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Mod att utveckla verksamheten utan färdiga modeller 
och koncept 
 

Vi älskar modeller och verktyg som ska göra oss perfekta! Det finns något oemotståndligt med ett nytt 
amerikanskt koncept, snyggt förpackat av konsulter. De stora konsultbolagen säljer ofta in ”den 
senaste modellen” till högsta ledningen, en modell som kommer att lösa organisationens problem bara 
den implementeras på rätt sätt.  

Under mina 25 år som konsult/chef/projektledare har jag sett det här hända om och om igen. Och jag 
har själv varit en del av det här systemet.  

I den här artikeln resonerar Siv Liedholm om användningen av färdiga modeller och koncept för 
verksamhetsutveckling och uppmuntrar till att upphandla på ett annat sätt samt ha modet och 
självförtroendet att utgå från verksamhetens syfte och hur verkligheten faktiskt ser ut för att skapa sin 
egen utvecklingsmodell.  

 

Ännu en upphandling som frågar efter generella metoder och verktyg 

I min hand har jag underlaget till en aktuell upphandling som rör ledarskap, arbetssätt och 
organisations– och kulturförändring. Jag läser följande under rubriken ”metod”: 

Anbudsgivaren ska använda en relevant, effektiv och tydlig metod i planering, genomförande och 
uppföljning av uppdragen. Anbudet ska innehålla tydlig och kortfattad beskrivning av: 

• Anbudsgivarens förhållnings- och tillvägagångssätt för att stödja förändring i en organisation 
inom kultur, ledarskap och arbetssätt 

• Metodik och verktygslåda som anbudsgivaren avser att tillämpa vid genomförande och 
uppföljning av uppdraget 

 

Det är självklart inte något fel att be konsulten beskriva hur uppdraget kan genomföras på en 
övergripande nivå men det är uppenbart att myndigheten är övertygad om att det går att planera 
genomförandet och följa upp uppdraget genom generella metoder och verktyg som går att specificera 
på förhand. De uttrycker en tydlig önskan om att generella metoder och generella verktyg ska 
användas för att utveckla deras verksamhet.  

Men den verksamhet som myndigheten ansvarar för är oftast komplex vilket innebär att den ständigt 
är i rörelse och förändring, att det finns många beroenden till externa aktörer och att sambanden 
mellan orsak och verkan är otydliga. Hur lämpligt är det då att använda generella metoder för 
utveckling av arbetssätt, ledarskap och för organisations– och kulturförändring?  
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Generella metoder och verktyg efterfrågas eftersom det har blivit normen 

Marknaden för generella modeller, metoder och verktyg är hisnande i omfattning. De flesta stora 
konsultbolag tjänar sina pengar på att sälja färdiga steg-för-steg koncept utförda av juniora konsulter 
kontrollerade av seniora partners. Om de färdiga modellerna passar kundens verksamhet ifrågasätts 
sällan utan problemet som ska lösas handlar om att implementera modellen på rätt sätt och att 
hantera medarbetarnas motstånd. Extra mycket betalt kan man ta om konsulterna är certifierade.  

Jag har själv arbetat på ett av de stora konsultbolagen och lärt mig modeller genom internationella 
utbildningar, Best Practice databaser och powerpoint bilder som någon annan gjort. Jag var verkligen 
övertygad om att modellerna kunde lösa kundernas problem.  

Men jag började fundera på den här frågan:   

Hur mycket bättre har verksamheten egentligen blivit genom införande av olika system, modeller, 
metoder och verktyg i relation till vad allt detta kostat och fortsatt kostar i förvaltning? 

Om du tänker på din egen verksamhet, vad kommer du fram till? En kvalificerad gissning är att du 
konstaterar att många utvecklingsprojekt inte lett till önskade effekter, att det finns en del oönskade 
kvarlevor av projekten men också att det finns några projekt som faktiskt lett till bestående 
förbättringar. Något bokslut av verksamhetsutvecklingens effekter görs sällan eftersom ingen 
efterfrågar det med undantag av någon enstaka internrevisor. Ledningen ser istället framåt och mot 
nästa förändringsprojekt.   

En betydelsefull orsak bakom att marknaden fortsätter att översvämmas av färdiga modeller och 
verktyg för verksamhetsutveckling är att det är så enkelt för ledningen att välja dem. En ledning som 
upphandlar en generell metod som implementeras av en etablerad konsultfirma med certifierade 
konsulter kan inte ifrågasättas. Ledningen har ju gjort allt rätt, eller hur? Modellerna utgår i regel från 
ett sätt att tänka som innebär att förändring i huvudsak sker genom att medarbetarna ska arbeta mer 
standardiserat och prestera mer genom förändringar av styrande dokument i ledningssystemet och 
förändringar i den tekniska miljön. 

Ingen eller minimal förändring krävs av ledningen själva. Dessutom, när projektet är avslutat, har de 
chefer som beslutade om förändringsprojektet ofta bytt tjänst och undviker därmed att behöva ta 
ansvar för eventuella misslyckanden.  

Det finns många chefer och konsulter som tjänar på den nuvarande ordningen och gör vad som krävs 
för att bevara den. Makt är inget som människor frivilligt släpper ifrån sig. Varför lämna en tillvaro som 
är bekant, bekväm och välbetald? För mig handlade det om att lojaliteten mot kund var högre än 
lojaliteten mot konsultföretagets partners.  

 

Fråga istället efter synsätt och tankemodeller i upphandlingarna 

Man brukar säga ”som man frågar får man svar”. Jag är övertygad om att offentlig sektor kan få 
avsevärt mer ut av sina utvecklingssatsningar genom att förändra sitt sätt att upphandla. Istället för 
att fråga efter färdiga modeller och verktyg, bjud istället in leverantören till dialog om synsätt och 
tankemodeller som handlar om kvalitet, kostnader, effektivitet, ledarskap och om att förändra 
komplex verksamhet.  
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Då kommer en annan typ av kompetens att krävas av konsulterna. Min erfarenhet är att den typ av 
konsulttjänster som verkligen bidrar till verksamhetsutveckling handlar mer om att kunna ställa frågor 
och att utifrån fakta och förståelse för verksamheten processleda förändringen tillsammans med 
chefer och medarbetare än om att vara expert på en färdig modell.  

 

Skapa er egen modell 

Det finns ingen perfekt standardmodell för verksamhetsutveckling som passar just er verksamhet så 
det är meningslöst att fortsätta jaga den. Skapa er egen modell! Kunskapen som behövs finns hos era 
kunder, medarbetare/chefer och samarbetspartners. Verksamhetsutveckling som leder till hållbar 
förbättring bygger på förståelse av hur er verklighet faktiskt ser ut ur olika perspektiv. Utgå från syftet 
med verksamheten (varför ni finns och för vem) och ta reda på hur väl syftet uppfylls idag.  

 

Det krävs mod att gå mot strömmen   

En förutsättning för att välja en annan väg är att det finns ett genuint intresse från ledningens sida att 
förstå verkligheten (vad som händer och varför i arbetet) samt vilka relationer som är direkt avgörande 
för att verksamheten som ett system (nätverk) ska förmå uppnå syftet på ett effektivt sätt. Med ett 
sådant intresse och mod kan ledningen upphandla och anlita konsulter som inte kommer med färdiga 
lösningar utan med förmåga att hjälpa verksamheten utforma sin egen verksamhetsutvecklingsmodell 
som utgår från verkligheten. Chefer som även inser att de är förändringsledare samtidigt som de också 
kommer påverkas av förändringen. Chefer som sätter verksamheten före sin egen karriär eftersom de 
genom agera på det här sättet tar risker för att kunna skapa förutsättningar för bättre fungerande 
tjänster för medborgare och företag.  

Men risktagandet behöver inte vara så stort. Testa i liten skala! Skapa en testmiljö (labbmiljö) där team 
av medarbetare och chefer får utrymme att prova andra arbetssätt, andra sätt att interagera 
tillsammans med kunder och samarbetspartners för att lära om vad som fungerar och inte. Mät, 
reflektera och lär. Testmiljön behöver inte vara stor och omgärdad av projektplaner, styrgrupp och 
massor av dokumentation. Small is beautiful! Action beats talking! Varför inte låta år 2021 bli ett år 
som kännetecknas av mod att gå utanför komfortzonen och prova något nytt?  

 

Siv Liedholm 
Januari 2021 
 
 
 
 
 
 Är du nyfiken på att lära dig mer om hur man utformar en styrning som leder till väl 
fungerande offentliga tjänster som lever upp till medborgarnas krav och behov samtidigt 
som de är kostnadseffektiva och realiseras i en god arbetsmiljö? Kontakta oss för en 
kostnadsfri rådgivnin. Läs mer på www.effektivstyrning.se 
 


