundläggande värderingarna vilka tidigare placerats 
inom ramen för innehållsdimensionen.  
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I samband med att de viktiga händelserna presenterades i anslutning till 
berättelsen från RSV-koncernen lyftes tre idealtyper fram för att beskriva 
olika synsätt kring modellen; den förtröstansfulle, den verksamhetsorienterade 
och den omvärldsmedvetne. De tre visade förtjänstfullt på möjligheten att 
skapa olika bilder av bland annat varför arbetet med modellen ska bedrivas. 
Genom diskussionen om icke-handling lyftes också frånvaron av kontextuell 
översättning kring intentionen med arbetet fram. Tillsammans bildade 
ovanstående underlag för de två frågor som formulerades i inledningen av 
detta kapitel. Ericson (1998, 2001) har tagit fram en teoretisk modell för att 
förstå de processuella och strukturella aspekterna av organisatorisk förändring 
med hjälp av teorierna om meningsskapande. Fyra idealtyper av mening 
presenteras. 
 
 Heterogen 

tolkningsbasprofil 
Homogen 

tolkningsbasprofil 

Hög isoleringsgrad Disparat mening Kollektiv mening 

Låg isoleringsgrad Fragmentarisk mening Enklav mening 

Figur 11.5  Fyra idealtyper av mening (hämtad från Ericson 1998).  

På den vertikala axeln återfinns hög respektive låg isoleringsgrad, vilket står 
för i vilken utsträckning individer i en grupp isolerar en viss fråga ur 
bakgrundsbruset. Den som inte isolerar frågan kan inte heller tilldela den 
mening. På den horisontella axeln återfinns begreppet tolkningsbasprofil. 
Med detta menas gruppens heterogenitet alternativt homogenitet avseende de 
kognitiva ramar som individer i en grupp besitter för en viss fråga. Om vi 
tänker oss en grupp med barn på lördag förmiddag. När det i köket prasslas 
med en godispåse kommer troligen meningen som skapas och handlingen 
som följer vara ganska lika. Vi kan anta att gruppens tolkningsbasprofil i 
förhållande till denna fråga är relativt homogen. Samma grupp barn kan vid 
frågan om vilket ämne som är roligast i skolan uppvisa en mängd olika svar. 
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Annorlunda uttryckt är gruppens tolkningsbasprofil i förhållande till frågan 
relativt heterogen. 
 
För att återknyta till den empiriska berättelsen från RSV-koncernen visar 
denna att de nyckelaktörer som studerats alla kan sägas ha isolerat frågan i 
form av modellens närvaro i organisationen. Mot bakgrund av de tre olika 
idealtyper som tidigare presenterats kan dock inte tolkningsbasprofilen sägas 
vara homogen, vilket karaktäriserar meningsskapandet som disparat. Som 
nämnts tidigare i avhandlingen hävdar Ericson (1998) att det krävs kollektiv 
mening i en grupp för att den isolerade frågan ska generera handling, vilket 
direkt motsägs av alla de händelser som präglar berättelsen från koncernen. 
Ovanstående berör den tidigare distinktionen mellan att arbeta med modellen 
och varför arbetet ska ske. Något förenklat kan det uttryckas som att det inom 
koncernens finns en kollektiv mening kring att arbeta med modellen, men inte 
kring varför arbetet ska ske (jmf equifinal meanings, Donnellon et al 1986; 
Gray et al 1985).  
 

Översättning Akontextuell Kontextuell 

Innehåll   

Intention Ideologisk Strategisk 

Angreppssätt   

Figur 11.6  Ideologisk och strategisk översättningsprocess. 

De tre idealtyperna från den empirinära tolkningen illustrerar detta 
förhållande och påvisar svårigheterna med den översättningsprocess som jag 
valt att kalla strategisk. Möjligen känns denna benämning främmande för den 
läsare som väl känner de empiriska sammanhangen. Mot bakgrund av de 
många alternativa intentioner som på ett något bedrägligt sätt tycks kunna 
samexistera efterfrågas kanske en mer beskrivande benämning125. Valet av 
strategisk kan förstås genom min önskan att finna mer generiska benämningar 
som också ska kunna lyftas ut från de empiriska sammanhangen i denna 
avhandling. Längre fram återkommer en fördjupad diskussion kring 
frånvaron av denna översättningsprocess och vilka konsekvenser den 
uteblivna översättningen kan resultera i. 

                                                      
125 Mångfacetterad var till exempel en benämning som jag arbetade med under en 
period i den tolkande processen.  
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11.2.3 Att översätta angreppssättet för hur modellen tillämpas 

Modellens fyra faser har tidigare beskrivits som det tänkta angreppssätt som 
inleds med förberedelser och leder fram till ständiga förbättringar. Det saknas 
en utförlig beskrivning i kriteriematerialet av tillvägagångssättet och den 
översättningsprocess som blir följden av detta kan mot bakgrund av de 
empiriska berättelserna sägas vara begränsad. De fyra faserna tycks med sin 
enkelhet och sitt linjära samband stimulera till handling. Vi ser från RSV-
koncernen hur mycket av det initiala arbetet kom att handla om den tidiga 
fasen att beskriva, trots att en mängd problematiska områden förknippade 
med detta arbete inte tydligt avhandlats126. Jag har valt att kalla den 
akontextuella översättningsprocessen rörande angreppssättet för föreskrivande. 
Detta motiveras genom dess rationella karaktär som påminner om den bild av 
implementering som ofta förekommit i tidigare forskning om TQM. 
 

Översättning Akontextuell Kontextuell 

Innehåll   

Intention   

Angreppssätt Föreskrivande Taktisk 

Figur 11.7  Föreskrivande och taktisk översättningsprocess. 

När så den idealiserade bilden av hur arbetet ska gå till möter den 
oförberedda praktiken uppstår en rad komplikationer till följd av den något 
förföriska akontextuella översättningen kring angreppssättet. De viktiga 
händelserna från koncernen visar hur det tänkta angreppssättet övergetts för 
andra arbetsformer. Den översättningsprocess som möjliggör en utvecklad 
syn på hur modellen ska tillämpas i det specifika fallet har jag valt att benämna 
taktisk. Benämningen implicerar ett frånsteg från det föreskrivna 
angreppssättet och därmed ett minskat modellberoende till förmån för ett 
mer erfarenhetsbaserat angreppssätt. Viktigt att poängtera är dock att 
berättelsen från RSV-koncernen enbart innehåller initiala delar av denna 
översättningsprocess. Som jag kommer att visa i nästkommande kapitel – och 
då enbart gällande delmomentet att beskriva – kvarstår det många områden 
att skapa mening kring gällande angreppssättet för hur modellen ska tillämpas. 

                                                      
126 Jag återkommer och fördjupar detta resonemang i samband med det andra 
tolkande kapitlet, vilket behandlar just arbetet med att beskriva den egna 
verksamheten. 
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11.2.4 De olika översättningsprocessernas ömsesidiga påverkan 
I detta kapitel har de sex olika typerna av översättningsprocesser utvecklats. 
Tidigare i avhandlingen har jag hävdat att det råder någon form av ömsesidigt 
beroendeförhållande mellan de olika processerna vilket ökar komplexiteten 
för översättarna. Jag har medvetet valt att tidigare i kapitlet undvika 
diskussioner kring hur de olika översättningsprocesserna förhåller sig till och 
påverkar varandra. Istället kommer dessa frågor att behandlas i detta 
sammanfattande avsnitt. På samma sätt som jag hade olika valmöjligheter för 
presentationen av de olika översättningsprocesserna har jag medvetet valt hur 
den inbördes påverkan ska presenteras. Nedan diskuteras först förhållandet 
inom respektive dimension i enlighet med beskrivningen ovan (horisontellt i 
figur 11.8). Sedan följer en diskussion som behandlar förhållandet inom de 
två olika översättningslogikerna (vertikalt i figur 11.8). 
 

Översättning Akontextuell Kontextuell 

Innehåll Instrumentell Utmanande 

Intention Ideologisk Strategisk 

Angreppssätt Föreskrivande Taktisk 

Figur 11.8  En utvecklad klassificering av sex olika typer av översättningsprocesser. 

Dimensionen kring modellens idémässiga innehåll är den som visar störst 
växelverkan mellan de två olika översättningsprocesserna. Återkommande 
tvingas man till fördjupat meningsskapande kring modellen som ett resultat av 
motstånd eller frågetecken som rests i och med den utmanande 
översättningsprocessen. En ny och fördjupad akontextuell förståelse av 
modellens innehåll genom den instrumentella översättningsprocessen kan i sin 
tur leda till fortsatt utmanande översättning. Genom denna dialektik kan 
översättare och övriga i organisationen sägas bygga en djupare förståelse av 
modellens idémässiga innehåll. I fallet RSV-koncernen kan detta exemplifieras 
med diskussionerna om kundbegreppet som initialt skapade motstånd i 
organisationen. Att tala om de skattskyldiga som kunder var otänkbart utifrån 
en vardaglig syn på begreppet. För många tycks begreppet leda tanken till det 
enkla köp-sälj förhållandet i exempelvis ett snabbköp. Denna utmaning 
(kontextuell översättning) skapade inom koncernen ett tryck på fortsatt 
meningsskapande rörande vad modellen egentligen avser med kundbegreppet 
(akontextuell). Något förenklat kan sägas att det var först när denna nya 
förståelse av modellens kundbegrepp (dem man är till för) hade skapats som 
den kontextuella översättningsprocessen kunde fortsätta.  
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De två typer av översättning som ryms inom dimensionen kring arbetets 
intention tycks ha ett annat inbördes förhållande. Låt mig rekapitulera något 
för att skapa en möjlighet att uttrycka en ståndpunkt rörande detta. Hur kom 
det sig egentligen att idén reste in till RSV-koncernen? Möjligtvis fanns ett 
relativt otydligt initialt behov, men detta överskuggades snart av behovet att 
förstå vad modellen kunde användas till och hur detta kunde förstås i relation 
till andra verktyg och modeller som användes inom koncernen. På samma 
sätt kan regionens tydliga ställningstagande att kandidera till Utmärkelsen 
Svensk Kvalitet, vilket lyfts fram som en viktig händelse, vara ett exempel på 
en mening skapad inom ramen för en akontextuell översättningsprocess. 
Vänder vi blicken mot LiV finner vi en liknande situation. Den översättnings-
process rörande intentionen med arbetet som jag lyckats fånga har ju enbart 
varit inriktad på hur modellen skulle kunna användas i förhållande till den 
konkurrerande idén LiV 2002. Eftersom också diskussionerna runt LiV 2002 
i första hand fördes på ett idéplan (se Skålén 2002) kan den översättning som 
studerats sägas vara av ideologisk karaktär.  
 
Självklart är det mot bakgrund av den tidigare påpekade icke-handlingen 
rörande framförallt den kontextuella översättningsprocessen (strategisk) svårt 
att låta tolkningen tydligt vila mot de empiriska iakttagelserna. Men om jag 
ändå tillåter mig att närma mig en slutsats rörande denna påverkan tycks den 
akontextuella översättningsprocessen i vilket fall inte vara påverkad av den 
kontextuella. Detta leder till slutsatsen att eventuell påverkan är enkelriktad 
från vänster till höger i figuren ovan. Ställningstagandet rörande enkelriktad 
påverkan ska också ses i ljuset av den växelverkande påverkan som beskrivits 
rörande innehållsdimensionen ovan. Frågan som redan har ställts och som 
åter aktualiseras i samband med ovanstående diskussion är hur vi kan förstå 
frånvaron av översättning rörande intentionen i det specifika fallet. 
Annorlunda uttryckt, hur kan det komma sig att den strategiska 
översättningsprocessen så tydligt saknas i de empiriska sammanhangen? Jag 
har valt att återkomma till denna frågeställning längre fram i detta kapitel.  
 
Också för dimensionen angreppssätt kan det sägas råda en mer enkelriktad 
påverkan mellan den akontextuella (föreskrivande) översättningsprocessen 
och den kontextuella (taktiska). På grund av de begränsningar som jag försökt 
visa att den föreskrivande i och med sin enkelhet och rätlinjighet har tycks 
översättningen kring modellens fyra faser relativt snart avstanna och övergå till 
de mer verksamhetsnära resonemang som ryms inom den taktiska 
översättningsprocessen. Orsaken till att de översättningsprocesser som 
representeras av de två senare begreppsparen i lägre grad tycks vara beroende 
av varandra än det första, är enligt min tolkning dess relativa akontextuella 
enkelhet. Vare sig den ideologiska eller den föreskrivande översättnings-
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processen tycks kräva så stora ansträngningar. Med relativt små insatser kan 
centrala aktörer inom organisationen skapa en gemensam mening kring såväl 
modellens intention som dess tänkta angreppssätt. Därmed kan sägas att 
modellens inneboende akontextuella komplexitet främst representeras av dess 
innehållsdimension. Jag hävdar att denna komplexitet hjälper oss att förstå 
hur det kan komma sig att de två översättningsprocesserna som benämns 
instrumentell och utmanande mer tydligt påverkar varandra över tid.  
 
De tre översättningsprocesser som bygger på den akontextuella 
översättningslogiken kan alla sägas vara slutna (till vänster i figuren ovan). 
Trots att jag hävdat att den instrumentella är mer komplex än de två övriga 
kan också denna översättningsprocess sägas ha en slutdestination. Det är 
denna ändliga karaktär som får mig att kalla dem slutna127. Mot bakgrund av 
ovanstående känns det naturligt att tala om de tre kontextuella översättnings-
processerna (till höger i figuren) som öppna. Genom inblandningen av en 
föränderlig kontext kan dessa processer inte sägas ha ett tydligt slut. För de 
tre slutna processerna kan jag inte finna någon tydlig riktning på den inbördes 
påverkan utan ser den som växelverkande. Däremot vad gäller de tre öppna 
så verkar det rimligt att hävda att den utmanade översättningsprocessen 
tydligt påverkar den taktiska. Det är först i och med att en relativt djup 
förståelse av det idémässiga innehållet växt fram (genom växelverkan mellan 
instrumentell och utmanande översättning) som översättarna och sedermera 
övriga i organisationen kan bryta sig ur det föreskrivna angreppssättet och 
påbörja den meningsskapande översättningsprocessen. Det är på samma sätt 
rimligt att argumentera för att den kontextuella översättningsprocessen kring 
intentionen att arbeta med modellen utgår från en relativt djup förståelse av 
dess innehållsdimension, trots att det empiriska materialet genom frånvaron 
av denna översättningsprocess inte lika tydligt stärker denna uppfattning.  
 
I detta avsnitt har jag fördjupat resonemangen kring de olika översättnings-
processer som uppstår när modellen möter en befintlig praktik. Genom att 
utveckla och diskutera påverkan mellan de sex olika översättningsprocesserna 
har jag försökt visa på den dynamik som uppstår i ovan nämnda möte och 
den komplexitet som detta för med sig. Tillsammans med de tidigare 
tolkningarna kring översättarnas roll och förutsättningar utgör detta en grund 
för den konstruktivt kritiska reflektion kring att översätta som avslutar detta 

                                                      
127 Möjligtvis skulle denna slutna karaktär kunna ifrågasätta huruvida det är 
rättvisande att tala om översättningsprocesser i de tre fallen. Men jag har bedömt att 
det skulle bli onödigt komplext att blanda in ytterligare benämningar för det aktuella 
fenomenet varför jag låter det hela passera utan åtgärd.  



227 

kapitel. Där återkommer också de två återstående frågorna från kapitlets 
inledning.  

11.3 En konstruktivt kritisk reflektion kring att översätta 
I avhandlingens första kapitel framhölls en ambition att vara konstruktivt 
kritisk i relation till arbetet med modellen. Detta har kommit till uttryck i hur 
studien genomförts och framställts. Inte minst blir detta tydligt i och med 
ovanstående rubrik128. Detta avsnitt har en uppsamlande karaktär och flera av 
de områden som behandlats i kapitlet återkommer här. Texten berör såväl 
hur man handskats med modellen i de empiriska sammanhangen som den roll 
det nationella institutet spelar.  
 
Tidigare i detta kapitel har det vid flera tillfällen framhållits att en av de sex 
typer av översättningsprocesser som identifierats i det närmaste har saknats. 
Denna process har benämnts den strategiska och berör med vilken intention 
som RSV-koncernen och LiV valt att arbeta med modellen. Låt oss koncentrera 
oss på koncernen och undrande rekapitulera frågan från inledningen av 
kapitlet. Hur kan vi förstå frånvaron av denna översättningsprocess i den 
aktuella organisatoriska kontexten? Svaret kan utgå från relationen mellan 
ledare och översättare på koncernnivån. I den tidigare framställningen har 
den paradoxala bilden av en grupp översättare utan tydligt formellt uppdrag, 
placerade på samma våningsplan som direktionen målats upp. Det är rimligt 
att här fråga sig varför de båda parterna inte fullt ut gått in och tagit fighten 
med varandra. De två spelarna tycks vara nöjda med remi129 och en tyst 
överenskommelse råder mellan ledare och översättare som enligt min 
tolkning inte är till gagn för organisationen.  
 
Det är inte svårt att förstå översättarnas argument för att undvika att gå till 
botten med denna fråga. Genom att kontinuerligt tolka ledarnas nuvarande 
och kommande drag och anpassa det egna spelet efter detta uppnås en låg 
risknivå. Ibland har jag uppfattat det som att önskan att arbetet med modellen 
ska överleva har varit större än önskan att arbetet ska leda till förbättringar. 
Orsakerna till ledarnas passiva hållning tror jag kan finnas i den retoriska 
kraften i modellen som tidigare lyfts fram, det faktiska kunskapsövertag som 
översättarna har kring modellen samt det faktum att det ligger en investering i 
det arbete som hittills bedrivits som med ett rationellt synsätt går förlorad om 

                                                      
128 Ett motsvarande avsnitt återfinns i nästa kapitel i form av en konstruktivt kritisk 
reflektion kring att beskriva den egna verksamheten. 
129 I schack kan ett läge uppstå där ingen av de två spelarna kan vinna spelet och detta 
kallas remi. 
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arbetet skulle upphöra. Resultatet av det passiva spelet blir att båda parter 
riskerar att förlora.  
 
Genom att översättningsprocessen rörande varför arbetet med modellen 
bedrivs inte fungerat lever de disparata föreställningarna om intentionen med 
arbetet kvar i organisationen. Detta har tidigare beskrivits som att det råder 
kollektiv mening kring att arbetet med modellen ska bedrivas men inte kring 
varför. För att komma vidare i denna diskussion skulle vi behöva veta om 
koncernen kan anses vara ett framgångsrikt fall eller inte130. Under den 
studerade perioden har fallet diskuterats med många och de flesta som läst 
den empiriska berättelsen betraktar det som ett misslyckande. Själv är jag mer 
kluven och bland andra statliga myndigheter betraktas nog arbetet snarast 
som framgångsrikt. Det saknas ju dessutom en tydligt uttalad intention från 
organisationen själva vilket försvårar möjligheten att bedöma resultatet. Men 
låt mig deklarera en kompromiss genom att hävda att arbetet säkert hade 
kunnat bedrivas på ett bättre sätt. Jag anser att just det disparata menings-
skapandet kring varför arbetet bedrivs mycket väl kan vara en faktor som 
hjälper oss att förstå varför inte resultatet blir optimalt. Det skapar en 
osäkerhet i hela organisationen vilket innebär att fortsatt uppmärksamhet 
riktas mot just frågan varför. Hade man istället kunnat måla en tydlig 
framtidsbild som svar på denna fråga kanske det funnits större möjligheter att 
rikta uppmärksamheten mot det faktiska förbättringsarbetet? Eftersom jag i 
första hand studerar översättare131 riktas denna kritik rörande frånvaron av 
den strategiska översättningsprocessen tydligast mot koncernens översättare.  
 
Det finns ytterligare kritik som kan riktas mot de aktuella översättnings-
processerna från de empiriska berättelserna. Tidigare i detta kapitel har 
översättarens lärande lyfts fram och diskuterats. Med hjälp av begreppet timing 
påvisades att detta lärande till och med kan innebära ett problem för 
översättningsprocessen om det inte sätts i relation till det övriga 
organisatoriska skeendet. I detta avseende vill jag ifrågasätta flera av de 
översättare som gestaltats i de empiriska berättelserna och som underskattat 
den egna lärprocessen. Detta har bland annat tagit sig uttryck i en optimistisk 
syn på tid i förhållande till mognadsgrad. Låt oss till exempel återvända till 
regionen och det tidiga arbetet i den lilla skrivgrupp som tillsattes för att 

                                                      
130 Viktigt att komma ihåg i sammanhanget är att jag inte designat studien i syfte att 
uttala mig om resultatet. Jag har i första hand varit intresserad av att se och förstå 
översättningsprocessen. 
131 Det skulle givetvis finnas ett utrymme att också kritisera organisationens ledare i 
detta samanhang. Men det är trots allt ett intresse för översättaren som står i fokus 
varför ledarna lämnas därhän i denna framställning. 
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författa den första verksamhetsbeskrivningen. I den empirinära tolkningen 
framhölls den kompetensbrist som inom flera områden var påtaglig. När vi 
nu känner de olika typerna av översättningsprocesser bättre framgår det att 
gruppen blandade akontextuella och kontextuella former av översättning utan 
att själva se skillnaden. Borde inte koncernens översättare ha förstått att detta 
upplägg hade dåliga, kanske omöjliga förutsättningar? Vid en första anblick är 
svaret säkert att de borde ha förstått. Men om vi återvänder till under-
skattningen av den egna lärprocessen så kanske vi förstår bättre. Genom att 
inte se och förstå hur mycket den egna kunskapen i förhållande till modellen 
utvecklats över tid är det svårt att förstå hur mycket stöd och hjälp en 
nybörjare behöver. Det är samma underskattning av den egna lärprocessen 
som hjälper oss att förstå den organisatoriska otakt och de svallvågor som 
diskuterats tidigare. 
 
Värt att poängtera är att de olika aktörer som vi sett tagit på sig översättarens 
roll inte har en enkel uppgift. De olika typerna av översättningsprocesser och 
dess inbördes förhållande som utvecklats i detta kapitel pekar på en hög grad 
av komplexitet. En intressant fråga i sammanhanget är på vilket sätt som SIQ 
kan sägas stötta de översättare som arbetar i olika organisatoriska 
sammanhang. I det inledande kapitlet beskrevs det nationella institutets roll 
relativt ingående och mot bakgrund av den nyvunna förståelsen för 
översättningsprocessen finns anledning att också rikta kritik mot SIQ132. 
Denna kritik delas in i tre områden; tankar om att marknadsföra en lösning, 
avsaknaden av stöd för den reflekterande praktikern samt en diskussion kring 
utformningen av kriteriematerialet. 
 
Låt oss rekapitulera det nationella institutets tänkta uppdrag. I inlednings-
kapitlet nämndes den övergripande uppgiften att aktivt bidra till kvalitets-
utveckling i alla delar av det svenska samhället. Det är tydligt att SIQ valt att 
dela ut Utmärkelsen Svensk Kvalitet i syfte att rikta uppmärksamhet mot 
organisationer som arbetat framgångsrikt med kundorienterad verksamhets-
utveckling. Men kriteriematerialet tillhandahålls inte enbart för dem som vill 
delta i den nationella utmärkelseprocessen. SIQ beskriver hur kriterie-
materialet i stor upplaga har spridits till organisationer inom olika branscher 
och sektorer. Mot bakgrund av den förståelse av översättningsprocessen som 
genererats i detta kapitel kan kritik riktas mot SIQ:s tydliga marknadsföring av 
modellen, där inte minst den återkommande konferensen och själva 
utdelningsceremonin rörande USK utgör viktiga inslag. Modellen riskerar att 
                                                      
132 Det ska dock framhållas att jag inte specifikt studerat institutets roll och arbete. 
Den konstruktiva kritiken mot SIQ i detta och i ett senare avsnitt ska därför ses som 
uppslag till snarare än definitiva förbättringsområden. 
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framstå som ett självändamål medan det problem man ska komma till rätta 
med och i vilket syfte är mindre tydligt framställt. Möjligen kan det nationella 
institutet genom sin tydliga och trovärdiga marknadsföring av en lösning till 
viss del ha bidragit till att den strategiska översättningsprocessen saknats i de 
empiriska berättelserna. I sammanhanget kan nämnas att den attraktivt 
framställda lösningen i form av modellen också kan ha skapat en situation där 
omogna organisationer med begränsade förutsättningar rusat in i ett arbete 
som snart blivit en belastning och en återvändsgränd. 
 
Om beskrivningen av översättningsprocessen i denna avhandling fångat upp i 
vart fall en del av hur det faktiskt går till borde det vidare ligga i SIQ:s intresse 
att stödja översättare i deras arbete. Detta sker säkert redan i många olika 
former. Kritik kan dock riktas mot institutet för att inte ha tillhandahållit ett 
formellt och officiellt forum där utrymme givits att föra en diskussion om 
modellens brister och begränsningar. Kopplat till mina tidigare slutsatser kring 
den reflekterande praktikern blir detta till ett problem eftersom den 
nödvändiga eftertanken inte stimuleras. Resultatet blir också att de 
oliktänkare som skulle kunna berika till exempel de konferenser som SIQ 
arrangerar stöts bort och deltagarna riskerar att bli en skara som påminner om 
idealtypen ”den förtröstansfulle” som enbart bekräftar varandras 
föreställningar vilket riskerar att leda till stagnation.  
 
Den avslutande kritiken mot SIQ berör utformningen av kriteriematerialet. 
Det är framförallt de mycket knapphändigt skrivna texterna kring de tre 
hörnpelarna (som utgör underlag för den instrumentella översättnings-
processen) och de fyra faserna133 (som utgör underlag för den föreskrivande 
översättningsprocessen) som här avses. Vid en betraktelse av olika årgångar 
av kriteriematerialet är det slående hur lika dessa texter sett ut över tid. Det 
går att kritisera institutet för att inte ha omsatt den kunskap som rimligen 
borde finns efter det att många olika organisationer genomgått tidiga faser i 
arbetet med modellen till mer utförliga beskrivningar och diskussioner i 
kriteriematerialet.  Vidare kan det sätt på vilket modellen skriftligt presenteras 
kritiseras på ett mer generellt plan. Mot bakgrund av den kunskap om 
översättningsprocessen som denna avhandling genererat kan hävdas att SIQ 
borde ta hänsyn till att den rationella bild av implementering som 
kriteriematerialet representerar riskerar att ge praktiker felaktiga 

                                                      
133 Just den specifika fasen att beskriva den egna verksamheten återkommer i nästa 
kapitel. Jag har tidigare argumenterat för valet att ägna denna del av arbetet extra 
uppmärksamhet. I slutet av det kommande kapitlet återfinns motsvarande kritiska 
och konstruktiva diskussion, men då mer koncentrerat kring att beskriva. Där 
behandlas också återkommande etiketteringen av modellen.  
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föreställningar. Ett mer distanserat och nyanserat förhållningssätt i 
presentationen av modellen torde ge bättre förutsättningar för framtida 
översättare. Denna punkt får avsluta denna kritiska diskussion som också 
innehållit några konkreta och konstruktiva förbättringsförslag.  

11.4 Sammanfattning 
I detta kapitel har jag med utgångspunkt i den empirinära tolkningen fört ett 
resonemang och utvecklat ett antal begrepp rörande översättningsprocessen. 
Detta kan sägas utgöra fullföljandet av den första preciseringen av 
avhandlingens syfte. Med utgångspunkt i fem olika frågeställningar har tre 
olika avsnitt presenterats. Det första berörde översättarnas roll och 
förutsättningar. I detta sammanhang har den förgivet tagna sanningen om 
ledarens viktiga betydelse för arbetet med TQM ifrågasatts. Vidare har 
begrepp som organisatorisk plattform och timing introducerats för att kunna 
beskriva översättarnas situation. Jag har också i och med diskussionerna om 
översättningsprocessen och den reflekterande praktikern lyft fram 
översättarens eget lärande. I kapitlets andra avsnitt har de sex olika typerna av 
översättningsprocesser - instrumentell, utmanande, ideologisk, strategisk, 
föreskrivande och taktisk - diskuterats och deras inbördes påverkan lyfts 
fram. Det tredje och avslutande avsnittet innehöll en konstruktivt kritisk 
reflektion. Kritik riktades mot de översättarna i de empiriska berättelserna för 
att bland annat inte i tillräckligt hög grad ha tagit hänsyn till den egna 
lärprocessen. Mot det nationella institutet riktades kritik rörande en alltför 
ensidig marknadsföring av en lösning utan tydligt problem. Detta framhölls 
till viss del kunna hjälp oss att förstå den uteblivna strategiska översättnings-
processen som så tydligt framträtt i de empiriska berättelserna.  
 
Redan i det tredje kapitlet där avhandlingens övergripande syfte preciserades 
visade jag på vikten av att studera den fas i arbetet med modellen då den egna 
verksamheten ska beskrivas med vägledning av frågorna i kriteriematerialet. 
När vi nu står inför det tolkande kapitel som ska leva upp till denna del av det 
preciserade syftet vill jag påminna om kopplingen mellan att beskriva och att 
översätta. Det arbete som leder fram till en verksamhetsbeskrivning ryms i en 
av de fyra faser134 som utgör underlag för den översättningsprocess som jag i 
innevarande kapitel har benämnt för den föreskrivande. Således är arbetet 
med att beskriva en delmängd av den totala översättning som uppstår i mötet 
mellan modellen och den befintliga praktiken. Nästkommande kapitel utgör 
således en fördjupning inom en del av översättningsprocessen. Orsaken till att 
fördjupningen sker just inom detta område kan förstås mot bakgrund av min 
                                                      
134 De fyra faserna – förberedelse, verksamhetsbeskrivning, utvärdering och ständiga 
förbättringar – har utförligt beskrivits i avhandlingens tredje kapitel. 
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argumentation i samband med att syftet preciserades. Där lyftes bland annat 
spänningen mellan Weicks (1995) syn på organisering och den mer statiska 
syn på organisationer som modellen representerar fram. Att området har 
central betydelse har sedermera också stärkts genom de empiriska 
berättelserna och den empirinära tolkningen. 
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12. Att beskriva 
Inom ramen för avhandlingens övergripande syfte135 preciserades intentionen 
att med utgångspunkt i avhandlingens tolkningsram studera praktikers arbete 
att beskriva den egna verksamheten. I detta kapitel – vilket bör ses som en 
fördjupning inom en del av översättningsprocessen – kommer de tolkningar 
som är ett resultat av detta preciserade syfte att presenteras. Dispositionen 
följer föregående kapitel kring att översätta och inleds med en tillbaka-
blickande diskussion där ett antal frågeställningar formuleras som vägledning 
för kapitlets fortsatta framställning. Frågeställningarna har sitt ursprung i den 
empirinära tolkningen. De olika resonemang som följer i spåren av frågorna 
bildar underlag för den avslutande konstruktivt kritiska reflektionen kring att 
beskriva.  
 
I samband med att modellen presenterades framgår att en central del av arbetet 
utgörs av författandet av en så kallad verksamhetsbeskrivning med 
utgångspunkt i kriteriematerialets olika frågeställningar. Jag argumenterade 
med hjälp av teorierna om meningsskapande för de tänkbara svårigheter som 
praktiker kunde möta i denna fas av arbetet. Bland annat framhölls att modellen 
inte kan sägas fånga hela organisationen och jag problematiserade ambitionen 
att fånga organisering med en statisk bild. Vidare diskuterades förhållandet 
mellan att beskriva och att konstruera och i det sammanhanget betydelsen av 
vem eller vilka som beskriver verksamheten. De empiriska berättelserna har 
vidare pekat på beskrivningens centrala betydelse och flera av de viktiga 
händelser som lyftes fram i den empirinära tolkningen från RSV-koncernen 
behandlade just arbetet att beskriva. Vi har till exempel sett att denna fas i 
arbetet tycks ta längre tid i anspråk än planerat. Den inledande och mest 
omfattande frågeställningen i detta kapitel följer av ovanstående. På vilket sätt 
hanterar praktiker svårigheterna i arbetet att beskriva den egna verksamheten?  
 
När jag tidigare (i kapitel 10) betraktade den empiriska berättelsen från RSV-
koncernen i syfte att finna icke-handling konstaterades att en påtagligt liten 
del av de totala ansträngningarna faktiskt ägnats åt konkret förbättrings-
arbete136. Lite tillspetsat uttryckte jag tidigare att koncernens utvecklings-
arbete, på båda de studerade nivåerna, präglats av ett statiskt arbete inriktat på 
att beskriva den befintliga verksamheten. Värt att påpeka är också att detta 
                                                      
135 Att öka förståelsen av den översättning som sker när SIQ:s modell för kund-
orienterad verksamhetsutveckling möter en befintlig praktik.  
136 Märk dock att jag inte i första hand haft ambitionen att fånga berättelser som 
beskriver resultatet av arbetet med modellen och det finns säkert därför konkreta 
resultat av utvecklingsarbetet som jag inte tagit del av. 
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faktum varit rådande över en relativt lång tidsperiod. Givetvis kan flera 
faktorer som påverkat detta förhållande finnas bland de områden som 
berördes i föregående kapitel. Bland dessa kan exempelvis den uteblivna 
strategiska översättningsprocessen nämnas. Men med tanke på det 
föreskrivna angreppssättet i kriteriematerialet där verksamhetsbeskrivning 
kronologiskt föregår arbetet med ständiga förbättringar är det rimligt att 
fundera över om också en ökad förståelse rörande att beskriva kan öka 
förståelsen för det uteblivna förbättringsarbetet. Hur kan det komma sig att vi ser 
så lite konkret förbättringsarbete i spåren av arbetet med att beskriva verksamheten i 
enlighet med modellen?  
 
Genom att den aktuella idén – modellen – så tydligt innehåller en uppmaning 
att beskriva den egna verksamheten, samt att mina teoretiska utgångspunkter 
ger vid handen att denna beskrivning kan betraktas som en konstruktion ges i 
denna studie ytterligare en möjlighet. Nämligen att studera hur en inresande 
idé stimulerar till översättning av den befintliga praktiken. De empiriska 
berättelserna visar tydligt att arbetet med att beskriva den egna verksamheten 
innebär ett nytt sätt att se på den egna organiseringen. Bland de områden som 
lyftes fram som tänkbara utmaningar för den tjänsteproducerande 
organisationen i offentlig sektor är det processorientering som tydligast 
framträtt i den empirinära tolkningen137. Tillsammans leder ovanstående till 
en frågeställning som inrymmer såväl relationen mellan att beskriva och att 
konstruera samt fenomenet processer i tjänsteproducerande verksamheter. 
Vad kan vi lära oss om den nykonstruktion som det kan innebära att se en 
tjänsteproducerande organisation som processer?  

12.1 Att beskriva den egna verksamheten 
För att kunna besvara de tre frågeställningar som presenterades i föregående 
avsnitt behöver arbetet med att beskriva ytterligare problematiseras med hjälp 
av teorierna om meningsskapande. Ett sätt att betrakta verksamhets-
beskrivningen är med hjälp av det rationella synsätt som kriteriematerialet 
förespråkar. Här representerar verksamhetsbeskrivningen en form av sanning 
från vilken man kan dra slutsatser om framtida handlingsalternativ. 
Grundtanken med modellen som ett verktyg för självutvärdering bygger på 
resonemanget från Deming (1993). Man måste ha fakta och vara överens om 
ett utgångsläge innan man kan förbättra. Detta förklarar den tydliga önskan 
att göra rätt som kvalitetschefen gett uttryck för i den empiriska berättelsen 
                                                      
137 Värt att återigen poängtera är att de övriga tänkbara utmaningarna som målades 
upp i tolkningsramen inte lika tydligt framträtt i de empiriska berättelserna eller i den 
empirinära tolkningen. I samband med att förslag till fortsatt forskning presenteras i 
slutet av framställningen förs ett resonemang kring denna frånvaro. 
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från Västeråsregionen. Med detta synsätt kommer ju en felaktig beskrivning 
också att leda till felaktiga framtida vägval. Mitt teoretiska perspektiv lyfter 
fram organiserandet. Om vi slår samman detta processuella perspektiv med det 
rationella synsättet på en verksamhetsbeskrivning som presenterats ovan får 
vi en omöjlig ekvation. Med den utgångspunkten skulle man kunna uttrycka 
att modellen försöker fånga en rörelse med en stillbildskamera. Denna insikt 
förstärks också mot bakgrund av att vi nu vet hur lång tid en beskrivning av 
verksamheten kan ta. Vilken verksamhet ska beskrivas? Den vi hade igår eller 
den vi kommer att ha om sex månader?  
 
Med hjälp av Weick (2000) föreslår jag ett alternativt synsätt på arbetet att 
beskriva den egna verksamheten som möjliggör en fortsatt reflektion. Att 
försöka skapa gemensam mening med ledning av de frågor som finns i 
kriteriematerialet betraktas då som ett försök att bringa ordning i ett kaos. 
Processen att beskriva den egna verksamheten handlar inte först och främst 
om att finna de rätta svaren utan att konstruera eller skapa tillräckligt goda 
svar. Svar som i sin tur kan vägleda handling138. Modellen genererar med detta 
synsätt ett nytt gemensamt sätt att betrakta den egna verksamheten. Weick 
(ibid:171) argumenterar för att en inställning att skapa en trovärdig bild av 
verksamheten hellre än en ”korrekt” möjliggör förbättringar. I en annan av 
författarens böcker (1995:54) finns en illustration som beskriver hur en grupp 
män gått vilse i en bergskedja och med hjälp av en karta som de finner i en av 
männens fickor kan finna vägen ned. Det var bara det att de i efterhand får 
reda på att kartan egentligen beskrev en annan bergskedja. Detta tolkas som 
att vilken karta som helst kan åstadkomma handling. På samma sätt tror jag 
att en verksamhetsbeskrivning kan fungera som en karta som leder till 
handling. Med detta synsätt blir det avgörande att i första hand ha en karta, 
inte att ha en i alla avseende rättvisande karta. Detta alternativa synsätt 
utvecklas i kommande tre avsnitt och möjliggör diskussioner rörande de två 
första frågeställningarna från kapitlets inledning.  

12.1.1 Att se beskrivandet som en grund för handling 
Genom ett alternativt synsätt på vilken roll att beskriva har kan jag på ett 
fruktbart sätt problematisera de empiriska berättelserna med avseende på 
arbetet med att besvara frågorna i kriteriematerialet. I de empiriska 
berättelserna har olika tillvägagångssätt för att åstadkomma en verksamhets-
beskrivning framträtt. Inom RSV-koncernen tycks modellen återkommande 
                                                      
138 Jmf med hur Smircich & Stubbart (1985) studerade den sociala konstruktionen av 
en strategi. De menade att det ofta finns en grupp med strategiska aktörer som 
tillsammans i interaktion skapar eller konstruerar en strategi som i sin tur kan vägleda 
handling.   
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betraktas som ett ledningsverktyg och beskrivandet sker enligt ett arbetssätt 
där en skrivgrupp med koppling till ledningsgruppen utför huvuddelen av 
arbetet. Vi har på nära håll fått följa en sådan grupp inom Västeråsregionen. 
Det finns andra praktiska exempel på organisationer som involverar fler i 
arbetet att beskriva den egna verksamheten. Den senare arbetsformen tycks 
ligga närmare det som SIQ förespråkar, men samtidigt har arbetet med att 
svara på frågorna beskrivits som komplext i samband med att översättnings-
processen lyfts fram och problematiserats.  
 
För att fortsätta reflektionen angående olika arbetssätt använder jag mig av en 
diskussion kring två olika typer av kunskap definierade av Molander 
(1996:168). Jag finner att de väl korresponderar med det alternativa synsätt på 
att beskriva verksamheten som föreslagits ovan. Molander delar upp kunskap 
i förfogandekunskap och orienteringskunskap. Den förstnämnda kunskapen 
bygger på ett målrationellt perspektiv. Med hjälp av kunskap kan man, från 
åskådarplats, förutsäga en viss händelse. Jag har själv en begränsad mängd av 
sådan kunskap inom exempelvis fysik och kemi. Kunskapen är här 
objektiverad och kan avbildas. Orienteringskunskap däremot, bildas i dialog 
och kan inte spridas som information. Det är kunskap vi bildar i och som en 
del av ett sammanhang och som inte kan låsas i ett påstående eller en teori.  
 
Jag vill beskriva resultatet av arbetet med att beskriva som bestående av såväl 
förfogandekunskap som orienteringskunskap. Beskrivningen, avbildningen är 
en del av resultatet som kan liknas vid förfogandekunskap. Men arbetet blir 
också ett tillfälle att tillägna sig orienteringskunskap. Reflektionen, att 
tillsammans fundera över bilden av organisationen med vägledning av 
frågorna, konstruerar nya aspekter av den egna vardagen. Det blir mot 
bakgrund av detta mer förståeligt hur arbetet med modellen och strävan att 
finna strukturer i verksamheten kan resultera i effekter på individuell nivå 
som exempelvis ökad självkänsla och arbetsglädje. Att bringa reda i kaos och 
att skapa en gemensam karta är goda förutsättningar för gemensam handling. 
Denna känsla av stabilitet kan på samma sätt som kartan för de vilsna 
männen på berget generera en kollektiv mening som vägleder handling. 
 
Sitkin et al (1994) riktar kritik mot att arbete med TQM sällan tar till vara 
möjligheten att organisera för lärande. För att stryka under vikten av lärandet 
föreslår de till och med en alternativ förkortning i och med TQL (Total 
Quality Learning). Om vi återvänder till RSV-koncernen skulle jag kunna 
rikta kritik mot definitionen av modellen som ett ledningsverktyg. Genom att 
låta modellen vara ett ledningsverktyg befäster man rätten att konstruera 
organisationen inom en snäv grupp av människor. Man ger också få individer 
möjligheten att tillägna sig ny orienteringskunskap. Kunskap som möjligen är 
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viktig för en organisations välbefinnande. Men bilden är mer komplicerad än 
så. Mot argumenten för att låta så många som möjligt delta i arbetet att 
beskriva verksamheten står, vilket jag kort berört ovan, komplexiteten och 
tidsåtgången i denna process.  

12.1.2 Att se beskrivandet som komplext och tidskrävande 
Det tydligaste empiriska exemplet som lyfter fram modellens och arbetets 
komplexitet är berättelsen från Västeråsregionen inom RSV-koncernen. 
Tidigare användes ett citat från Schön (1987) för att förtydliga hur arbetet att 
beskriva den egna verksamheten var något som deltagarna tvingades börja 
arbeta med utan att fullt ut förstå vad man gjorde. Jag ska i detta avsnitt 
utveckla detta och visa på att arbetet att beskriva den egna verksamheten är 
både tidskrävande och intellektuellt utmanande. Något som i sin tur givetvis 
sätter frågetecken för hur många som kan eller bör engageras i arbetet. 
 
I det kapitel (3) där modellen beskrevs introducerade jag begreppen 
akontextuell och kontextuell översättning.  Jag förklarade hur modellens eget 
kodsystem med sambanden, metodiken och hörnpelarna måste förstås av den 
som ska arbeta med densamma. Från skrivgruppens första arbete i Västerås 
kan bland annat svårigheten att se skillnaden mellan de frågor som berör 
angreppssätt och de som efterfrågar tillämpning nämnas. Vidare hade man 
uppenbara svårigheter i ledningsgruppen att se hur de grundläggande 
värderingarna ligger till grund för kriteriematerialets frågor. Ytterligare ett 
exempel från deras verksamhetsbeskrivning är avsaknaden av kopplingar 
mellan olika delar av kriteriematerialet. Dessa exempel som skulle kunna vara 
många fler visar tillsammans på svårigheten att förstå modellen. 
 
Att i en specifik kontext skapa en beskrivning av verksamheten skapar också 
svårigheter som behöver övervinnas. I kapitel 10 där jag diskuterade icke-
handlingen på LiV lyftes just de kontextuella förutsättningarna fram. Jag 
använde begreppet omognad och pekade bland annat på att avståndet mellan 
det befintliga läget och modellens idealtillstånd var stort. Vidare nämndes den 
turbulenta situationen och förhållandet mellan modellen och den 
konkurrerande idén LiV 2002. Den första viktiga händelsen som lyftes fram 
från RSV-koncernen var just att arbetet inte påbörjades på praktikens villkor. 
I Västeråsregionen uppstod stora problem när frågorna kring verksamhetens 
processer skulle besvaras. När man passerat problem kopplade till den 
akontextuella översättningen, i det här fallet när man klarat ut vad frågan 
syftade på möttes man av nästa utmaning. En organisation som historiskt 
beskrivits och styrts i funktioner skapade en situation där frågorna inte hade 
någon tydlig mening vare sig för skrivgruppen eller för ledningsgruppen. 
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Frågan kunde inte sättas i relation till den befintliga praktiken. Ovanstående 
exempel understryker samtliga den komplexiteten som ryms inom den 
kontextuella översättningen, vilket ingående problematiserades i föregående 
kapitel. 
 
Något förenklat kan sägas att konsekvenserna av ovanstående komplexitet för 
LiV innebar att arbetet med att beskriva den egna verksamheten aldrig 
startade. Såväl på RSV som inom Västeråsregionen uppkom situationer där 
arbetet med att beskriva sträcktes ut i tiden. Vi minns hur den centrala 
myndigheten gång på gång flyttade sin tidsgräns framåt i tiden. I Västerås var 
skattechefen initialt inställd på att det skulle vara ganska enkelt att skapa en 
fullständig verksamhetsbeskrivning. Inte heller där nådde man dock dit under 
den tid som vi följde dem. Ovanstående ska också ses i ljuset av att det enbart 
varit mindre skrivgrupper som arbetat med frågorna. Om fler skulle ha varit 
inblandade i arbetet torde komplexiteten i detta arbete ökat ytterligare.  

12.1.3 Beskrivandets paradoxala natur 
Jag har hittills argumenterat för att praktiker har stor anledning att reflektera 
över vad det innebär att beskriva den egna verksamheten och hur denna 
process ska organiseras. Ett alternativt synsätt till det rationella har föreslagits 
och orienteringskunskap har lyfts fram för att påvisa vikten av att organisera 
för lärande. Avsnittet har också berört modellens begränsningar och 
komplexitet för att visa på områdets paradoxala natur. Med hjälp av 
nedanstående figur vill jag sammanfatta de två tidigare avsnitten för att sedan 
kommentera det hela utifrån den inledande frågeställningen rörande hur 
praktiker hanterar denna svåra situation. Här diskuteras också hur det kan 
komma sig att vi ser så lite konkret förbättringsarbete i spåren av arbetet med 
modellen.  
 
Den ena dimensionen i typologin berör hur många och vilka som engagerar 
sig i arbetet med att beskriva verksamheten. Jag har valt att använda 
ledningen som en liten grupp i förhållande till att låta många delta i arbetet. 
Detta motiveras genom det återkommande argumentet från RSV-koncernen 
att modellen är ett ledningsinstrument. Den vänstra delen av figuren 
representerar det rationella perspektiv som dominerar praktiken. I den högra 
delen visas däremot möjligheten att betrakta arbetet att beskriva med hjälp av 
avhandlingens teoretiska perspektiv. Denna del av figuren kan bland annat 
öka förståelsen för varför det i så stor utsträckning saknas konkret 
förbättringsarbete i de empiriska berättelserna.  På grund av att så få varit 
med och konstruerat bilden av verksamheten begränsas förutsättningarna för 
handling. Det kan uttryckas som att det saknas ett viktigt led i arbetet mellan 
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att identifiera förbättringsområden och att åstadkomma reell förbättring. I 
samband med den konstruktivt kritiska reflektion som avslutar detta kapitel 
återkommer jag till möjligheten att mer tydligt stimulera förbättringsarbete i 
tidiga faser av det utvecklingsarbete som den inresande idén initierar.  
 
 Ett rationellt perspektiv 

på att beskriva 
Ett meningsskapande 

perspektiv på att beskriva 

Det tar lång tid att 
komma till förbättrings-

arbetet 
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orienteringskunskap 
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handling 

Figur 12.1 Det paradoxala i att beskriva.  

Jag kan vidare konstatera att de praktiker jag kommit i kontakt med under 
studien generellt kan sägas företräda ett rationellt perspektiv och därmed 
enbart reflekterar kring frågeställningar rörande den rationella idén att skapa 
en så sann beskrivning som möjligt för att säkerställa att de framtida 
handlingarna (förbättringarna) blir de rätta. Den paradox som målas upp med 
hjälp av figuren hanteras inte explicit. Denna slutsats utgör en del av svaret på 
den första frågan från kapitlets inledning. En av de mer påtagliga svårigheter 
som arbetet med att beskriva innehåller hanteras inte alls av de aktuella 
praktikerna. Min tolkning är att detta förhållande också kan bidra till 
förståelse av den översättning som sker – eller inte sker - när modellen möter 
en befintlig praktik. Kapitlets andra del kommer fortsatt att ta upp 
frågeställningen hur praktiker hanterar svårigheterna med att beskriva. Vid 
sidan av denna fråga behandlas också relationen mellan att beskriva och att 
konstruera samt fenomenet processer i tjänsteproducerande verksamheter.  

12.2 Att beskriva processer i tjänsteproduktion 
Redan i samband med att tolkningsramen utvecklades lyftes processens roll i 
tjänsteproduktion fram tillsammans med tjänstekonceptet och förut-
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sättningarna för tjänsten i form av ett tjänstesystem. Senare förklarades att de 
aktuella frågorna i kriteriematerialet främst berör hur processerna styrs och 
utvecklas. I det empiriska materialet har sedan processerna återkommit 
upprepade gånger och genom att studera de viktiga händelser som 
diskuterades i anslutning till berättelsen från RSV-koncernen kan vi sluta oss 
till att arbetet med att identifiera och kartlägga processerna har varit ett 
centralt inslag i det specifika fallet.  
 
I kommande avsnitt ska jag argumentera för att processorientering innebär ett 
nytt sätt att se på organisationen. Resonemangen leder till ett försök att 
besvara den tredje frågan från inledningen av detta kapitel. Där efterfrågades 
vad vi kan lära om den nykonstruktion som det innebär att se en 
tjänsteproducerande organisation som processer. Svaret kommer bland annat 
att behandla hur befintliga strukturer och maktförhållanden ifrågasätts. Vidare 
innefattar avsnittet en fortsatt diskussion kring hur praktiker hanterar (eller 
inte hanterar) svårigheterna med att beskriva. 

12.2.1 Att se processer är att se något nytt 
Det är viktigt att initialt slå fast att den traditionella funktionsorganisation 
som RSV-koncernen kan sägas ha varit under lång tid och till stor del 
fortfarande beskrivs som, också bara är ett sätt att se organisationen. Men 
genom att man under lång tid har konstruerat organisationen efter denna mall 
har det fått genomslag, bland annat inom vilka organisatoriska enheter man 
blir anställd och hur budgeten delas upp. Den utveckling som vi fått följa i 
berättelsen från koncernen beskriver hur ett nytt och alternativt synsätt 
breder ut sig i organisationen. Att se den egna organisationen som processer, 
vilka ändar i en output riktad till dem som man är till för, innebär ett nytt sätt 
att se. Det är denna nya konstruktion, initierad som en direkt följd av den 
inresande idén, som behandlas nedan. 
 
Denna nykonstruktion är enligt min tolkning mycket påtaglig i berättelsen 
från Västeråsregionen. För den skrivgrupp som vi lärde känna innebar det ett 
försök att betrakta den egna organisationen med hjälp av en bild av 
organisationen som var främmande för dem. Motsvarande känsla gav 
ledningsgruppen uttryck för när beskrivningen av bland annat processerna 
ställdes mot de bilder som de tidigare hade skapat av den egna verksamheten. 
Givetvis kan detta på sikt vara nyttigt för organisationen, men i det läge då jag 
studerade dem var det enbart frustrerande. Jag hävdar att de initialt saknade 
kognitiva förutsättningar för att betrakta den egna organisationen som flöden 
och därmed för att förstå frågorna kring hur processerna styrs och utvecklas 
(jmf Ericson 1998).  
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Ovanstående problem uppstår med stor sannolikhet i tjänsteproducerande 
organisationer. I en verksamhet med huvudprocesser som kan kännas igen i 
ett materiellt produktionsflöde torde den beskrivna omognaden vara mer 
begränsad. Hela detta resonemang är också förenligt med den kunskap om 
processorientering som finns inom service management vilket översiktligt 
beskrivits i tolkningsramen. Såväl RSV-koncernen som LiV stärker bilden av 
att många tjänsteproducerande organisationer saknar identifierade och 
kartlagda processer. Den inresande idén skapar på detta sätt förutsättningar 
för omtolkning av den befintliga praktiken. Något som således kan förväntas 
bli en effekt av arbetet med modellen i en tjänsteproducerande organisation är 
ett ifrågasättande av befintliga strukturer och maktförhållanden. Detta 
förutsätter dock att organisationen, likt koncernen, tar sig förbi de initiala 
problemen som uppstår när man försöker beskriva verksamheten i enlighet 
med frågorna i kriteriematerialet. Vi minns hur koncernens översättare 
övergav tron på att modellens fyra faser kunde följas och istället påbörjade ett 
mer direkt arbete med processorientering.  
 
Berättelsen från RSV-koncernen avslutades vid en tidpunkt då deltagarna i de 
så kallade processgrupperna som skulle arbeta med att bryta ned koncernens 
produktionsprocesser just hade genomgått sin utbildning. Mycket av 
verksledningens fokus låg också vid detta tillfälle på utvecklingen av 
enmyndigheten. Kopplingarna mellan arbetet med processerna och 
enmyndigheten har utförligt beskrivits i den empiriska berättelsen. I 
Västeråsregionen hade man i slutet av berättelsen passerat de initiala 
problemen och beskrev då hur arbetet med processerna gav upphov till 
ifrågasättande av hur man satt placerade och hur man löste sina arbets-
uppgifter idag. I mina ögon är detta goda exempel på att strukturer och 
maktförhållanden ifrågasätts genom att organisationen ses på ett nytt sätt. 
Exempelvis blev det omgående aktuellt för processgrupperna att få klarhet i 
vilket ansvar och vilka befogenheter som låg i deras händer. Det var 
framförallt kring förhållandet till sakavdelningarna på den centrala 
myndigheten som frågetecknen restes, men också relationen till regionerna 
kom upp på bordet. Processerna skär igenom de befintliga funktionerna och 
därmed blir deras organisatoriska status ett frågetecken. Jag är också 
övertygad om att den framtida utvecklingen inom RSV-koncernen kommer 
att rymma än mer av ifrågasättande av det gamla.  
 
Det andra området i detta avsnitt berör det sätt som koncernens översättare 
tagit sig an uppgiften att beskriva processerna. För att diskutera detta 



242 

tillvägagångssätt används begreppet förstoringsgrad139. Man kan med fördel 
betrakta en organisations processer med olika detaljrikedom, allt från den 
detaljerade operativa beskrivningen av hur ett ärende vandrar från den ena 
handläggaren till den andra till ett mer strategiskt synsätt där exempelvis de 
fyra faserna i processen fastighetstaxering översiktligt beskrivs. Begreppet 
förstoringsgrad påminner om ett ordbehandlingsprograms zoom-funktion. 
Processerna kan betraktas och beskrivas med olika förstoringsgrad, hög för 
mycket detaljer, låg för det mer översiktliga perspektivet.  
 
Det val som RSV-koncernens översättare initialt gjorde var att utgå från 
identifierade processer med låg förstoringsgrad. Koncernens nio 
produktionsprocesser beskrevs översiktligt och den framtida planen är att de 
olika processgrupperna, nivå för nivå, ska arbeta sig mot en högre 
förstoringsgrad och därmed närma sig de vardagliga händelsekedjorna. Innan 
jag kommenterar detta tillvägagångssätt ska vi repetera händelserna i 
Västeråsregionen i samband med att man för första gången tog i frågan kring 
verksamhetens processer. Redan vad gäller den översiktliga bild som skulle 
återges i översikten stötte man på svårigheter. Vilka är våra processer? Det 
fanns som jag kan se det tre olika källor att söka efter svaret i; den karta som 
skattechefen varit med och tagit fram för några år sedan, det pågående arbetet 
med de nio produktionsprocesserna som initierats från den centrala 
myndigheten samt den egna verksamheten. Vi vet att dokumenten fick vara 
vägledande. Först hävdades skattechefens tidigare karta, men den fick 
sedermera ge vika för den nya koncernindelningen.  
 
Jag finner det värt att kommentera översättarnas tillvägagångssätt i 
förhållande till Demings (1993) grundläggande tes om att veta ett nuläge 
innan förbättring kan ske. Jag har tidigare beskrivit att denna tes ligger till 
grund för modellens tydliga fokus på att beskriva verksamheten. Genom att 
med låg förstoringsgrad definiera produktionsprocesserna skapas en situation 
där man enligt mitt sätt att se det försöker att klämma in verksamheten inom 
ramen för denna definition. Detta får till följd att en region hellre bör utgå 
från dokument än från den egna verksamheten i samband med verksamhets-
beskrivningen. Återigen framhåller jag att vi ser en taktförskjutning mellan 
koncernens översättare och den region vi följt. Översättarens tanke känner vi 
sedan tidigare. Med motivet att skapa enhetlighet och dessutom kortsluta 
arbetet med att beskriva till förmån för att först få ordning på processerna 
utgår man från koncernens processer med låg förstoringsgrad. Genom 
intentionen att låta processgrupperna bryta ned processerna och skapa en 
                                                      
139 Isaksson (2001) har diskuterat liknande fenomen och då talat om tjänsteprocessers 
olika detaljeringsnivåer. 
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högre förstoringsgrad, möjliggör man konkreta förbättringar i processerna, 
allt i enlighet med modellens grundläggande värdering. För Västeråsregionen 
som redan kommit igång med att beskriva skapade däremot denna otakt 
bekymmer. Genom att inte utgå i den befintliga praktiken, genom att inte 
prata med medarbetare om hur deras vardag ser ut, riskerar beskrivningen av 
processerna att enbart bli en logisk lingvistisk övning utan möjlighet att 
påverka de lokala organiseringsprinciperna efter vilka medarbetarna handlar.  
 
Detta avsnitt har diskuterat vad vi kan lära om den nykonstruktion som det 
kan innebära att se en tjänsteproducerande organisation som processer. Jag 
har argumenterat för att den nya konstruktionen innebär att tidigare 
strukturer och maktförhållanden ifrågasätts. Innevarande avsnitt har också 
lyft fram risken med att arbeta med en relativt låg förstoringsgrad på de egna 
processerna.   

12.2.2 Att hantera svårigheterna med att beskriva processer 
Tidigare har frågeställningen kring hur praktiker hanterar svårigheterna att 
beskriva den egna verksamheten diskuterats övergripande. Här följer en 
fortsatt diskussion kring denna frågeställning, nu med fokus på att beskriva 
processer i en tjänsteproducerande verksamhet. Jag hävdar att de praktiker 
som studerats inte heller vad gäller att se organisationen som processer tydligt 
problematiserar de svårigheter som jag försökt visa finns förknippade med 
detta arbete. 
 
Som underlag för dessa tolkningar placeras återigen logiken i tjänste-
produktion som till stor del består av mänskliga interaktioner. Det innebär 
också att osäkerheten och variationen i produktionen kan antas vara större än 
i samband med varuproduktion. Trots att vi upprepat fått höra från RSV-
koncernen att enhetlighet är en ledstjärna i deras produktion hävdar jag att en 
relativt stor osäkerhet och variation präglar deras processer på grund av dess 
produktionslogik. Sutcliffe et al (2000) skriver att en vanlig tudelning gällande 
processer rör just graden av osäkerhet i desamma140. Den vanliga synen är 
enligt författarna att en låg grad av osäkerhet genererar stora möjligheter att 
arbeta med processer i och med momentet av repetition, medan hög 
osäkerhet leder till svårigheter att nå framgång i arbetet med process-
orientering. Intuition och flexibilitet lyfts ofta fram som framgångsfaktorer i 
den typen av produktionslogik och med ett rationellt synsätt vore det lätt att 
falla i fällan och hävda att en beskrivning av verksamhetens processer skulle 
riskera vara kontraproduktivt i dessa fall.  
                                                      
140 På liknande sätt diskuterar Lillrank (2003). Han använder standard, routine och 
non-routine för att klassificera olika typer av processer.  
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Sutcliffe et al (ibid) påpekar att ovan beskrivna tudelning riskerar att leda 
tankarna fel. De föreslår ett synsätt där just de organisationer vars processer 
präglas av osäkerhet skulle tjäna mest på att få processerna identifierade och 
kartlagda. Genom att använda teorierna om meningsskapande kan vi komma 
till samma slutsats. För att individen ska få utrymme att använda sin intuition 
och kunna vara flexibel krävs att en viss basnivå finns beskriven. Om 
meningsskapandet ska innefatta hela situationen, vilket blir fallet om 
ingenting finns beskrivet, riskeras i högre grad längre betänketid och 
ofördelaktiga vägval.  
 
Jag tolkar mitt material så att mycket av arbetet att beskriva processerna sker 
utan att intentionen tydligt lyfts fram och också utan att den egna 
produktionslogiken diskuterats. Kring intentionen har jag återkommande hört 
från verksledningen och koncernens översättare att processerna understödjer 
idén om de fyra kundgrupperna. Det är framförallt enhetligheten i 
bemötandet som lyfts fram. Man har också en form av effektivitetstänkande i 
sin argumentation där den förväntade operativa kartläggningen med hög 
förstoringsgrad förväntas leda till alternativa och mer effektiva flöden. Men i 
stort kan sägas att intentionen med processorienteringen, vilket jag 
konstaterade i föregående avsnitt kan skapa en situation med ifrågasättande 
av befintliga strukturer och maktförhållanden, inte kan sägas vara tydligt 
problematiserat i organisationen. 
 
Än mer tydligt blir avsaknaden av problematisering vad gäller den aktuella 
produktionslogiken och graden av osäkerhet. Den typen av teoretiska 
resonemang saknas till stor del inom RSV-koncernen och placeringen av 
processorientering som en av de tretton grundläggande värderingarna i 
modellen tycks räcka långt som drivkraft för arbetet. Märk att jag inte vill 
ifrågasätta organisationens val att arbeta med processorientering, utan enbart 
lite förundrad vill lyfta fram de i mina ögon lösa grunder på vilket arbetet 
initierats och bedrivs. Jag vill därmed hävda att detta mer koncentrerade 
avsnitt kring att beskriva verksamhetens processer, stärker min tidigare 
argumentation kring att beskriva. De praktiker som jag studerat kan inte i 
någon större utsträckning sägas problematisera de svårigheter som arbetet 
med att beskriva den egna verksamheten i enlighet med modellen för med sig.  
 
Innevarande avsnitt har framförallt fokuserat på den nykonstruktion som 
uppstår när en tjänsteproducerande verksamhet försöker besvara frågorna 
kring verksamhetens processer i kriteriematerialet. Tillsammans med det 
tidigare avsnittet kring att beskriva i stort utgör texten ett försök att besvara 
de tre frågeställningarna från inledningen av detta kapitel. För att samla upp 



245 

de olika tankekedjorna förs i nästkommande avsnitt den konstruktivt kritiska 
reflektion kring att beskriva som tidigare utlovats som avslutning på detta 
kapitel.  

12.3 En konstruktivt kritisk reflektion kring att beskriva 
I avhandlingens första kapitel framhölls en ambition att vara konstruktivt 
kritisk i förhållande till arbetet med modellen. Inte minst innevarande avsnitt, 
samt det motsvarande i föregående kapitel, är direkta resultat av denna 
ambition. Denna konstruktivt kritiska reflektion har en summerande karaktär 
och flera av de områden som tidigare behandlats i kapitlet återkommer här. 
Reflektionen berör såväl översättarna från de empiriska sammanhangen som 
det nationella institutet.  
 
I flera av de tidigare avsnitten i detta kapitel har konstaterats att praktiker inte 
tydligt kan sägas hantera de svårigheter som lyfts fram rörande att beskriva. 
Detta förhållande gäller för såväl att beskriva verksamheten i stort som att 
beskriva processerna i en tjänsteproducerande organisation. Mot bakgrund av 
detta kan jag rikta kritik mot de aktuella översättarna för deras bristande 
insikt, men argumenterar samtidigt för att denna kritik i första hand bör riktas 
mot det nationella institutet. I inledningen av detta kapitel rekapitulerades 
några av de svårigheter som en praktiker möter i samband med arbetet med 
att beskriva den egna verksamheten. Bland annat framhölls att modellen inte 
kan sägas fånga hela organisationen samt förhållandet mellan att beskriva och 
konstruera. Detta kan ställas mot hur SIQ presenterar arbetet med att 
beskriva i kriteriematerialet. De representerar en mer förenklad bild av arbetet 
med att beskriva och ger få riktlinjer för hur arbetet bör bedrivas eller vilka 
utmaningar man kan tänkas stöta på. Möjligen är ett kritiskt förhållningssätt 
till arbetet med att beskriva för nära ett ifrågasättande av hela modellens och 
därmed institutets existensberättigande, vilket skulle kunna hjälpa oss att 
förstå SIQ:s relativt passiva roll i sammanhanget. Men jag hävdar att 
passiviteten leder till stora problem i praktiken och att man med fördel skulle 
kunna kombinera ett mer kritiskt förhållningssätt till att beskriva med en 
genuin tro på modellens möjligheter att bidra till kundorienterad verksamhets-
utveckling.  
 
I de tidigare avsnitten i detta kapitel har jag försökt att visa på sambandet 
mellan att beskriva och att förbättra. Jag hävdade bland annat att en del av det 
uteblivna förbättringsarbetet kan förstås mot bakgrund av att så få varit med 
och konstruerat bilden av den egna verksamheten. Det är också uppenbart att 
man initialt varit fångade i den föreställning kring de fyra faserna i arbetet 
med modellen som serverats av SIQ. Viss kritik kan riktas mot de aktuella 
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översättarna för att inte i tillräckligt hög grad stimulerat konkret förbättrings-
arbete, men också här har det nationella institutet enligt mitt sätt att se det 
försuttit möjligheten att påverka i rätt riktning141. 
 
Mitt första argument för detta påstående är den otydlighet med avseende på 
etiketteringen av modellen som tidigare berörts och som med stor sannolikhet 
försvårat praktikers meningsskapande. Jag har utförligt diskuterat 
problematiken rörande att förstå vad modellen är för något och riktat kritik 
mot den kategorisering som gjorts av Hellsten & Klefsjö (2000). Ett verktyg för 
ständiga förbättringar användes länge av SIQ142, vilket jag och säkert många med 
mig tolkar som ett verktyg som kan användas för att förbättra verksamheten. 
Det tror jag förvisso också man kan. Tidigare argumenterade jag för de 
positiva effekter som jag tror att arbetet med att beskriva den egna 
verksamheten kan föra med sig, men det är en ganska abstrakt form av 
förbättring och jag är inte säker på att alla ser den bilden. Snarare kan man få 
uppfattningen att modellen i sig kan resultera i en rad konkreta förbättringar i 
verksamheten vilket är fel. Ett väl fungerande förbättringsarbete blir inte en 
direkt följd av arbetet, utan andra verktyg behöver komplettera.  
 
Det andra argumentet för min kritik mot SIQ rörande det uteblivna 
förbättringsarbetet utgår från sättet som metodiken presenteras på i 
kriteriematerialet. Mot bakgrund av den kunskap som genererats i detta 
kapitel kring framförallt att beskriva är det orimligt att i alla fall förorda de 
fyra faserna i form av förberedelse, verksamhetsbeskrivning, utvärdering och 
ständiga förbättringar. Det är uppenbart att dessa faser konstruerats med 
vägledning av Demings (1993) idé om att ett framgångsrikt förbättringsarbete 
utgår från en god kunskap om det befintliga utgångsläget. Jag vill dock 
kritisera de fyra faserna som enligt mitt sätt att se det enbart har potential att 
fungera för en mogen organisation som behöver en självutvärdering inför ett 
fortsatt förbättringsarbete. Det är till och med rimligt att utifrån 
erfarenheterna från RSV-koncernen hävda att det är direkt olämpligt att 
försöka beskriva en relativt omogen verksamhet. Med stor sannolikhet får 
denna organisation större behållning av ett mer planlöst förbättringsarbete 
inom ramen för modellens grundläggande värderingar. Den initiala 
förberedelsefasen som behandlas styvmoderligt i kriteriematerialet är enligt 

                                                      
141 Ett mycket konkret tecken som möjligen kan ses som en följd av detta var det 
faktum att SIQ år 2002 inte kunde dela ut någon utmärkelse för att det helt enkelt 
inte fanns någon tillräckligt god kandidat. 
142 I 2002 års kriteriematerial (s. 4) går dock att läsa en i mina ögon mer korrekt text: 
”…är ett verktyg med vars hjälp en organisation kan utveckla sin verksamhet på ett 
sätt som stimulerar till systematiskt förbättringsarbete…”. 
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min tolkning viktig för ett framgångsrikt arbete med modellen. I de allra flesta 
fall skulle säkert denna fas kunna innehålla ett ganska omfattande 
förbättringsarbete inom ramen för de grundläggande värderingarna.   
 
Här kan säkert någon kritisera min avhandling och se förbi kritiken på grund 
av en alltför vid syn på modellen. Med ett mer koncentrerat synsätt där modellen 
reduceras till enbart ett verktyg för självutvärdering hade möjligen 
ovanstående kritik kunnat sopas under mattan. Jag hävdar dock att den 
empiriska berättelsen från RSV-koncernen stärker min argumentation från 
inledningskapitlet som resulterade i att modellen i denna studie betraktats som 
en operationalisering av TQM. Därmed kan avsnittets kritik mot SIQ också 
anses vara befogad.  

12.4 Sammanfattning 
Detta andra tolkande kapitel har med utgångspunkt i det preciserade syftet 
kring att beskriva försökt att visa hur praktiker tycks underskatta eller inte alls 
uppmärksamma de svårigheter och begränsningar, som jag tidigare hävdat är 
förknippade med arbetet att beskriva i enlighet med modellen. I avslutningen av 
föregående kapitel framhöll jag att det inte finns ett självändamål i att 
diskutera ovanstående problem i samband med att beskriva. Orsaken kan 
istället finnas i avhandlingens övergripande syfte att bidra med förståelse 
kring den översättning som sker när modellen möter en befintlig praktik. Jag 
förklarade tidigare att detta avsnitt rörande att beskriva ska ses som en 
fördjupning inom en del av översättningsprocessen.   
 
Genom att addera ett meningsskapande perspektiv till det mer rationella 
synsätt som jag argumenterat för att de studerade praktikerna representerar 
har jag kunnat bidra med ökad förståelse av hur det kan komma sig att 
konkret förbättringsarbete i så stor utsträckning saknats i de empiriska 
berättelserna. Frånvaron av gemensam mening genom att så få deltagit i 
arbetet att konstruera en beskrivning av verksamheten och därmed tillägna sig 
organiseringskunskap har lyfts fram som en grund för denna förståelse. 
Vidare har kapitlet innehållit diskussioner om den nykonstruktion som 
uppstår som ett resultat av den inresande idén genom att verksamheten 
betraktas i form av processer. Just detta område har tidigare i avhandlingen 
använts för att exemplifiera ett tänkbart område där studiens empiriska 
sammanhang på grund av sina kontextuella förutsättningar riskerade att stöta 
på utmaningar i samband med översättningsprocessen. Jag argumenterade i 
kapitlet för att ovanstående antagande har stärkts och att man i de 
sammanhang som studerats inte i tillräckligt hög utsträckning har hanterat 
denna utmaning.  Tillsammans utgör ovanstående exempel på brister i de 
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översättningsprocesser som studerats. En konstruktivt kritisk reflektion 
avrundade diskussionen kring att beskriva.  
 
I nästa kapitel som också är avhandlingens sista ska jag utifrån ett 
resonemang runt trovärdighet och generalisering i en tolkande studie 
summera avhandlingens bidrag och sätta dem i förhållande till den befintliga 
kunskapsmassan inom TQM. Här bereds också utrymme för en diskussion 
om praktiska implikationer och fortsatt forskning.  
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13. Att översätta TQM: summering och bidrag 
Denna avhandling har berört ett fenomen som i hög grad är en del av vår 
samtid. Runt om i svenska organisationer pågick vid studiens början och 
pågår fortsatt vid studiens slut ett arbete i enlighet med grunderna inom Total 
Quality Management. Inte minst är detta arbete fortsatt påtagligt inom 
tjänsteproducerande organisationer i offentlig sektor. Mer specifikt har den 
aktuella studien behandlat översättning av TQM. Skälet till denna fokusering 
är en brist på förståelse för varför dylikt arbete leder till så olika resultat i 
olika organisationer. Genom att studera och beskriva översättningsprocesser 
önskade jag låta denna studie utgöra en kontrast till det rationella synsätt på 
implementering som dominerat tidigare forskning. Vidare fanns en 
förhoppning att avhandlingen skulle få en överbryggande funktion mellan 
teori och praktik. Därmed formulerades också ett förväntat bidrag i form av 
longitudinella, empiriska berättelser. Dessa beskriver praktiskt arbete med 
SIQ:s modell för kundorienterad verksamhetsutveckling, vilken tjänstgjort 
som operationalisering av TQM i den aktuella studien. 
 
Detta avslutande kapitel har en summerande karaktär och inleds med ett 
avsnitt där trovärdighet för en tolkande studie diskuteras. Här 
problematiseras också begreppet generaliserbarhet i förhållande till de aktuella 
tolkningarna. Det inledande avsnittet följs av en diskussion kring de bidrag 
som avhandlingen genererat och denna koncentreras kring en vidare-
utveckling av den tentativa bilden av översättningsprocessen. Sedan följer ett 
resonemang rörande avhandlingens praktiska implikationer. Kapitlet och 
avhandlingen avslutas med ett avsnitt som innehåller förslag till framtida 
forskning. 

13.1 Grunden för en fruktbar bidragsdiskussion 
I avhandlingens fjärde kapitel presenterades det valda tillvägagångssättet för 
att studera översättningsprocessen. Inom ramen för en tolkande ansats 
utvecklades en longitudinell design med intresse för enskilda aktörers 
reflektioner. Som underlag för den kommande bidragsdiskussionen följer här 
ett resonemang runt trovärdighet i samband med en tolkande studie. Inte 
minst betonas att mångtydighet karaktäriserar området. Längre fram i 
avsnittet diskuteras också möjligheterna att generalisera dylika tolkningar.  
 
Silverman (1993:145) konstaterar att reliabilitet och validitet är de två centrala 
begreppen i samband med att trovärdighet för en vetenskaplig studie ska 
diskuteras. Poängteras bör att detta konstaterande återfinns i en bok som 
behandlar tolkning av kvalitativa data. Samma författare skriver: 
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Unless you can show your audience the procedures you used to 
ensure that your methods were reliable and your conclusions 
valid, there is little point in aiming to conclude a research 
dissertation. (Silverman 2000:175). 

Norén (1995:74) problematiserar förhållandet att de flesta forskare inom 
företagsekonomi tycks ha ”den funktionalistiska idétraditionen i ryggmärgen”. 
Begreppen reliabilitet och validitet får möjligen andra innebörder i en studie 
med tolkande ansats. Det finns exempel på svenska forskare som inte explicit 
använder dessa begrepp i samband med diskussioner kring trovärdighet i 
tolkande studier (Alvesson & Sköldberg 1994). Jag uppfattar således att det 
finns olika sätt att se på trovärdighet i det aktuella fallet och väljer därför att 
nedan föra ett resonemang kring det egna förhållningssättet. Resonemanget 
lägger grunden för möjligheten att senare i kapitlet diskutera trovärdigheten i 
de egna tolkningarna (13.2.2).  
 
Jag har vid flera tillfällen beskrivit resultaten av den aktuella tolkande studien 
som ett underlag för andras reflektion. Redan denna markering är ett exempel 
på ett steg från den funktionalistiska idétraditionen. Men skapar inte denna 
hållning en omöjlig situation vid den tidpunkt när tolkningarna ska bedömas? 
Möjligen gäller andra förutsättningar i de fall den tolkande forskaren önskar 
tala om resultatens trovärdighet, men arbetet är för den skull inte kravlöst. 
Det traditionella sanningsbegreppet ifrågasätts i en tolkande studie och blir 
inte en fråga om statisk korrespondens mellan tolkning och fakta (Alvesson & 
Sköldberg 1994:36). Sanning skulle istället kunna vara liktydigt med 
avslöjande av väsentliga men tidigare okända förhållande bakom eller bortom 
de empiriska berättelserna. 
 
Mitt tillvägagångssätt har präglats av en önskan att låta empirin utgöra en 
viktig del i avhandlingen. Inte minst gäller detta utrymmet som de empiriska 
berättelserna fått ta i anspråk i denna framställning. Norén diskuterar 
(1995:192) kring Smircich & Morgan (1982) och lyfter fram hur deras artikel 
saknar en traditionell teoretisk analys: ”Snarare ligger intresset på att skapa en 
beskrivning, som visar personers och gruppers syn på händelserna och 
skapandet av en verklighet i sig.” Om syftet med min studie varit att bidra 
med kunskap kring meningsskapande i organisationer, hade min framställning 
kunnat ända enbart i liknande berättelser. Men genom min ambition att bidra 
med kunskap om TQM har det krävts att berättelserna kompletteras med en 
tolkande del där såväl en empirinära tolkning (kapitel 9 och 10) som en mer 
teoretiskt driven tolkning (kapitel 11 och 12) rymts.  
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Jag har tidigare beskrivit hur den mer teoretiskt drivna tolkningen befinner sig 
längre från de ursprungliga berättelserna, dock utan att helt förlora 
förankringen i desamma. De viktiga händelserna från den empirinära nivån 
har här diskuterats med utgångspunkt i den tidigare utvecklade tolknings-
ramen. Det hela kan liknas vid Asplunds (1970) klassiska ”att se något som 
något” och ansluter till det Alvesson & Sköldberg (1994) benämner 
”poängrika tolkningar”. Författarna betonar vikten av att tolkningen är 
förankrad i det empiriska sammanhanget och samtidigt bidrar med ny insikt 
med avseende på det studerade fenomenet. Alvesson & Sköldberg (1994:171) 
talar vidare om vikten av ett tolkningsmönster. I den tolkande studien är det 
avgörande för trovärdigheten att man kan visa på ett naturligt tolknings-
mönster utan inbördes motsatsförhållanden. Det är viktigt för trovärdigheten 
i min studie att det inte har lämnats lösa trådar hängande i framställningen 
och att det inte har dykt upp nya perspektiv eller frågeställningar längs vägen 
utan adekvat förklaring. Värt att poängtera är också att tolkningsramen 
avgjort vilka mönster som framträder i det empiriska materialet. Med andra 
teoretiska perspektiv hade möjligen andra saker stått fram som de mest 
betydelsefulla.  
 
Jag har tidigare i avhandlingen beskrivit att jag stämt av såväl de empiriska 
berättelserna som den empirinära tolkningen med nyckelaktörerna i syfte att 
bland annat stärka trovärdigheten. Arbnor & Bjerke (1994) ger mig stöd för 
att motsvarande angreppssätt inte hade varit lämpligt för att stämma av de 
mer teoridrivna tolkningarna. Författarna talar istället om i vilken grad man 
kan skapa ”dialektisk spänning” som ett kriterium för trovärdighet för dessa 
tolkningar. Här pekar de på att resultaten av en studie kan leda till olika 
mängd fortsatt dialog. Om slutresultatet kan vidareföra dialogen och initiera 
handlingar i ett förstående, frigörande och nyskapande perspektiv skulle det 
tyda på stor trovärdighet. Det sistnämnda kommer dock givetvis med tanke 
på tidsperspektivet vara svårt att använda i det senare resonemang som berör 
trovärdigheten för den aktuella studiens tolkningar. 
 
Att från enstaka fall generalisera och uttrycka något som äger giltighet också 
för andra fall är givetvis en grannlaga uppgift. Kvale (1997) diskuterar 
generaliserbarhet på ett sätt som är relevant för den aktuella studien. 
Nedanstående generaliseringsanspråk bygger på vad Kvale (ibid:210) kallar 
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den naturalistiska generaliseringen143, vilken vilar på personlig erfarenhet och väl 
korresponderar med de tidigare tankarna kring den reflekterande praktikern:  

Den utvecklas som funktion av erfarenheten; den framgår ur en 
tyst kunskap om hur saker förhåller sig och leder till 
förväntningar snarare än till formella förutsägelser; den kan 
verbaliseras och därmed övergå från tyst kunskap till explicit 
påstående kunskap. 

Den naturalistiska formen av generalisering jag diskuterar nedan tar sin 
utgångspunkt i en så här långt in i avhandlingen välkänd distinktion mellan 
idé och praktik. Jag hävdar att det är fruktbart att diskutera generalisering 
såväl med avseende på om resultaten skulle vara gångbara för andra idéer än 
modellen som med avseende på andra organisatoriska praktiker än de två 
studerade. För att illustrera detta förhållande har en typologi skapats (figur 
13.1).  

Generalisering En specifik praktik Praktik generellt 

En specifik idé 

Den kunskap som 
genererats genom 
studierna av mötet 
mellan modellen och  

RSV-koncernen 

Generell kunskap om när 
modellen möter en 
befintlig praktik 

Idéer generellt 

 
Specifik kunskap om när 
en idé möter praktiken 
inom RSV-koncernen 

 

Generell kunskap om när 
en idé möter en befintlig 

praktik 

Figur 13.1  Två dimensioner för generalisering i den aktuella studien.  

Det övre fältet till vänster representerar den kunskap som studien genererat 
rörande mötet mellan den specifika idén modellen och en specifik praktik, i 
figuren exemplifierat med RSV-koncernen. Det nedre fältet till vänster visar 

                                                      
143 I Kvale (1997) kontrasteras denna form av generalisering med såväl den statistiska 
som den analytiska. Båda dessa former kräver en högre grad av statistisk säkerhet 
alternativt välgrundad analys än vad jag kan sägas kunna uppvisa i den aktuella 
studien. 
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på möjligheten att jag genom att ha studerat det specifika mötet också skulle 
kunna säga något om mötet mellan andra idéer som reser in till koncernen. 
Detta kan exemplifieras med den kunskap vi nu känner kring det 
komplicerade förhållandet mellan den centrala myndigheten och regionerna. 
Detta fält har dock ingen bäring på studiens övergripande syfte varför den 
lämnas i den fortsatta framställningen. 
 
Det fält som däremot tydligt har bäring på syftet är det övre högra. Här ryms 
möjliga generaliseringar med avseende på kunskap kring mötet mellan den 
specifika idén modellen och andra befintliga praktiker än de som studerats. Jag 
återkommer till dessa resonemang i enlighet med studiens syfte i 
nästkommande avsnitt där studiens bidrag diskuteras. Det nedre fältet till 
höger visar slutligen på en möjlighet att generalisera studiens resultat med 
avseende på såväl idé som praktik. Fältet representerar därmed generell 
kunskap om när en idé möter en befintlig praktik. Trots vetskap om att detta 
inte tydligt kan sägas rymmas inom studiens syfte kommenteras ändå 
innehållet i detta fält i form av en kort reflektion i samband med 
bidragsdiskussionen samt i det senare avsnittet rörande förslag till fortsatt 
forskning.  
 
Sammanfattningsvis har detta avsnitt sökt att lägga en grund för den 
kommande bidragsdiskussionen. Jag betonade inledningsvis att detta område 
knappast kan sägas vara moget, utan snarast präglas av mångtydighet. Genom 
att ändå problematisera trovärdighet och generaliserbarhet i relation till den 
egna studien, finns nu en möjlighet att längre fram diskutera bidragen i 
förhållande till detta.  Det traditionella sanningsbegreppet har ifrågasatts och 
min strävan har istället beskrivits som att avslöja väsentliga men tidigare 
okända förhållande bakom de empiriska berättelserna. Avsnittet har också 
inkluderat ett resonemang om naturalistisk generaliserbarhet och jag 
argumenterade för möjligheten att använda idé och praktik som dimensioner i 
detta sammanhang.  

13.2 Att se arbetet med modellen som en översättningsprocess 
I föregående avsnitt nämndes Asplunds (1970) klassiska uttryck: ”Att se 
något som något.” I den andan kan avhandlingens huvudsakliga bidrag sägas 
vara ett sätt att se på arbetet med modellen. I den aktuella studien har arbetet 
med modellen betraktats som en översättningsprocess. Erlingsdóttir (1999) 
avslutar sin avhandling med orden: ” – goda avsikter omvandlas till negativa 
konsekvenser, när idéer används där de inte hör hemma”. Jag tolkar denna 
avslutning som en kraftig markering mot kvalitetsrörelsens antagande om att 
de värderingar, verktyg och modeller som förespråkas är generellt 
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tillämpningsbara. Författarens ställningstagande kontrasterar också tydligt 
mitt eget intresse för översättningsprocessen. Jag föreslår i avhandlingen ett 
alternativ genom att uttrycka att goda avsikter omvandlas till negativa konsekvenser, 
när översättningsprocessen fallerar.  
 
Ovanstående sätt att se har dock inte i första hand ett eget värde. I samband 
med problemdiskussionen lyftes en brist på teoretiska studier om TQM och 
då inte minst på icke-föreskrivande dylika fram. Vidare preciserades 
forskningsintresset till frågan varför arbetet med TQM genererar så 
varierande resultat i olika organisationer. Tidigare studier på området 
beskrevs generellt som deterministiska med avseende på vilken framgång en 
organisation med vissa förutsättningar kan förväntas få. Insikter liknande de 
som representeras av översättningsprocessen har i stort saknats. Sammantaget 
skiljer sig avhandlingens sätt att se markant från den mer instrumentella och rationella syn 
på så kallad implementering som en tämligen innehållslös fas mellan beslut och resultat 
vilken merparten av tidigare forskning kan sägas representera. 
 
För att hantera den svåra övergången mellan empiri och tolkning användes 
vad jag valt att kalla viktiga händelser. De viktiga händelser som lyftes fram i 
den empirinära tolkningen av RSV-koncernen kan med fördel betraktas som 
uttryck för underliggande faktorer. Exempelvis kan den viktiga händelsen 
från regionen som benämnts Paralyserande återföring ses som en kombination av 
de då aktuella förutsättningarna med avseende på process, aktör och kontext. 
Dessa tre element har varit framträdande i framställningen. Bland annat fann 
jag genom att sätta dessa tre element i förhållande till hur begreppet 
översättning diskuterats i Erlingsdóttir (1999) och Skålén (2002) en drivkraft 
att utveckla begreppet med hjälp av teorierna om meningsskapande. Process, 
aktör och kontext har sedan återkommit som centrala inslag såväl i de 
empiriska berättelserna som i de tolkande kapitlen. Nedan diskuteras 
avhandlingens bidrag, inte minst med hjälp av dessa element. Jag ämnar lyfta 
fram och diskutera ett antal aspekter inom ramen för översättningsprocessen. Dessa 
aspekter hämtas från de tidigare tolkningarna och möjliggör en vidareutveckling av den 
tentativa bilden av översättningsprocessen (figur 2.3). Längre fram sätts också 
bidragsdiskussionen i förhållande till de giltighetsanspråk för tolkande studier 
som introducerats tidigare i kapitlet. 

13.2.1 Fyra centrala aspekter inom ramen för översättningsprocessen 
Möjligheterna att beakta tidsaspekten i samband med översättning har skapats 
främst genom den longitudinella designen. Men designen har också 
kompletterats med teorierna om meningsskapande som betonar en 
processuell syn på organiserande.  Dessa två val medförde att översättning 
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relativt tidigt i avhandlingen gestaltades i form av en process; översättnings-
processen. Ett antal olika aktörer har spelat mer eller mindre framträdande 
roller i de översättningsprocesser som beskrivits i de empiriska berättelserna. 
Flera av dem har formellt eller informellt iklätt sig rollen som översättare. 
Andra aktörer med centrala roller har varit ledare i de olika organisatoriska 
sammanhang som vi bekantat oss med. Såväl översättare som ledare förnyar 
den mening som skapas kring modellen över tid. Genom konstruktionen av de 
sex olika typerna av översättningsprocesser, som i de tolkande kapitlen fyllts 
med ett innehåll, har avhandlingen också visat att olika dimensioner i detta 
meningsskapande har ett inbördes förhållande. En första vidareutveckling av den 
tentativa bilden av översättningsprocessen är således en tanke om att se och förstå den som 
ett antal parallella och inbördes påverkande delprocesser. 
 
Det tolkande kapitlet kring att översätta har också visat att enskilda aktörers 
meningsskapande omväxlande baseras på de två olika översättningslogiker 
som introducerats i avhandlingen. Calori (2002) diskuterar begreppet fronesis 
för att illustrera den praktiska kunskap som behövs för att kunna kombinera 
det universella med särskilda omständigheter. Denna beskrivning har många 
likheter med de tankar kring den reflekterande praktikern som tidigare 
diskuterats i förhållande till översättningsprocessen. Det intressanta med 
författarens användning av fronesis är den tydliga koppling som han etablerar 
till den amerikanska pragmatismen. I Blankenship & Petersen (1999) hävdas 
sambanden mellan kvalitetsrörelsens Deming, hans mentor Walter A. 
Shewhart och den amerikanske filosofen Clarence Irving Lewis (1883-1964). 
Lewis, som under en stor del av sin karriär var professor vid Harvard, 
påverkade genom framförallt sitt verk ”Mind and the World-Order” (1929) 
såväl Shewhart som Deming. I det avsnitt där Deming (1993:101ff) beskriver 
sin syn på kunskapsbildning har han redan i rubriken en fotnot som avslöjar 
att källan till dessa tankar är Lewis (1929).  
 
Den syn på kunskap som presenteras av Lewis (1929) känner vi igen från 
Weick (1995) och teorierna om meningsskapande. Bland annat framhålls den 
mänskliga hjärnan som en social produkt och dess primära funktion som att 
bringa ordning i det kaos som omger oss. På samma sätt som Weick (1995) 
talar om frames och cues för att visa hur ny mening skapas med hjälp av tidigare 
erfarenheter uttrycker Lewis: ”… knowing begins and ends in experience; but 
it does not end in the experience in which it begins”. Kunskap betraktas 
således som temporär och används i första hand för att vägleda framtida 
handlingar som i sin tur skapar ny kunskap. I relation till den reflekterande 
praktikern kan denna syn på kunskap jämföras med resonemangen rörande 
vikten av att lära om och kunna ändra sina tillvägagångssätt och uppfattningar 
kring modellen. De tillvägagångssätt som väljs kan betraktas som förutsägelser, 
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eller bästa möjliga gissningar, baserat på den kunskap om såväl modellen som 
den aktuella organisationen som finns vid det aktuella tillfället.  
 
Genom att studera översättarens lärande över tid kan ett intressant 
förhållande lyftas fram. Flera av de aktörer som karaktäriserats som 
översättare är aktiva. Trots att flera av de handlingar som de iscensätter för 
att påverka andras meningsskapande faller mindre väl ut slutar de inte att 
handla. Nya handlingar följer i spåren av de tidigare. Jag vill argumentera för 
att detta stärker det ställningstagande som Weick (2002) redovisar när han 
hävdar att livet levs framlänges men förstås baklänges. I efterklokhetens ljus 
har översättarna själva kunnat återge hur vissa av deras handlingar inom 
ramen för översättningsprocessen varit mindre lyckade. Ett mycket tydligt 
utryck för detta är det tidiga förslaget att låta mer eller mindre ovetande 
regioner inom RSV-koncernen skriva verksamhetsbeskrivningar utan att det 
hela föregåtts av diskussioner kring verksamhets processer. Om vi flyttar oss 
längs aktörens egen tidsaxel till ett senare kunskapsläge skulle valet av denna 
handling vara mer osannolik. Men vid den aktuella tidpunkten, när livet levs 
framlänges, framstår handlingen som rätt.  
 
En ökad förståelse av översättarnas roll har också skapats genom att lyfta 
fram det faktum att modellen inte lever isolerad från övriga händelser i 
organisationen. Vi minns exempelvis hur arbetet med att beskriva den 
centrala myndigheten inom RSV-koncernen kolliderade med en om-
organisation. Begreppet timing har introducerats för att peka på vikten av att 
översättare förstår och anpassar sig efter det ständigt pågående flödet av 
händelser. Utan känsla för timing eller vid underskattning av den egna 
lärprocessen kan den mening som översättare medverkar till att påverka bland 
övriga i organisationen mer liknas vid tvivel och frustration än en positiv 
framtidsbild med modellen inkluderad. Den tentativa bilden av översättningsprocessen 
har vidareutvecklats i form av fördjupad förståelse av översättarnas roll. Resonemangen 
runt den reflekterande praktikern och översättarnas lärande har tillsammans med begreppet 
timing utgjort viktiga beståndsdelar i detta sammanhang.  
 
Nästa område som berörs i denna bidragsdiskussion är relationen mellan 
översättare och ledare inom ramen för översättningsprocessen. Först och 
främst har studien visat att ledare och översättare inte i alla fall sammanfaller i 
en och samma person. Detta förklarar i sin tur den höga grad av intern politik 
som skymtat i de empiriska berättelserna. Den avgörande frågan i de fall de 
två rollerna inte förenas i en och samma person är om det är någon idé att 
bedriva arbete i enlighet med modellen. Möjligen kan sägas att tidigare 
forskning svarat nej på den frågeställningen. Utan högsta ledningens 
engagemang kan arbetet inte bedrivas på ett framgångsrikt sätt. Mot bakgrund 
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av den aktuella studien vill jag svara mer tveksamt på frågan. Det tycks som 
att ledaren främst har en viktig funktion i samband med förutsättningarna för 
översättningsprocessen. Begreppet organisatorisk plattform användes för att 
betona vikten av fast mark under fötterna på översättarna. Jag har visat hur 
en organisatorisk plattform antingen kan tilldelas översättare eller skapas av 
desamma. Däremot har jag hävdat att översättare har en viktigare funktion än 
organisationens ledare i samband med översättingsprocessens realisering och 
resultat. På så sätt har min studie problematiserat den förgivet tagna 
sanningen om ledarens avgörande betydelse som återfinns i tidigare forskning 
om TQM. Genom att också diskutera det faktum att modellen på ett bedrägligt 
sätt har mutat in framgångsbegreppet och lyft fram frånvaron av den 
kontextuella översättningsprocessen kring intentionen med arbetet har 
relationen mellan översättare och ledare ytterligare problematiserats. Således 
har relationen mellan översättare och ledare belysts för att bidra till ökad förståelse av 
förutsättningarna för översättningsprocessen. Ett ifrågasättande av hur ledares betydelse 
framställts i tidigare forskning utgör en viktig del av detta resonemang. 
 
Bidragsdiskussionen avslutas nedan med ett sammanfattande resonemang 
kring att se och förstå de kontextuella förutsättningarna för översättnings-
processen. Ovan har relationen mellan översättare och ledare diskuterats. 
Givetvis utgör denna relation en del av de kontextuella förutsättningarna för 
arbetet med modellen. Men i ett av de tolkande kapitlen har jag också visat 
fruktbarheten i att se den befintliga praktiken i form av flera kollektiv som 
förhåller sig olika till den inresande idén. Tidigt i avhandlingen användes 
uppdelningen mellan centrum och periferi (Salzer 1994) för diskussioner om 
de kontextuella förutsättningarna. Längre fram utvecklades dock en 
uppdelning av fyra, mer gränsöverskridande grupper (kärnan, hangarounds, 
ledarskapet och de distanserade) med olika grad av kollektivt menings-
skapande med avseende på arbetet med modellen. De fyra uppvisar också 
diskrepans med avseende på vilken mening en genomsnittlig aktör inom 
respektive kollektiv skapar rörande modellen. 
 
Den kanske främsta poäng som avhandlingen bidrar med rörande kontextens 
betydelse är att organisationer med olika förutsättningar möter olika 
utmaningar i översättningsprocessen. I detta sammanhang bör begreppet 
mognad nämnas. Jag har använt begreppet i syfte att peka på det faktum att 
olika organisationer rimligen har olika förutsättningar vid den tidpunkt då 
idén reser in. Man kan också tala om att organisationens mognad i 
förhållande till modellens grundläggande värderingar ökar i takt med en 
framgångsrik översättningsprocess.  Resonemanget kan också sättas samman 
med mitt specifika intresse för tjänsteproducerande organisationer och dess 
arbete med TQM. I samband med att tolkningsramen utvecklades framhölls 
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att dylika organisationer ofta saknar identifierade processer. Jag har i de 
tolkande kapitlen visat hur tjänsteprocessens abstrakta karaktär utsätter den 
omogna tjänsteproducerande organisationen för risken att ”tappa bort” den 
egna verksamheten, inte minst i samband med arbetet att beskriva. Denna fas 
riskerar att initialt bli en form av och betraktat som en konstruktion snarare 
än en del av ett reellt förbättringsarbete. Den avslutande vidareutvecklingen av den 
tentativa bilden av översättningsprocessen berör de kontextuella förutsättningarna. Inte 
minst framhålls att olika utmaningar väntar längs översättningsprocessen för organisationer 
med olika grad av mognad och produktionslogik.  
 
Sammanfattningsvis har denna bidragsdiskussion utgjorts av fyra centrala 
aspekter som var och en kan ses som en vidareutveckling av den tentativa 
bilden av översättningsprocessen. De fyra aspekterna kan uttryckas som: 

• att se och förstå översättningsprocessen som ett antal parallella och 
inbördes påverkande delprocesser 

• att se och förstå översättarnas roll  
• att se och förstå relationen mellan översättare och ledare samt 
• att se och förstå de kontextuella förutsättningarna för översättings-

processen. 

13.2.2 Bidragens trovärdighet och generaliserbarhet 
I det föregående avsnittet har avhandlingens bidrag diskuterats i form av olika 
aspekter inom ramen för att se arbetet med modellen som en översättnings-
process. Nedanstående avsnitt sätter resonemanget i förhållande till den 
tidigare diskussionen om trovärdighet och generaliserbarhet i samband med 
tolkande studier. Min ambition är att översättningsprocessen som den 
presenterats i denna avhandling kommer att utgöra ett gott underlag för ett 
fortsatt akademiskt samtal om hur det kan komma sig att olika organisationer 
uppnår så varierande resultat i arbetet med TQM. Vidare hävdar jag att mina 
tolkningar kring att översätta TQM är poängrika. Jag har strävat efter att ge 
tolkningarna en tydlig empirisk förankring utan att de för den skull tappat 
möjligheten att bidra med nya insikter rörande det studerade fenomenet.  
 
Min uppfattning är att de empiriska sammanhangen varit nödvändiga för att 
åstadkomma relevanta abstraheringar på en teoretisk nivå. Empirin har i den 
aktuella avhandlingen varit viktig både som idégenerator och för att göra 
mina tolkningar trovärdiga (Alvesson & Sköldberg 1994). Respondenterna 
har också varit viktiga genom att de möjliggjort att jag längs vägen kunnat 
stämma av de uppslag till tolkningar som genom fingertoppskänsla eller 
intuition kontinuerligt har skapats genom mitt eget meningsskapande.  
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I sökandet efter väsentliga men tidigare okända förhållanden bakom eller 
bortom de empiriska berättelserna har det tolkande subjektet framhållits som 
viktigt. På denna upptäcktens väg konstateras också att det inte är samma 
subjekt som påbörjade studien, som några år senare avslutar densamma. Som 
jag sökt beskriva i tidigare resonemang gick jag in i arbetet med ett positivt 
förhållningssätt till TQM och till modellen. Men genom att studera arbetet med 
hjälp av ett annorlunda perspektiv har jag sett mönster och uttryck för 
översättningsprocessen som jag tidigare hade missat i mina betraktelser av 
arbete med modellen. Denna fördjupning rörande problemområdet har skett 
successivt längs studiens genomförande, vilket givetvis inneburit ett flertal 
korrigerande åtgärder. Men hur har då mitt förhållningssätt till modellen 
påverkat utfallet av studien? Det finns inget säkert svar på detta men jag ska 
ändå ge mig på ett försök att redovisa en ståndpunkt. Jag vill hävda att den 
konstruktivt kritiska undertonen i studien som framhölls redan i 
inledningskapitlet har styrt studien i en bestämd riktning. Denna underton 
kan direkt härledas till min i grunden positiva inställning till den studerade 
modellen. Ovan nämnda inriktning har bland annat inneburit att jag envist sökt 
efter förståelse rörande hur modellen tillämpas, när jag i vissa fall kanske 
istället borde ha studerat onödigt komplexa delar i modellen för att i 
högre grad kunna bidra till förståelse. Mot bakgrund av detta vill jag 
argumentera för att det säkert kan finnas ett stort utrymme för att 
underlätta översättningsprocessen genom att förbättra kriteriematerialets 
utformning. Jag vill också påminna om att min grundinställning 
haft positiva effekter för studien. Utan denna hade jag till exempel haft 
svårare att finna idén att longitudinellt studera översättningsprocessen.  
 
Redan i samband med metodkapitlet (4) argumenterade jag för att jag i många 
fall haft nytta av min relativt goda förförståelse rörande modellen. Jag 
hävdade att den helt oinvigde möjligen haft svårare att fånga 
översättningsprocessen med tanke på att denne först skulle behöva förstå 
den idé som studerades. Här ska jag reflektera kring huruvida denna 
förförståelse påverkat mitt sätt att betrakta de olika nyckelaktörerna.  
Pettigrew (1990) talar om risken att involveras för djupt i det empiriska 
sammanhang man valt att studera i samband med longitudinella studier. Helt 
naturligt med tanke på min bakgrund skulle man kunna hävda att jag löpt en 
större risk att involveras på översättarnas sida än på eventuella 
motståndares. Efter en förnyad genomläsning av de empiriska berättelserna 
och tolkningarna med utgångspunkt i ovanstående vill jag ändå hävda att de 
olika individerna har givits en rättvis bild. Åtminstone vad gäller de 
empiriska berättelserna stärks denna uppfattning av den genomgående 
bejakande respons jag fått i samband med avstämningen av berättelserna mot 
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de praktiker som beskrivits. Men det kan ändå vara värt att här påpeka 
ovanstående risk som varje enskild läsare har att bedöma och hantera.  
 
I samband med diskussionerna om trovärdighet i en tolkande studie nämndes 
också framställningens inre logik som ett kriterium. Jag argumenterar för att 
valet och den konsekventa efterlevnaden av meningsskapandeperspektivet 
har skapat en relativt god inre konsistens i avhandlingen. Därmed inte sagt att 
det inte skulle ha funnits en potential i att välja andra teoretiska perspektiv. 
Jag är tvärt om övertygad om att anläggandet av exempelvis ett 
maktperspektiv eller teorierna kring institutionell teori säkert hade utgjort god 
grund för fruktbara tolkningar. Men för möjligheten att komma fram till en 
slutprodukt har det varit en god strategi att troget hålla sig till teorierna om 
meningsskapande. Huruvida denna strategi sedan har kunnat leda till 
tolkningar som i enlighet med de tidigare nämnda tankarna runt pragmatisk 
validering kan fungera som frigörande och nyskapande kan ännu inte 
bedömas. Men med tanke på inledningskapitlets framhållna ambition att vara 
konstruktivt kritisk i förhållande till kvalitetsrörelsen tillåts jag i vilket fall 
hoppas. 
 
Genom att återknyta till den tidigare presenterade figur 13.1 vill jag vidare 
kommentera den fördjupade förståelsen för översättningsprocessen med 
avseende på möjligheten att generalisera. Jag argumenterar för att studiens 
bidrag kan placeras i det övre högra fältet i figuren, dvs. att de bör ses som 
generell kunskap om mötet mellan modellen och en befintlig praktik. Någon 
kanske ifrågasätter denna generalisering mot bakgrund av att det är två 
relativt stora tjänsteproducerande organisationer i offentlig sektor som 
studerats. Till viss del kan jag förstå sådan kritik, men vill samtidigt påminna 
om att jag i första hand har drivit tesen att organisationer med olika 
kontextuella förutsättningar stöter på olika problem och att dessa behöver 
hanteras inom ramen för en översättningsprocess. Jag anser att detta är giltigt 
också för till exempel en mindre, varuproducerande organisation i det privata 
näringslivet.  
 
Möjligen skulle studien vidare kunna sägs bidra med viss generell kunskap 
kring mötet mellan idé och praktik (det nedre högra fältet i figur 13.1). För 
det första vill jag lyfta fram det stärkta giltighetsanspråket rörande det aktuella 
teoretiska perspektivet i samband med studier kring organisatorisk 
förändring. En central referens utifrån vilken jag konstruerat en stor del av 
avhandlingens design är Weick (2000) som tydligt rekommenderar teorierna 
om meningsskapande för att skapa ökad förståelse av arbete med TQM. 
Avhandlingen har byggts upp runt antagandet att jag med hjälp av detta 
teoretiska perspektiv kan skapa ökad förståelse av översättningsprocessen. 
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Genom den tidigare bidragsdiskussionen har jag försökt att visa detta 
antagandes giltighet. Givet en relativt pragmatisk hållning finner jag därmed 
stöd för att påstå att jag i och med detta också stärker teorierna om 
meningsskapande. Tillsammans med andra svenska avhandlingar (Salzer 
1994; Edvardsson-Stiwne 1997; Ericson 1998; Skålén 2002; Bredmar 2002) 
som berör meningsskapande i en organisatorisk kontext stärker min 
avhandling perspektivets giltighetsanspråk.  
 
I sammanhanget nämner Weick också den omvända möjligheten och 
uttrycker (2000): ”My intention is to suggest to students of sensemaking that 
TQM is a good place to work out the intricacies of a sensemaking 
perspective.” Min studie har inte primärt syftat till att bidra med kunskap om 
meningsskapande i organisationer, men jag finner ändå att de empiriska 
berättelserna hade kunnat utgöra underlag också för den typen av 
teoriutvecklande ambition. Således styrker den aktuella studien antagandet om 
att berättelser som beskriver arbete med TQM med fördel skulle kunna 
användas för att bättre förstå meningsskapande i organisationer.  
 
Jag vill också påstå att mina tankar kring översättningsprocessen och den 
analytiska uppdelningen utifrån kontextuell och akontextuell översättnings-
logik samt innehåll, intention och angreppssätt skulle kunna anses som 
generellt gångbara för att förstå mötet mellan en idé och en befintlig praktik. 
Vidare hävdar jag att den aktuella studien visat på användbarheten i den 
design som använts för att studera översättningsprocessen. Detta torde kunna 
bidra till att fler liknande ansatser används för att skapa förståelse rörande det 
aktuella området. I ett senare avsnitt kommer ovanstående att användas som 
en utgångspunkt för en diskussion rörande förslag till fortsatt forskning. 
 
Avslutningsvis kan också uttryckas att merparten av studiens bidrag kan ses 
som internt berikande, det vill säga att de kan bidra till ökad förståelse av 
TQM. Men jag har också en förhoppning att ha bidragit till fältets position i 
förhållande till andra teoretiska områden. I inledningskapitlet lyftes kritiken 
mot kvalitetsrörelsen fram vilket exemplifierar ifrågasättandet av området 
från andra delar av det akademiska samhället. Orsakerna till detta 
ifrågasättande betraktas här som främst två. För det första kan det finnas en 
skepsis mot det grundläggande antagandet om ständiga framsteg och 
förbättringar som jag refererade till redan på avhandlingens första sida. Det 
skulle kunna vara så att denna tanke inte är accepterad i det postmoderna 
vetenskapssamhället. Den andra orsaken kan vara forskningsområdets 
instrumentella och rationella karaktär vilket främst av organisationsteoretiska 
forskare betraktas som en förenklad bild av tillvaron.  
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I de fallen ovan nämnda ifrågasättande har sina rötter i svårigheten att 
acceptera antagandet om ständiga framsteg och förbättringar har jag inte 
kunnat bidra till områdets positionering. Jag har rört mig inom ramen för 
antagandet att det faktiskt går att förbättra verksamheten i våra 
organisationer. Men om den andra orsaken kan hjälpa oss att förstå en del av 
ifrågasättandet hävdar jag att avhandlingen i och med de särdrag som jag 
argumenterat för i detta avsnitt också kan anses bidra till att delvis 
ompositionera forskningsområdet. Kanske innebär detta att vi får se fler 
framtida studier kring TQM med liknande ansats? 

13.3 Praktiska implikationer 
I detta avsnitt diskuteras avhandlingens praktiska implikationer. Redan i 
inledningskapitlet redogjordes för ambitionen att låta studien få en 
överbryggande funktion mellan teori och praktik. Som en direkt följd av detta 
var en av de tre punkter som beskrev de förväntade bidragen riktade mot 
praktiker. Detta bidrag utgörs i första hand av de två empiriska berättelserna 
där inte minst berättelsen från RSV-koncernen med dess longitudinella och 
detaljrika karaktär säkert kan fungera som underlag för reflektion. Framförallt 
borde den kunna fungera som ett alternativ till alla de efterhandskonstruerade 
framgångssagor som hittills fått stå relativt ensamma på scenen (se 
exempelvis Hansson 2003). Den mer nakna form av översättningsprocess 
som presenterats i avhandlingen torde bättre spegla verkliga förhållanden. 
Avhandlingen har också potential att fungera som drivkraft för ett mer 
konstruktivt kritiskt förhållningssätt till TQM bland praktiker. Den något 
förföriska retoriken och risken att arbeta utan tydlig intention har belysts i 
studien. Det tycks som att modellen i sig själv på ett bedrägligt sätt inger 
trovärdighet vilket kan leda till gemensam mening kring att arbeta med 
densamma utan att någon tydligt ställer frågan kring varför arbetet ska 
bedrivas. Jag föreslår vidare att en stor del av bidragen från föregående avsnitt 
väl går att ta till sig för att öka förståelsen för den egna översättnings-
processen i en specifik organisation. I kommande stycken diskuteras några av 
dessa insikter i ett praktikerperspektiv.  
 
I den empiriska berättelsen från RSV-koncernen uttrycktes att arbetet med 
modellen innebar att handskas med en komplicerad materia. Med hjälp av den 
utökade förståelsen för översättningsprocessen som avhandlingen bidrar 
med, vill jag åter stryka under att det hela är en relativt komplicerad process. 
Många av de misslyckade försök som indirekt bidragit till denna avhandlings 
fokus kan säkert ses som ett resultat av orealistiska föreställningar om 
arbetets krav och karaktär. I denna avhandling har översättaren lyfts fram 
som en motvikt som möjligen kan hantera denna komplexitet. Tidigare har en 
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god översättare liknats vid den reflekterande praktikern. Nedan diskuteras 
några ytterligare egenskaper som en översättare kan tänkas behöva i sin 
praktiska roll.  
 
TQM tycks representera ett sätt att tänka som stimulerar till reflektion. I 
modellens fall representeras det nya och annorlunda sättet att tänka av att den 
fokuserar både organiserandets olika delmängder och dess inbördes 
förhållande (jmf Demings systemtanke). Genom att följa flera översättares 
syn på modellen över tid är det möjligt att hävda att det krävs mycket tid och 
engagemang för att förstå den. Även om inte alla de aktörer som studerats i 
en översättande roll vill medge det, så framhärdar jag att deras kunskap 
rörande såväl modellen som dess möte med den befintliga praktiken markant 
ökat i takt med översättningsprocessens gång. Alla i en organisation kan helt 
naturligt inte lägga ned motsvarande tid och resultatet syns i de disparata 
bilderna som skapas kring såväl modellens innehåll, intention som angreppssätt. 
En ytterligare orsak till det disparata meningsskapandet kan vara modellens 
bredd. Genom att den behandlar ett brett spektra av organisatoriska fenomen 
är det lätt att skapa mening utifrån någon eller flera av de olika delarna i 
modellen. Däremot tycks det behövas en bred kunskap om organisering och 
ledarskap för att se och förstå helheten och villkoren för arbetet med modellen. 
 
Med hjälp av de två begreppsparen del-helhet och individ-struktur ska jag 
försöka mig på att karaktärisera en god översättare. Jag är medveten om att 
den här typen av uppdelning inte kan fånga en korrekt bild av en enskild 
individ och givetvis inte heller kan ses som en definitiv sanning, utan 
diskussionen ska snarast ses som ett försök att stimulera läsarens egna 
tankegångar i förhållande till individer i sin egen närhet. Jag argumenterar för 
att det är sannolikt att goda översättare uppvisar intresse för helhet snarare än 
för del och för struktur snarare än för individ. 
 
Begreppen del och helhet är en klassisk dikotomi inom samhällsvetenskapen, 
med tydliga kopplingar till hermeneutiken (Ödman 1979). Översättare som 
jag kommit i kontakt med under studien har ofta talat i termer av storheter 
och gemensamma drag hellre än att gå in i analys av enskilda detaljer. Vidare 
tycks det som att förmågan att se samband, hur olika saker hänger ihop, 
förenar dem. Om begreppsparet är adekvat skulle det innebära att vi har 
större chans att finna en översättare bland författare än bland språkgranskare. 
Man skulle också kunna anta att en översättare är mer intresserad av en 
fotbollsmatch taktiska drag än enskilda tekniska nummer. Jag får visst stöd 
för begreppsparets giltighet i Molanders ord (1996): ”En uppmärksamhet 
som är inriktad enbart på detaljer är blind för helheter.” Ovanstående är 
rimligt med tanke på modellens karaktär, men innehåller också en tänkbar 
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komplikation. I de fall där organisationens ledare inte tagit på sig rollen att 
översätta kan en rollkonflikt uppstå. Att se helhet och samband är en 
egenskap som ofta tillskrivs goda ledare. Med tanke på modellens innehåll finns 
en uppenbar risk att översättaren gör intrång på ledarens domäner i samband 
med översättningsprocessen.  
 
När det andra begreppsparet - individ-struktur - blir synligt i de empiriska 
sammanhangen är det ofta förenat med starka känslor. Redan i samband med 
det kapitel där modellen beskrevs argumenterade jag för att modellen i första 
hand är inriktad på organisationens strukturer. Jag har i den empiriska 
berättelsen återgivit en del av det möte där regionens första verksamhets-
beskrivning skulle diskuteras i ledningsgruppen. Personalchefen var den som 
initialt var mest upprörd över hur verksamheten var beskriven. Hennes 
upprördhet bottnade i en avsaknad av ”kött och blod”. Det var inte hennes 
organisation som var beskriven för den består av människor, till skillnad från 
beskrivningen som i första hand innehöll angreppssätt på en strukturell nivå. 
Denna insikt kan också hjälpa oss att förstå att individers tidigare handlingar 
starkt påverkar hur man ser på modellen. 
 
Jag har aldrig varit personalchef och inte kvinna heller för den delen, men jag 
tror ändå att jag kan förstå hur hon kände sig den där dagen. I hennes 
vardagliga gärning handlar hon med utgångspunkt i individers situation. De 
frågor som får henne att skapa ny mening har säkert ofta sitt ursprung i den 
enskilda individens behov. De kognitiva ramar som över lång tid skapas 
genom detta meningsskapande påverkar henne också i hennes roll som 
medlem av ledningsgruppen. Kontexten är förvisso en annan än hennes 
vardagssituation, vilket säkert påverkar hennes meningsskapande i viss 
utsträckning. Men min tolkning är att hon påverkas av vardagen också i sin 
roll som medlem i ledningsgruppen. På så vis krockar hennes föreställningar 
radikalt med de föreställningar som till exempel skattechefen kommer till 
mötet med. På samma sätt kan vi säkert anta att de handlingar som genom 
åren format koncernens översättare är viktiga för att förstå hans engagemang 
som översättare. Sammanfattningsvis är det rimligt att hävda att ett intresse 
för organiserandets strukturella dimension kan vara ett drag som förenar goda 
översättare.  
 
Jag vill också lyfta fram möjligheten som tycks finnas i och med aktiva 
handlingar relaterat till modellen. Tidigare har beskrivits hur ledare tycks kunna 
hålla modellen på avstånd. Vid flera tillfällen har också de goda erfarenheterna 
av att enskilda individer fått arbeta med exempelvis modellens frågeställningar 
och grundläggande värderingar framhållits. De aktiva handlingarna sätter 
modellen i relation till den egna bilden av vardagen och tycks på så sätt 
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generera mer positiv mening. Jag finner att ovanstående tillsammans med den 
tidigare diskussionen kring organisatorisk plattform väl ger belägg för en 
uppmaning till översättare att stimulera ledare att aktivt arbeta med modellen. 
Detta synsätt kan också användas för att förstå vikten av att olika grupper av 
aktörer inte enbart informeras om modellen och dess grunder utan också tillåts 
att arbeta aktivt med densamma och sätta den i förhållande till andra 
erfarenheter som redan finns lagrade. 
 
Genom att fokusera på den delmängd av översättningsprocessen som ryms 
inom ramen för att beskriva den egna verksamheten har jag argumenterat för 
att det finns svårigheter förknippade med denna fas i arbetet. Ett 
kompletterande betraktelsesätt till det rationella i form av teorierna om 
meningsskapande tydliggjorde detta arbetes paradoxala natur. Komplexiteten 
i arbetet och önskan att snart komma till förbättringsarbetet driver en 
koncentration av arbetet till några få individer. Jag hävdar att detta i sin tur 
riskerar att skapa en begränsning med avseende på förbättringsarbetet i och 
med att relativt få delar bilden av nuläget som beskrivningen representerar.  
Just den höga graden av utebliven aktivitet kring faktiska förbättringar av 
verksamheten i de studerade organisationerna är också värd att i 
sammanhanget nämna.  
 
Den beskrivande fasen i arbetet med modellen har en tendens att kräva mycket 
tid och energi från den aktuella organisationen, vilket har bidragit till viss 
aktivitet från andra forskare och på senare tid också från SIQ för att finna 
alternativa tillvägagångssätt. Gemensamt för dessa försök är en vilja att 
förenkla fasen att beskriva. Hellsten (1997) är ett exempel vars forskning runt 
den så kallade språngbrädan påminner om det försök som RSV-koncernen 
gjort genom den styckade elefanten. Genom att minska antalet delkriterier 
och till viss del också antalet frågor inom varje delkriterium försöker man 
snabbare nå fram till en beskrivning av verksamheten. SIQ har tagit intryck av 
de europeiska strömningarna och utvecklat en form av snabbstart man kallar 
SIQ indicator144. Den grundläggande idén bakom detta initiativ är att man 
genom en enkel självskattning ska kunna finna de områden där den egna 
organisationen har störst förbättringspotential. I princip finner jag dessa 
insatser lovvärda så länge de inte marknadsförs som ersättare för fullständiga 
verksamhetsbeskrivningar. Med ett rationellt synsätt på att beskriva kan dessa 

                                                      
144 Den europeiska modellen (EFQM) omges av flera olika stödmaterial där just en 
snabbstart är en variant. I sammanhanget kan det vara värt att nämna att Statens 
kvalitets- och kompetensråd i samarbete med andra Europeiska länder för Sveriges 
räkning utvecklar en motsvarighet för statliga organisationer vilken benämns CAF 
(Common Assessment Framework).  
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förenklade alternativ enbart vara sämre under förutsättning att de ger en 
mindre sann bild av organisationens nuläge. Jag har dock med hjälp av ett 
meningsskapande perspektiv visat att arbetet med att beskriva tycks äga ett 
egenvärde och en förenkling i detta avseende kan riskera att värdet som 
uppnås längs vägen går förlorat.  
 
I detta avsnitt har jag presenterat de praktiska implikationer som 
avhandlingen genererat. De empiriska berättelserna har lyfts fram som de 
mest påtagliga bidragen riktade mot praktiker. Men också ett flertal av de 
teoretiska insikterna har bärighet mot praktiken. Bland annat karaktäriserades 
den framgångsrika översättaren med hjälp av de två begreppsparen del-helhet 
och individ-struktur. Avsnittet avslutades med praktiska implikationer 
rörande att beskriva. 

13.4 Förslag till fortsatt forskning 
I detta avslutande avsnitt ska jag utifrån kapitlets tidigare innehåll föreslå 
några tänkbara förslag till fortsatt forskning i anslutning till denna avhandling. 
Först presenteras några förslag rörande den kunskap som representeras av det 
övre fältet till höger i figur 13.1, vilket är det område som tydligast kan ses 
som en fortsättning på den forskning som bedrivits i den aktuella studien.  
Jag tar mig vidare friheten att också nämna något om ytterligare forskning 
kring det generella mötet mellan idé och en befintlig praktik, dvs. den 
kunskap som representeras av det nedre fältet till höger i figuren.  
 
Föga överraskande för läsaren förordas här fler studier av mötet mellan 
modellen och en befintlig praktik med en longitudinell design. Det finns 
definitivt utrymme för att fortsatt studera översättningsprocessen och gärna i 
en studie med såväl flera organisationer som en ännu längre studieperiod. 
Genom att över en längre tidsperiod följa översättningsprocessen skulle det 
finnas möjlighet att också studera och bidra med ökad förståelse rörande 
resultatdimensionen, vilken i princip lämnats orörd i föreliggande avhandling. 
Med hjälp av teorierna om meningsskapande vore det också värt att fortsatt 
utveckla kunskapen om förhållandet mellan att beskriva och förbättrings-
arbete. Jag hävdar att Demings (1986, 1993) antagande om vikten av att veta 
ett nuläge innan förbättring kan ske förtjänar fortsatt kritisk belysning. 
Ytterligare ett område som mot bakgrund av mitt tidigare ifrågasättande 
förtjänar fortsatt uppmärksamhet är ledningens betydelse för arbetet med 
TQM.  
 
Som en motpol till den kritiska fåran av forskning kring kvalitetsrörelsen 
finns det fortsatt ett utrymme att konstruktivt kritiskt studera områdets rötter. 
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Jag har i avhandlingen försökt att belysa att delar av de resultat som 
genererats kan spåras i klassiska källor inom området. Avhandlingen har 
utgått från att Weick (2000) har rätt i sitt antagande om att studier av TQM 
skulle vinna på att använda teorierna om meningsskapande för att förstå 
utfallet av dylikt arbete. Om så är fallet borde det med tanke på de likheter jag 
i bidragsdiskussionen framhållit mellan TQM:s rötter och några centrala 
områden i min avhandling finnas flera goda uppslag kring hur den 
eftersträvade transformationen kan uppnås i dessa tidiga verk. Jag hävdar att 
merparten av den forskning som bedrivits kring TQM under de senaste 
decennierna sett förbi denna möjlighet. Genom att fördjupat studera 
exempelvis Lewis (1929) och kvalitetsrörelsens koppling till den amerikanska 
pragmatismen torde ny kunskap kunna utvecklas. 
 
I tolkningsramen lyftes några tänkbara utmaningar som en följd av de 
kontextuella förutsättningarna för tjänsteproducerande organisationer i 
offentlig sektor fram. Jag har i de tolkande delarna tydligt tagit mig an ett av 
dessa områden i form av processer i tjänsteproduktion. Däremot har 
konstaterats att de empiriska berättelserna inte på samma tydliga sätt 
behandlat de utmaningar som förutspåddes mot bakgrund av de studerade 
organisationernas placering inom offentlig sektor. Såväl diskussioner kring 
det dubbla uppdraget och avsaknaden av långsiktighet som enstaka begrepp 
som viktigaste marknader eller kund har i stort sett saknats i avhandlingen. 
Kanske kan detta förklaras av mina begränsade möjligheter att fånga samtliga 
dimensioner i arbetet med modellen eller av möjligheten att detta inte utgjort 
några utmaningar i de aktuella fallen. Mot bakgrund av den tydliga aktivitet 
som råder inom denna sektor hävdar jag att det finns ett utrymme för att 
fortsatt studera dessa förutsättningar för översättningsprocessen. Vidare tror 
jag att det finns potential i att studera ovanstående i ett internationellt 
perspektiv genom att jämföra erfarenheterna från Sverige med andra länder.   
 
Avslutningsvis ett förslag rörande studier kring det generella mötet mellan idé 
och praktik. Jag har tidigare i texten argumenterat för framkomligheten i att 
använda avhandlingens teoretiska perspektiv och design för att studera andra 
idéer och deras möten med befintlig praktik. Området är fortsatt relativt 
underutvecklat och jag ser med tillförsikt fram emot kommande studier. Inte 
minst vore det fruktbart att longitudinellt studera ett antal olika idéer som 
möter olika praktiker för att se huruvida det kan finnas gemensamma drag i 
översättningsprocessen.  
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Translating TQM – A Summary 

Introduction 
This thesis is about a phenomenon of our time. During the period of the 
study, several Swedish organisations, especially in public sector, have been 
trying to reach performance excellence with the help of Total Quality 
Management (TQM). More specific this study focuses on translating TQM. 
The reason for this focus is that ideas such as TQM rarely or never contain a 
complete description of how the idea is to be “installed” in the organisation if 
it is to achieve the intended result, which in turn often has the consequence 
that the result the idea is expected to produce in the organisation is not 
achieved entirely or in part. This also appears to apply to Total Quality 
Management. In Sweden there has been great interest in working with the 
SIQ145 Model for Performance Excellence. In the thesis I consider that the 
model can be viewed as an operationalisation of the TQM concept and it has 
proved to be the case that, even with the help of the model, organisations are 
not achieving the intended results in all cases. Nor is there any detailed 
description of the model which shows those organisations which have decided 
to adopt it how they must or should proceed. 
 
A number of studies have sought to answer the question of why TQM 
succeeds in some organisations but not in others, and the results are relatively 
homogeneous. A number of studies criticise the idea in relation to certain 
sectors and/or organisations. Thus, it has been claimed that TQM cannot be 
applied in the universal manner intended by its advocates. Another group of 
studies have focused on identifying factors for successful implementation, for 
example, the top management’s commitment to the idea. Most studies share a 
deterministic approach regarding the success a particular type of organisation 
with particular conditions can be expected to achieve. Dean & Bowen (1994) 
point out that much of what has been written about TQM is prescriptive, 
while other closely related schools, such as those of management and 
organisational theory, stress the necessity of understanding organisations and 
their inherent circumstances. 
 
In the thesis I do not remark on any specific aspects of the studies results 
referred to briefly above. Instead, I seek to emphasize the fact that they are 
based on the same fundamental view of organisations on which TQM itself 
rests. Therefore, my view is that these results are restricted by the framework 
                                                      
145 Swedish Institute for Quality. 
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that TQM itself helps to create. Further support of my viewpoint can be 
found in Weick (2000) who highlights sensemaking as “a key activity when 
people try to enact a world where quality matters”. He claims that failure can 
often be explained by practitioners in leading positions not understanding 
how the employees, including themselves, make use of interpretative 
practices. The above leads me to the conclusion that it is beneficial to use the 
theoretical perspective of sensemaking (Weick 1979, 1995, 2001a) to 
understand what happens when organisations begin to use the model. This 
work is in the thesis seen as a translation process and contrasts the rational 
view of implementation. The perspective rests on a social constructionist 
viewpoint, which distinguishes it from the view that TQM has on 
organisations. The aim of the thesis is to contribute to the understanding of the 
translation process that takes place when the SIQ Model for Performance Excellence is 
introduced into an organisation.  

An interpreting framework  
In chapters 2 and 3 an interpreting framework is developed. Initially, the 
theories of sensemaking are discussed. There is a difference between 
experiencing something new and experiencing something again. For example, 
there is a difference between doing the weekly shopping in a supermarket in 
which you have never previously set foot and going to your usual store. In 
the supermarket you are familiar with you rarely have to think about what you 
are doing, while in a new store it takes a great deal of effort to emerge 
without having forgotten something. Weick (1995) explains the above by 
using the terms “frame” and “cue” and the link between them. Individuals 
have a cognitive frame of reference, within which they have built up a plan of 
action for the food shopping activities. This plan is “switched on” when the 
shopper starts the car in the driveway and helps the customer understand the 
events he or she is presented with and recommends appropriate alternative 
actions. For example, with this plan in operation you might discover a little 
way into the store that there is no bread in your basket. You know that you 
always have to buy bread and you know that because the bread is located just 
inside the doors of the supermarket it should be in your basket by this now. 
On discovering this, you can also quickly determine the alternatives that 
could be selected in order to ensure that bread is still bought with the least 
possible effort.  
 
Without such a detailed plan of action in shopping in an unfamiliar store, it is 
impossible to make the same sense out of the goods in the basket as in the 
example above. Sense is made of the situation by something being out of the 
ordinary. This anomaly is the cue highlighted by Weick. Amid the mass of 
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information, the information noise that surrounds us, our frame of reference 
helps us to isolate a cue when something does not appear to be as usual. This 
can create meaning by being linked to the frame – which can be seen as the 
essence of the concept of sensemaking. 
 
Smircich & Morgan (1982) talk about “Management of meaning” in which 
they see leadership as a social process defined through interaction between 
leaders and the led. Their description of the phenomenon of leadership 
includes the task of defining reality in a way which makes sense to those who 
are being led, who have given up their own right to interpret and define it. 
According to the authors, this process creates shared reference points as a 
basis for organisational action. In their study, Gioia & Chittipeddi (1991) 
have drawn attention to the relationship between the meaning created by 
individuals themselves and their influence on the meaning created by others. 
They emphasize the concept sensegiving to explain the processes that arise 
when someone attempts to influence the way others create meaning. The 
dialectic relationship between creating meaning oneself and affecting the 
meaning created by others is also brought to light. It is not as simple as 
initially creating meaning and then attempting to influence others. The 
meaning you yourself have created is influenced as you influence that of 
others. By using the sensemaking perspective, a tentative description of the 
translation process was developed.  
 

 
Figure 1 A tentative description of the translation process. 

Time 

 The others 

Translators 

Travelling idea: 
The model 

Meaning Action

Meaning Action
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The translators are individuals working in the same direction as the travelling 
idea trying to influence other people’s sensemaking processes. The translation 
process also appears in a contextual setting. A discussion about the actual 
context is held as a part of the interpreting framework. Then the model is 
described more in detail, and some of the challenges that a service 
organisation in the public sector could expect to meet are discussed. Later on, 
the framework briefly discussed above is used to interpret the empirical 
narratives.  

The Model 
There are three cornerstones in the model. The first is the 13 core values that 
represent desirable behaviour patterns necessary for success and long-term 
survival. The model can be used to assess to what extent these core values are 
present in an organisation. The criteria material from 1999 includes the 
following statement “…based on thirteen core values which form the basis of 
customer-driven performance excellence. These are characteristic of the work 
of successful organisations.” 
 
The second cornerstone is a general picture of how a particular organisation 
operates. The picture is built up around seven areas, each divided into sub-
areas. I consider it clear that that the picture is based on an instrumental and 
rational view of the organisation. The criteria material supports this view. The 
questions to be answered by “the Organisation” will form the background 
material and result in a description of its present status. Thus, the 
Organisation is a well-defined unit, which can be improved and developed to 
optimise its output. 
 
The third cornerstone, the above questions, follow a special pattern. They 
primarily address shared and systematic approaches and how these are 
evaluated and improved. In other words, the agreed action patterns on a 
structural level are questioned. The model focuses on the structural level and 
does not take the inherent knowledge and experiences of individuals into 
consideration. It is also the case that its criteria for what are to be seen as 
systematic approaches require that they be person-independent. At this point, 
a reader with in-depth knowledge of the model may claim that some questions 
do concern how the staff’s commitment is stimulated, and that one of the 
values is everybody’s participation. This is correct, and as I see it the model takes 
into account the fact that organisations are built around people, but what is 
asked about here is, once again, pre-determined patterns of behaviour. I 
continue to argue that the model focuses on the structural level. 
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The criteria material emphasises an overall method of working that an 
organisation is recommended to follow in order to succeed, i.e. to better live 
up to the core values in the long term. The answered questions present a 
description of the organisation’s current status. This description can then be 
evaluated by external examiners, highlighting the organisation’s strengths and 
weaknesses and areas in which to improve. Based on this, the organisation 
can embark on the recommended way. 
 
My theoretical view is that an organisation is a social construct. I would also 
say that it is created and re-created by the individuals or actors who claim to 
belong to it. A description according to the model is also seen as a construct. 
The individuals working on the description jointly attempt to capture the 
“reality” that surrounds them. A question in the material can be seen as a cue. 
Depending on the preconceptions that the various individuals have regarding 
the organisation, the cue will be given different meanings (read answers). 
Discussions create a form of shared meaning in the group and become part 
of the description. The description can be seen as sensemaking on a 
structural level.  
 
It can be said that individuals’ cognitive structures and actions are influenced 
by the model, which is based on given assumptions. The result is seen in shared 
approaches which, compared with the initial position, better match the core 
values of the model. In turn, this will increase the possibilities for survival 
through increased competition.  

Methodological considerations 
The study is in the fourth chapter placed in the interpretative paradigm 
(Burell & Morgan 1979), and the design is categorised as a longitudinal 
window-study (Czarniawska 1997). The same author cites narratives as a tool 
in interpretative research. A narrative always includes an action on the basis 
of which it is possible to make sense. Weick (2000) provides concrete 
guidance on the content these narratives should have if they are to contribute 
to the understanding of TQM results. First, it is emphasised that there must 
be a focus on the constant flow of actions related to the work. According to 
previous arguments on how individuals create their own surroundings, 
actions must be seen in context if they are to be understood. It could be said 
that an action forms the basis for future actions. The importance of 
individual words used in various negotiating situations is also empazised, as is 
the importance of conversations and other interactions between different 
individuals in the organisation. Finally, attention is drawn to social influence, 
which can be seen as a result of organisational processes. I interpret social 



273 

influence in accordance with the concept of sensegiving cited above in 
conjunction with the discussion of influencing the sense made by others. 
Narratives including inherent actions, which indicate that the sensemaking of 
others has been influenced, should thus be of interest. Four different 
techniques have been used to gather these narratives, mostly unstructured 
interviews, where a response from the respondent often led to a new question 
and extensive document studies.  
 
To sum up, I have attempted to capture the narratives from the period when 
the selected organisations, the Swedish National Tax Board (SNTB) and the 
County Council of Värmland (CCV), began working with the model. My aim 
was to identify the meaning that different individuals attached to the work at 
a given point. Naturally, one possibility would have been to study “finished” 
organisations in retrospect. For example, I could have studied the “good 
examples” identified by our national institute since 1992. Had I done so, I 
would – using entirely different techniques – have been able to investigate the 
path taken by these organisations to achieve “successful implementation”. 
However, I consider that the longitudinal design of the study is justified due 
to the advantages gained by being on the spot “as things happened”. All the 
small narratives from different sources were put together to longitudinal 
narratives, presented in the thesis as chapters 5 to 10. The longitudinal 
narratives were interpreted with the help of the earlier developed framework.  

The empirical narratives – the short version 
The two different service organisations in public sector showed two different 
paths of actions when using the model. The Swedish National Tax Board group 
currently comprises the National Tax Board and the ten tax and ten 
enforcement authorities, divided into geographical regions. The narratives 
focused on some of the key personnel working at the central authority and 
some working in one of the regions during the period in question, 1996-2002. 
Logically, the course of events should have shown how SNTB adopted the 
model and then started to describe how the Board operates. Later they could 
have had the description evaluated and initiated improvement work based on 
this assessment. Considering the time perspective, one might also have 
expected that today’s organisational principles, which involve several 
thousands of staff, would have been able to be identified in the model’s core 
values to a greater extent than it was in 1996. As I attempt to show in the 
narrative, this is not the case. But there are a lot of actions related to the model 
that might help us understand the translation process.  
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CCV plays a minor part in the thesis and is in this summary mentioned only 
briefly due to the contribution of non-action. Several reasons for the 
described vacuum are discussed in that narrative.   
 
The two narratives play dual roles in the thesis. Obviously they are important 
as a foundation for the interpretations that are presented in the next section 
in this summary, but they are also contributions in themselves. The study is 
trying to link the gap between theory and practice. With its longitudinal and 
detailed character the two narratives might serve as a foundation for 
practitioners’ reflections. They also could serve as alternatives to the 
rationalised success stories about TQM that up until now have been standing 
alone on the stage (e.g. Hansson 2003). The more exposed translation 
processes in this thesis might better reflect the real circumstances.  

Interpretation and conclusions 
The main contribution of the study is a way of looking upon the work with 
the model (Asplund 1970). Thus, the interpretations could be seen as aspects, 
which together present a more detailed description of the translation process. 
These aspects are, in summary, a way of looking upon and understanding: 

• the translation process as a number of parallel and reciprocal 
processes 

• the role of the translators 
• the relationship between translators and top management 
• the contextual prerequisites of the translation process. 

 
The empirical narratives have shown that different actors make sense of the 
model in various ways. Consequently, the translators have to influence other 
people’s sensemaking in different dimensions. It also becomes clear that 
these dimensions are reciprocal and dependent on each other. In figure 2, six 
different types of translation processes are presented. They are built up with 
the help of two different translation logics. Three of them follow the logic 
that I choose to name acontextual, namely understanding the model as such. 
Instrumental concerns the cornerstones, e.g. its core values. Next comes the 
ideological, dealing with the expected goal, and the prescribed, how to use the 
model. These three translation processes might be similar in different 
organisations, which is not the case with the three processes that follow the 
logic of contextual translation.  
 
When the model is used in a specific context, a challenging translation process 
takes place. For example, the word customer seems to start considerable 
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discussions in public organisations. These discussions challenge the present 
cognitive frameworks on a collective level. The intended results in a specific 
organisation could differ from the more ideological in the model itself. The 
strategic translation process is about these reasons. Finally, I have shown that 
the prescribed way of working could be set aside for another more suitable 
approach. I have named this contextual translation process tactical. In the 
study it is clear that the six processes could not be fully understood apart 
from each other. 
 

Translation Acontextual Contextual 

Content Instrumental Challenging 

Intention Ideological Strategic 

Approach Prescribed Tactical 

Figure 2  A classification of six different translation processes.  

The role of the translators is discussed thoroughly in the chapters that include 
the interpretative part in the thesis. The reflective practitioner (Schön 1983, 
1987) is used to illustrate this role. Calori (2002) uses the term phronesis to 
discuss the practical knowledge needed to combine the universal and 
particular circumstances. When studying the role of translators in the process 
it is obvious that they step by step reach new levels of knowledge concerning 
the model. Their actions are based on the present level and could be seen as 
predictions or best possible guesses. A better understanding of the role of 
translators has also been created by stressing that the model could not be 
separated from the streams of action in the organisation in question. Timing is 
used to discuss this matter. The translators seem to adjust their actions after 
the continuous flow of events. Without timing or when translators 
underestimate their own process of learning, the influence of other people’s 
sensemaking processes could be described as spreading doubts rather than 
promoting collective meaning.  
 
The interpretations have also included discussions about the relation between 
the translators and the top management. First of all, the study has shown that 
leader and translator is not always the same individual. That could explain 
why the empirical narratives include such a high degree of internal political 
affairs. The most interesting question is whether there is any point in working 
with the model in cases where the two roles are not held by one and the same 
person. You could say that previous research gives a negative response to that 
question. Without the commitment of top management there will be no 
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excellence. The present study gives a more ambiguous answer. It seems to me 
that top management principally have an important role to play in order to 
establish the prerequisites for the translation process. I use the concept 
organisational platform to stress the importance that the translators stand on a 
stable ground. Without legitimacy and a possibility to make a difference there 
will be no translation process. An organisational platform can be given to 
translators or it can be created by them.  
 
I argue that the translators are more important than top management when it 
comes to the realisation and results of a translation process. In that way, the 
“truth” of top management commitment in previous research is problemized 
in the study. The relationship between the translators and top management is 
also discussed to show how the model somewhat misleadingly uses words such 
as success and excellence. I also stress that the strategic translation process is 
missing in the narratives.  
 
Finally, some words about the contextual prerequisites of the translation 
process. The above mentioned relationship between different actors is of 
course one such contextual prerequisite. But perhaps the most important 
conclusion drawn in the thesis is that different organisations in the translation 
process meet different challenges. I use the concept maturity to emphasize the 
apparent fact that different organisations apply the model from different 
starting points. Maturity could also develop relative to the core values of the 
model in a successful translation process. My specific interest in service 
organisations in public sector should be mentioned here. In the interpreting 
framework it was noted that such organisations often lack identified 
processes. Later it has been shown how abstract processes of service 
organisations expose individuals to the risk of loosing foothold, especially 
when describing their own organisation. There is a risk that this phase in the 
work with the model initially becomes and is seen as construction more than 
real improvements. 

Practical implications and further research  
A major part of the interpretations and conclusions presented above might 
also be used to understand the intricacies of a single translation process in a 
specific organisation. In addition to this, the thesis can work as a driving 
force towards a more constructive and critical attitude among practitioner of 
TQM. The somewhat seductive rhetoric and the risk to work with the model 
without an apparent intention have been highlighted in the study. It seems 
that the model in it self can lead to collective sensemaking that gets the work 
done without discussing the question of why. In light of the interpretations it 
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becomes clear that working with the model is a relatively complicated process. 
Many of the failed attempts to reach excellence – which indirectly lead to the 
focus of this study – could be explained by unrealistic expectations of the 
character and requirement of the work. In the thesis, a translator has been 
introduced as a counterbalance that possibly could help dealing with the 
complexity of TQM. 
 
By focusing on describing the organisation, I argue that there are 
complications associated to this phase of the work. An alternative to the 
rational view was presented with the help of the sensemaking perspective, 
which made the paradox nature of describing very clear. The complexity in 
this phase and the wish to reach real improvements drives a concentration of 
the work, and few individuals become involved in the describing. This might 
in turn mean that the actual improvements will be limited since relatively few 
share the description of the present status. It is also worth commenting on 
that noticeable improvements failed to appear in the empirical narratives.  
 
In conclusion, the study offers some proposals for further research. One such 
proposal is to conduct more longitudinal studies focusing on the translation 
process when the model is introduced in an organisation. It would be quite 
fruitful to study several organisations during an even longer time period. By 
so doing, the prospect of examining the results after the translation process 
would increase, something that was not done in the present study. Another 
area for further research is the commitment to the concept by the top 
management. To contrast the critical stream of research on quality 
management there is also room for some constructive and critical studies on 
the roots of the quality movement. The relationship between the 
interpretations and some classical work in the field of quality management is 
emphasized (e.g. Lewis 1929). A concluding proposal for future studies: What 
happens when ideas meet organisational practices in general? Perhaps the 
theoretical framework and design of this thesis could be used to study a 
number of other ideas as they make their way into established organisations. 
The aim could be to investigate if there are any common features in 
translation processes. This is an open field of research, and I definitely look 
forward to such studies.  
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Bilaga 1 – Empiriska detaljer 
 
RSV-koncernen 

Namn Befattning Datum 
Anitra Steen VD Systembolaget, tidigare 

Generaldirektör RSV  
000426 

Mats Sjöstrand Generaldirektör 000921, 010511, 020118 
samt 020827 

Alf Nilsson Överdirektör  991202, 010511, 020118 
samt 020604 

Göran Gräslund Personaldirektör 020118 
Lars Stigendala Verksledningssekretariatet 991201, 000921, 010207, 

020124 samt 020530 
Susanne Holmström Verksledningssekretariatet 010207 samt 020604 
Lars Tegnhed Verksledningssekretariatet 020218 
Lars Fridell Planeringsenheten  010207 samt 020604 
Anna Eriksson Personalavdelningen  010207 samt 020604 
Verksamhetscontroller  Verksamhetsstöds-

avdelningen  
020118 

Verksamhetscontroller  Skatteavdelningen  020118 
Henrik Konkelb Skattechef,  

SKM i Västerås 
000608, 010206, 010601, 
011128 samt 020529 

Mia Klingc Kvalitetschef,  
SKM i Västerås 

000608, 001205, 010601 
samt 020527 

Christer Lindeberg Sekretariatet,  
SKM i Västerås 

010601 

Carin Nordin Sekretariatet,  
SKM i Västerås 

020529 

Intervjuer inom RSV-koncernen 

Grupp Antal Datum 
Medarbetare,  
SKM i Västerås 

4 st 000608 

Medlemmar lednings-
grupp,  
SKM i Västerås 

3 st 010601 

Intervjuer i grupp inom RSV-koncernen 
                                                      
a Har vid sidan av intervjuerna under enstaka tillfällen reflekterat på band sedan 
991213. Reflektionerna på band kompletterades snart av egna skrivna pm vilka 
kontinuerligt har sänts till mig fram till sommaren 2002. 
b Har vid sidan om intervjuerna reflekterat sporadiskt på band under perioden 
000608-010630.  
c Har vid sidan om intervjuerna reflekterat på band under perioden 000608-011115.  
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Grupp Antal Datum 
Skrivgrupp,  
SKM i Västerås 

5 st 001205 

Ledningsgrupp,  
SKM i Västerås 

14 st 010206 

Deltagande observationer i samband med möten i ”vardagen” inom RSV-
koncernen 
 
Dnr/datum Titel Författare 
970217 Brev till regionkronodirektörer och 

länsskattechefer 
A Steen 

970630 RSV-koncernens kärn- styr och stödprocesser  
1999-08 Verksamhetsplan åren 2000-2002  
1999-11 RSV-koncernen – en förvaltning i 

medborgarnas tjänst! Ett personligt perspektiv
L Stigendal 

12101-
99/830 
991220 

Projekt för uppdatering och revidering av 
RSV-koncernens processkarta. 

A Nilsson 

2055-99/830 
000110 

RSV:s roll och uppgifter. Slutrapport från 
RSV:s utvecklingsprogram. 

 

000306 KFM i Gävles kvalitetsarbete A Nystedt 
000324 RSV-koncernens inriktning avseende 

verksamhetsutveckling. Inför planerings-
dagarna april-2000. 

 

000403 Utdrag från intranät. RSV:s roll, uppgifter och 
organisation – förslag.  

J-E Bäckman 

000406 Synpunkter på Utvecklingsprogrammets 
förslag 

G Gräslund 

1867/00-830 
000417 

Beslut. RSV:s utvecklingsprogram.  

000418 PM. Projektet för uppdatering och revidering 
av RSV-koncernens processkarta. 

S Holmström 

000526 Förslag till processledning inom RSV:s nya 
organisation 

L Fridell 

000626 Utkast till Verksamhetsplan för RSV-
koncernen åren 2001-2003 

 

000920 Underlag till Verksledningen. Varför skall vi 
hålla på med USK, KTT, processorientering 
mm? 

L Stigendal 

000921 PM. Processorientering – vad innebär det? S Holmström 
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001010 Arbetsuppgifter i kvalitetsarbetet. L Stigendal 
12101-
99/830 
001012 

Beslut. RSV-koncernens projektkarta.  

001013 PM. Att arbeta med de grundläggande 
värderingarna inom RSV-koncernen – ett 
förslag 

A Eriksson 

0102 Processorientering i ett enmyndighets-
alternativ. 

S Holmström 

010405 Rapport. Översyn av formerna för dialog mm 
mellan RSV och regionmyndigheterna. 

 

0106 Manual för arbetet med kärnmodellen L Stigendal 
8659-00/830 
011029 

Beslut. Inrättande av processgrupper för 
dialog mm mellan RSV och region-
myndigheterna. 

 

RSV rapport 
2001:11 

En ny skattemyndighet  

1273-02/810 
020204 

Beslut. Om verksamhetsplan 2002-2004 och 
budget för RSV 2002. 

 

020514 RSV-koncernens grundläggande värderingar L Stigendal / 
A Eriksson 

020527 PM. Vad förväntas av processgrupperna 
under det kommande året? 

S Holmström 

020606 Minnesanteckningar från seminariet 28 maj 
om våra grundläggande värderingar 

G 
Lundström 

De viktigaste dokumenten rörande den centrala processen inom RSV-koncernen. 
Utöver ovanstående har jag tagit del av en stor mängd e-post och andra interna 
dokument som hjälpt mig att skapa en helhetsbild av händelserna. 
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Dnr/datum Titel Författare 
990901, 
000102, 
000331 

Plan för kvalitetsarbetet vid SKM i Västerås 
fram till år 2005. 

M Kling 

1999 Vision och mål mot 2005  
000223 Verksamhetsplan 2000  
000831 Utkast. Plan för verksamhetsutveckling enligt 

USK vid SKM i Västerås 
M Kling 

De mest centrala dokumenten rörande den specifika processen vid SKM i 
Västerås. Utöver ovanstående har jag också kontinuerligt fått följa hur 
regionens verksamhetsbeskrivning enligt modellen vuxit fram. 
 
Landstinget i Värmland 

Namn Befattning Datum 
Berit Högman Landstingsråd 001219 
Lennart Nordström Hälso- och sjukvårdschef 000817, 010327 
Per Lindvall Sjukhusdirektör, 

Centralsjukhuset 
000820 

Britt Gyllinder Kvalitetschef 001220, 010516 
Monica Kihlström-Berg Central kvalitets-

samordnare 
001220 

Gunnar Johannesson Länsverksamhetschef an-
op-iva 

001209 

Lena Widerström Kvalitetssamordnare  
An-op-iva 

010212 

Intervjuer inom Landstinget i Värmland 
 
Grupp Antal Datum 
Länsverksamhets-ledning 
an-op-iva 

8-15 st 010314, 010321, 010404, 
010509 samt 010530 

Deltagande observationer i samband med möten i ”vardagen” inom 
Landstinget i Värmland. 
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Bilaga 2 – Modellens huvud- och delkriterier 
1.  Ledarskap 

1.1  Verkställande ledning   45p 
1.2  Ledarskap för ständiga förbättringar  30p 
1.3  Samhällsengagemang    15p 
1.4  Miljöhänsyn   30p 

 
1. Information och analys 

2.1  Hantering av fakta   20p 
2.2  Fakta om ledande organisationer och konkurrenter 25p 
2.3  Användning av fakta   35p 

 
2. Strategisk planering 

3.1 Arbetsformer vid strategisk planering  35p 
3.2 Strategier, mål och handlingsplaner  25p 

 
4. Medarbetarnas utveckling 

4.1 Strategisk kompetensutveckling  25p 
4.2 Individuell kompetensutveckling  25p 
4.3 Medarbetarnas engagemang och delaktighet 35p 
4.4 Erkännanden och uppmuntran  20p 
4.5 Arbetstillfredsställelse   20p 
4.6 Resultat – Medarbetarnas utveckling  25p 

 
5. Verksamhetens processer 

5.1 Huvudprocesser   80p 
5.2 Stödjande processer   30p 
5.3 Samverkan med leverantörer  20p 

 
6. Verksamhetens resultat 

6.1 Resultat – Huvudprocesser  70p 
6.2 Resultat – Stödjande processer  30p 
6.3 Resultat – Samverkan med leverantörer 20p 
6.4 Resultat – Samhällsengagemang och Miljöhänsyn 40p 

 
7. Kundtillfredsställelse 

7.1 Kundförväntningar   50p 
7.2 Samverkan med kunder   45p 
7.3 Utfästelser till kunder   25p 
7.4 Mätning av kundtillfredsställelse  60p 
7.5 Resultat – Kundtillfredsställelse    120p 
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Bilaga 3 – Modellens grundläggande värderingar 

Kundorientering 

En organisations långsiktiga framgång beror på dess förmåga att skapa värde 
för dem som den finns till för - kunderna. De externa och interna kundernas 
uttalade och underförstådda behov, krav, önskemål och förväntningar skall 
vara vägledande för organisationen, dess medarbetare och verksamhet.  

Engagerat ledarskap 

För att skapa en kultur som sätter kunden i främsta rummet krävs ett 
personligt, aktivt och synligt engagemang från varje ledare. Ledarskapets 
viktigaste uppgifter är att ange riktningen för verksamheten, skapa 
förutsättningar för medarbetarna samt att i dialog med dem definiera och 
följa upp målen.  

Allas delaktighet 

En förutsättning för en framgångsrik organisation är att varje medarbetare 
känner sig ha förtroende att utföra och utveckla sina arbetsuppgifter. Var och 
en måste därför se sin roll i helheten, ha klara mål, de medel som krävs samt 
kunskap om de resultat som uppnås.  

Kompetensutveckling 

Medarbetarnas kompetens är nödvändig för organisationens framgång och 
konkurrenskraft. Därför måste varje ny medarbetare ges möjlighet till 
förkovran och vidareutveckling på ett sätt som stärker såväl individen som 
organisationen som helhet.  

Långsiktighet 

Organisationens verksamhet måste värderas med tanke på utveckling och 
konkurrenskraft över tiden. Ett uthålligt förbättringsarbete leder till ökande 
produktivitet och effektivitet, bättre miljö, nöjdare kunder och varaktig 
lönsamhet på lång sikt.  

Samhällsansvar 

Varje organisation har ett samhällsansvar utöver lagar och förordningar. 
Organisationen och dess medarbetare måste se sina processer, varor och 
tjänster som delar i en större helhet och aktivt medverka till förbättringar i 
både samhälle och miljö.  
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Processorientering 

Organisationens verksamhet skall ses som processer som skapar värde för 
kunderna. Processorientering stimulerar till att analysera och förbättra 
arbetsflöden och arbetsorganisation, och lägger grunden för kundorienterad 
verksamhetsutveckling.  

Förebyggande åtgärder 

Det är lönsamt att förebygga fel och ta bort risker i processer, varor och 
tjänster. Framsynthet, förutseende och planering är nyckelord i förbättrings-
arbetet som genomsyrar organisationen och en kultur som stimulerar till 
kreativa förslag och nya idéer. 

Ständiga förbättringar 

Konkurrenskraft kräver ständiga förbättringar och förnyelse av alla 
verksamhetens delar. Förutsättningen för detta är ett metodiskt förbättrings-
arbete som genomsyrar organisationen och en kultur som stimulerar till 
kreativa förslag och nya idéer.  

Lära av andra 

För att kunna vidareutvecklas måste organisationen och dess medarbetare på 
alla områden skaffa sig ny kunskap om vad som är möjligt att uppnå och hur 
detta kan uppnås. Detta kräver jämförelser med dem som är bäst på en viss 
process, oavsett vilken bransch eller sektor de tillhör.  

Snabbare reaktioner 

I alla verksamheter är kortare svarstider, kortare ledtider och snabbare 
reaktioner på kundernas behov av avgörande betydelse. Det gäller såväl för 
utveckling, produktion och leverans av varor och tjänster, som för 
administrativa processer.  

Faktabaserade beslut 

Beslut måste bygga på dokumenterade och tillförlitliga fakta. Varje 
medarbetare måste inom sitt arbetsområde få möjlighet att mäta och 
analysera fakta av betydelse för att uppfylla sina mål och för att tillfredsställa 
sina kunder.  
 
Samverkan 
Samverkan är ett nyckelbegrepp i varje framgångsrik organisation. Det är 
väsentligt att genom samverkan kombinera många kompetenser såväl hos 
medarbetare som hos kunder, leverantörer, partners, ägare och huvudmän. 
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