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Utvecklingsmöjligheter för Sickla Fritidsgård 
En studie baserad på ett utförarperspektiv 

 
Mathilda Fredblad-Thydén 

 
What happens when a private/monopoly market becomes a 
shared market between private companies and municipal 
enterprises? What consequences result it and how do you work as 
performers in order to stay competitive and renewable? Are there 
objective, measurable, comparable criteria for the 
quality/service? To create commitment among employees Nordin 
(2012) says that the organization/the leader need to convey and 
concretize their goals and visions, both with development but also 
surveying for the organization. This study aims to increase 
knowledge about the organization's work in the development 
stage, motivate and streamline staff and to build a profiling work. 
To do that, I have done qualitative studies based on three levels, 
politicians, civil servants and clients/parent. Based on 
respondents states/response, I can identify a lack of profiling the 
work of the business and unclear thoughts and directorates 
regarding customer choice. 
 
Vad händer när en privat och monopol marknad blir en delad 
marknad mellan privata företag och kommunala företag? Vilka 
konsekvenser medför det och hur arbetar man som utförare för 
att hålla sig konkurrenskraftig och förnyelsebar? Finns det 
objektiva, mätbara och jämförbara kriterier för kvaliteteten samt 
tjänsten? För att skapa ett engagemang hos medarbetarna anser 
Nordin (2012) att organisationen och dess ledare behöver 
förmedla och konkretisera sina mål och visioner, både med 
utvecklingsarbetet men även överblickande för organisationen. 
Denna studie syftar till att öka kunskapen kring en organisations 
arbete i en utvecklingsfas, motivera och effektivisera 
medarbetarna samt bygga upp ett profileringsarbete. Studien 
grundar sig på kvalitativa studier utifrån tre nivåer, politiker, 
tjänstemän samt beställare/förälder. Utifrån respondenternas 
svar kan jag identifiera en brist i profileringsarbetet av 
verksamheten samt otydliga tankar och direktioner gällande 
kundval. 

 
Keywords: Integrity, continuity, equal opportunities in life, safety, 
choice, competence 
 
Nyckelord: Integritet, kontinuitet, jämlikhet i levnadsvillkor, 
trygghet, valfrihet, kompetens   
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1. Inledning 
 

1.1 Förtydligande 
 
I texten nedan kommer det finnas figurer som ser ut så här: §. Detta tecken betyder 
paragraf och kommer i denna text vara kopplad till LSS (lagen om Stöd och Service). 
 
Jag har valt att skriva uppsatsen delvis i jag-form. Jag-formen representerar mina åsikter 
och reflektioner och har därav känns mest forskningsetiskt att använda.  
 

Beskrivning 
 
Sickla fritidsgård - En kulturverksamhet med aktiviteter skapade av och för personer 
med olika funktionshinder där fokus ligger på utveckling och stimulans i grupp (intervju 
Per Thydén). 
 
Sickla fritidsgård är en privat verksamhet som i dagsläget bedriver en 
eftermiddagsverksamhet (korttidstillsyn) enligt § 8 för ungdomar i åldern 13-21 år som 
omfattas av LSS. Utöver detta erbjuder Sickla fritidsgård kvällsverksamheter, helgläger 
enligt § 9 samt sommarläger (korttidsvistelse).  
 
Visionen ligger i att skapa ett ”all hus” där verksamheten tillgodoser avlastning för 
familjen och en främjande vistelse och upplevelse för ungdomarna, en norm och ett 
kulturskapande - värden för ett växande. Att i grupp få prövas, interagera samt prova på 
nya aktiviteter för att utvecklas som individ. Allt enligt LSS, lagen om stöd och service. 
Verksamheten skall vara förutsägbar och påverkbar, aktiviteterna bygger på 
individuella överenskommelser som planeras och dokumenteras. En verksamhet som 
möter den enskilde med respekt och utgår ifrån att varje människa vill vara delaktig, 
kunna påverka och bestämma över sin egen utveckling och sitt liv. Aktiviteterna och 
upplevelserna ska stärka den egna personlighetsutvecklingen och ge ungdomarna 
förutsättningar till egna val – att bli vuxen (Intervju Per Thydén). 

 
 

1.2 Bakgrund 
 
Sickla fritidsgård har tidigare varit marknadsledande då det inte funnits konkurrerande 
verksamheter, nu har marknaden utökats och flertalet aktörer har tagit plats - aktörer 
med större resurser och större finansiella möjligheter. Kommunen har som 
uppdragsgivare ändrat spelreglerna för marknaden, kommunen har också startat 
konkurrerande verksamhet och skapat nya villkor. Insatserna bedöms och beställs av en 
LSS-handläggare som har att ta hänsyn även till egenproduktion (inom kommunen) 
vilket leder till en myndighetsutövning där platsantalet fördelas såväl mellan egenregi 
som entreprenörer. Det är även en skillnad av platstillsättning mellan korttidstillsyn 
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(fritidsverksamhet) och korttidsvistelse (lägerverksamhet). Gällande korttidstillsyn är 
det en LSS-handläggare som opartiskt ska fördelar platserna mellan de olika 
verksamheterna inom kommunen tillskillnad mot korttidsvistelse där det är kundval 
som styr och reglerar platstillsättningen. Detta innebär att föräldrar mot avrop i 
respektive verksamhet kan begära en insats på exempelvis lägerverkssamhet A eller B 
(kommunal eller privat verksamhet).  
 

 

1.3 Sickla fritidsgård idag - nuläge 
 
Sickla har idag till sin fördel ett väl etablerat namn med hög efterfrågan och goda 
referenser, nackdelen ligger i att verksamheten är mindre sett utifrån ett 
resursperspektiv samt att verksamheten inte varit förberedd på den kommande 
utmaningen – konkurrensen. För att fortsätta hålla sig konkurrenskraftiga har man idag 
bestämt att utveckla verksamheten, dels gällande marknadskunskap men även 
organisatoriskt.  
 

 

1.4 Relation till organisationen 
 
Ett observandum i denna uppsats är att jag arbetar på Sickla fritidsgård och därav har 
ett intresse och en förkunskap om organisationen. Jag har en delaktighet i förändringen 
vilket kan beskrivas som en aktionsinriktad forskning. Aktionsinriktad forskning 
innebär att man arbetar företagsnära och skapar värde både för akademin och företaget 
i fråga.  
 
Genom att ha läst innovationsutbildningen såg jag en möjlighet att stärka och påverka 
organisationen och få den att fokusera mer på innovation i sina arbetsprocesser.  
 

2. Syfte och mål 
 
Studien syftar till att undersöka potentiella utvecklingsmöjligheter utifrån ett 
utförarperspektiv inom den privata sektorn. 
 
Jag vill genom denna studie skapa en riktlinje och ett underlag för hur verksamheten 
kan utvecklas och förbli en stark aktör på marknaden, presenteras under stycke 8.2 
”Innovationsbidrag”. Det går att använda paradoxerna mellan offentlig sektorn och 
privat sektor till att samexistera och bidra till ett värdeskapande. Ett kunskapsbyggande 
där konkurrens ”tvingar” fram innovationer och effektivitet. Vidare granskar studien 
organisationen och personalen, finns det tydliga mål? Hur jobbar varje enskild 
medarbetare med utveckling och vilket stöd finns det från ledningen? Utifrån 
ovanstående frågeformuleringar bildade jag mina forskningsfrågor som lagt grunden för 
handlingsplanen. 
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2.1 Forskningsfråga 
 
Fråga 1: ”Hur kan verksamheten bli mer proaktiv och tänka mer innovativt?”. 

2.2 Utveckling/problemformulering 

 
Vad som behöver utvecklas i verksamheten är i första hand profilering av 
verksamhetens olika utbud, detta för att konkretisera och förmedla tydligare 
vilken/vilka tjänster verksamheten erbjuder. Att kunna bistå föräldrar och handläggare 
med lättillgänglig information om verksamheten och på så sätt skapa ett proaktivt 
samarbete - värdeskapande. Genom att förstå den process som leder fram till beslut om 
insatser och placering (även att ta hänsyn till föräldrars val och önskningar) skapa egna 
möjligheter att påverka och förekomma. Även att se möjligheter till en samexistens 
mellan privata och offentliga företag, att respektive företag kan dra nytta av 
konkurrensen. En annan del av utvecklingen är att öka motivationen i personalgruppen 
samt att vara lyhörd till köpare och beställare. Verksamheten behöver skapa en 
efterfrågan och agera mer proaktivt istället för reaktivt. Skapa ett trivsamt gruppklimat 
där gruppdynamiken och ledarskapet präglas av gemensamma mål och visioner 
(Nilsson 2005). 

 

3. Metod 
 

3.1 Tillvägagångssätt  
 
Intervjuerna jag gjorde (5st) bandades och antecknades. Därefter transkriberade jag allt 
material och gjorde sedan stödord. När jag valde ut stödorden utgick jag ifrån 
intervjuguiden där jag hade skrivit ner de frågor jag ville få svar på. Jag lyssnade igenom 
bandningen flera gånger för att se att stödorden överensstämde med 
ljudupptagningen/bandningen. I en intervju (förälder) fick jag inte till något möte utan 
intervjun skedde över telefon. Jag provade att banda genom högtalartelefonen men utan 
något bra resultat. Istället antecknade jag noggrant och läste i slutet upp mina 
anteckningar för föräldern för att bekräfta att dem var korrekta/överensstämde med 
det personen i fråga ville få fram.  
 
Inför varje intervju hade jag gjort iordning olika intervjuguider då jag ville få reda på 
olika saker från olika parter. När intervjuerna ägde rum var jag noggrann med att 
poängtera min objektivitet, vad syftet med intervjun var samt om källorna ville vara 
anonyma eller inte. Vidare presenterade jag vart uppsatsen kommer finnas framöver 
samt om de hade något intresse/möjlighet till uppföljning/utvärdering när uppsatsen 
var klar. När jag valde ut intervjuperson från gruppen ”förälder” skrev jag ner alla namn 
(ett namn/förälder per ungdom) på varsin pappersbit och la dem alla hopvikta i en burk 
– så jag inte kunde urskilja vilket namn som stod på lappen. Därefter tog jag en lapp och 
det namn som stod på lappen var den förälder som skulle bli tillfrågad om en intervju. 
De två första namnen som kom upp fick jag inte tag i men det tredje namnet/föräldern 
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svarade och ville gärna medverka i en intervju. Anledningen till att jag drog lott var för 
att skapa ett obundet slumpmässigt urval (National encyklopedin). 
 
”Obundet slumpmässigt urval, OSU, grundläggande urvalsmetod vid statistiska 
urvalsundersökningar, sådan att varje möjlig följd av individer (enheter) i populationen 
har samma chans att bli utvald.” National Encyklopedin. 
 
När jag utformade de olika intervjuguiderna var det viktigt att frågorna täckte de 
områden jag ville få svar på samt att frågorna gav utrymme för reflektion och 
diskussion. Jag ville inte ha några ja och nej svar utan mer beskrivande och förklarande 
svar. Varför jag gjorde olika intervjuguider var för att jag som ovan nämnt ville få fram 
olika frågor. Till politikerna och handläggarna ville jag ställa frågor som täckte 
frågeställningarna kring beslutprocessen, kundval kontra handläggarval samt 
utvecklingsmöjligheter. Till föräldrarna/föräldern ville ställa frågor som beskrev deras 
uppfattning av verksamheten. Positiva och negativa egenskaper, utvecklingsbehov samt 
om de kände sig involverade och kunde påverka verksamheten. Till intervjun med 
föreståndaren på Sickla Fritidsgård formulerades intervjuguiden så att jag skulle få reda 
på visioner, mål, personalsyn samt utvecklingsbehov.  
 
När jag har formulerat frågorna till intervjuguiderna har jag utgått från Kvale & 
Brinkmann (2009). Kvale och Brinkman (2009) menar att syftet och frågeställningarna 
samt den vetenskapsteoretiska ansatsen skall styra valet av metod. Utifrån det valde jag 
att göra en kvalitativstudie (metod) med halvstrukturerade intervjufrågor. Vidare valde 
jag att tematisera intervjuerna och meningskoncentrera svaren. Meningskoncentrering 
är enligt Kvale & Brinkmann (2009) att längre uttalanden vid intervjuer koncentreras 
till kortare formuleringar där man plockar ur essensen av meningen. Detta hade jag i 
åtanke när jag formulerade intervjufrågorna: 
 

• Varför, mitt syfte med studien 
• Vad, förkunskap om ämnet som jag skulle undersöka 
• Hur, söka reda på kunskap om olika intervju- och analystekniker för att sedan 

välja ut vilka som passar min studie bäst.  
 
 
Följdfrågor ställdes utifrån studiens syfte samt respondentenets svar. Enligt Jensen 
(1995) bör följdfrågor upprättas utifrån hur, vad, var eller vem. För att leda vidare 
samtalet och bekräfta respondenten/intervjupersonen menar Jensen (1995) att 
intervjuaren bör nicka eller fråga om intervjupersonen kan utveckla mer det som redan 
sagts. Anledning till att jag använde mig av följdfrågor var för att erhålla en djupare 
förståelse för respondentens upplevelser/bekräfta min egen tolkning samt att kunna dra 
en mer tillförlitlig slutsats. 
 
När jag samlade in empirin utgick jag ifrån tre olika nivåer (perspektiv) för att se hur 
olika processer planeras, genomförs och utvärderas. Med processer menar jag 
beslutsfattande gällande insatser. De tre olika nivåerna är politiker i nacka kommun, 
tjänstemän samt föräldrar och företrädare till ungdomar på Sickla fritidsgård. Genom att 
bättre förstå lagar och förordningar som ligger bakom beslut om insatser ville jag hitta 
möjligheter till utveckling och förnyelser sett utifrån ett utförarperspektiv. Politiker i 
Nacka kommun står för lagar och förordningar (Lagen om Stöd och Service till vissa 
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funktionshindrade) samt satta mål och visioner för den aktuella kommunen, vilket i sin 
tur förmedlas genom en LSS-handläggare som har till uppgift att informera om de olika 
insatserna till föräldrar och företrädare. Som utförare har du att ta hänsyn till och 
tillgodose de tre ovanstående nivåerna (önskningar, behov, lagar, mål och visioner), för 
att genomföra ett utvecklingsarbete måste nivåerna inkluderas. Jag ville även ta reda på 
hur det fungerar att konkurrera på en marknad som är öppen för både privata företag 
(entreprenörer) och kommunala företag.  
 
Jag vill förmedla en bild om hur beslut om insatser fattas och därifrån hur en utförare 
kan arbeta för att på bästa sätt tillgodose behoven – agera proaktivt. Ta reda på hur alla 
led följer/påverkar varandra, vad blir konsekvenserna och hur skapas innovation. För 
att få reda på detta valde jag att göra en kvalitativ studie och har använt mig av 
induktiva semistrukturerade intervjuer för att samla in min empiri. Varför jag valt att 
göra en induktiv undersökning är för att jag vill upptäcka nya begrepp och hypoteser 
under resans gång istället för att utgå från en förutbestämd/deskriptiv teori (Kvale & 
Brinkmann, 2009). 
 
Anledning till att jag valt att göra kvalitativa intervjuer är för att jag anser det vara mer 
givande för min studie. Jag vill ta del av personernas egna livsvärldar som de själv 
upplever dem - se en subjektiv berättelse (Dalen, 2008). Vidare har jag använt mig av 
aktionsinriktad forskning då arbetet jag gjort med uppsatsen påverkar min arbetsplats – 
intervention.  

 

3.2 Val av intervjupersoner 
 
Urvalet har jag gjort utifrån att jag vill ha ett brett perspektiv med så hög informatorisk 
faktor som möjligt. Intervjupersonerna valdes ut utifrån de tre nivåerna jag jobbat efter; 
politiker i Nacka kommun, tjänstemän (LSS-handläggare) samt förälder till en ungdom 
på fritidsgården. På politiker nivå ville jag få tillgång till information från ytterst 
ansvarig, därav Eva Öhbom Ekdal som bland annat är ordförande i social- och 
äldrenämnden. På tjänsteman nivå var mitt mål att intervju en eller fler LSS-handläggare 
som hade god insikt och kunskap gällande fritidsgården. Lena Heppling och Petra 
Serano jobbar idag som LSS-handläggare till flertalet ungdomar på fritidsgården. 
Gällande urvalet kring gruppen ”föräldrar” valde jag att göra ett slumpmässigt urval för 
att få ett så objektivt svar som möjligt. För att ytterligare komplettera med information 
gjorde jag en intervju med Per Thydén, föreståndare för Sickla fritidsgård. Jag ser att 
genom ovannämnt urval finna en representativ grupp, se en subjektiv berättelse av 
verksamheten. Intervjuerna kommer vara min primärdata medan litteraturen samt de 
vetenskapliga artiklar kommer vara min sekundärdata (Per Lindström, 2009). 
 
De tre ovannämnda nivåerna representerar en beslutsprocess och är alla variabler av 
varandra. På politikernivå formuleras förutsättningarna till beslutsprocessen, mål och 
visioner utifrån lagar och förordningar. Dessa mål och visioner förmedlas därefter till 
bland annat en LSS-handläggare som har till uppgift på att stödja och informera 
föräldrar och företrädare om sitt kommande val. Vad jag vill åstadkomma med dessa 
intervjuer är att förstå HUR ett utvecklingsarbete kan se ut utifrån ett utförar 
perspektiv.  
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Jag vill förstå och få kunskap om hur beslut fattas och genomförs och hur de därefter 
genomlevs. Även att se hur politiska visioner och mål (i den aktuella kommunen) 
påverkar beslutsprocessen och i sin tur utförarna. Vad har man som utförare att svara 
upp till (mål och visioner) och vilka önskemål och behov finns det att tillfredsställa. 
Även hur en arbetsgrupp organiserar sig och jobbar mot att bli mer kreativa och 
effektiva.  
 

 

3.3 Intervjuerna 
 
Samtliga intervjuer bandades och antecknades med undantag för telefonintervjun med 
”förälder”, därefter transkriberades allt material. När transkriberingen var gjord 
sammanfattade jag de delar jag ansåg relevanta för uppsatsen(Kvale & Brinkmann, 2009). 
Frågorna ställdes utifrån en intervjuguide som jag konstruerat med hjälp av 
forskningsfrågorna. Frågorna i intervjuerna ställdes på ett sådant sätt att intervjupersonen 

kunde utveckla svaren samt ge en fortsatt diskussion kring området frågan gällde. Innan 
intervjun startade blev de tillfrågade informerade om uppsatsens syfte, vem jag som 
intervjuar är och vart uppsatsen kommer publiceras. Följande text upplästes: 

 
Hej mitt namn är Mathilda och jag skriver ett examensarbete i innovationsteknik. För att 
påvisa mina kunskaper om innovationer – nyskapande och nytänkande har jag valt att 
skriva om utvecklingsarbete inom omsorgen.  

 
Jag vill utifrån tre nivåer (perspektiv) se hur olika processer planeras, genomförs och 
utvärderas. De tre olika nivåerna är politiker i nacka kommun, tjänstemän samt föräldrar 
och företrädare till ungdomar på Sickla fritidsgård. Jag vill genom att förstå 
förutsättningarna till att bli beviljad en insats hitta möjligheter till organisatorisk 
utveckling och se möjligheter till att påverka och bidra.  

 
Sammanfattningsvis vill jag skriva ett examensjobb om HUR ett utvecklingsarbete kan se 
ut utifrån ett utförarperspektiv. 
 
Mitt uppdrag är att skriva utifrån ett utförarperspektiv. 

 

 

3.4 Presentation av respondenterna 

 
Per Thydén, 60 år gammal, föreståndare och ägare av Sickla fritidsgård (Fritid och 
Omsorg i Stockholm AB). Driver flera verksamheter inom omsorgen och har aktivt 
jobbat inom vård och omsorg i över 40 år. Det var genom Per Thydén jag fick uppdraget 
att skriva om Sickla fritidsgård. Per är ytterst ansvarig på fritidsgården men har också 
en platschef på plats. Per Thydén är även min pappa. 
 
Eva Öhbom Ekdal, kommunalråd i Nacka kommun och ordförande i social- och 
äldrenämnden. En kunnig och driven kvinna med lång erfarenhet inom politiken – 
mycket lätt att tycka om. Vill påverka och motivera och ser positivt på ett 
utvecklingsarbete. 
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Lena Heppling och Petra Serano, LSS-handläggare för barn och ungdomar i Nacka 
kommun. Båda har jobbat länge inom omsorgen på olika anställningar och har god 
kännedom om Sickla fritidsgård.  
 
Eva Larsson (fiktivt namn), mamma till en ungdom på fritidsgården. Hennes dotter har 
gått på Sickla fritidsgård i två år (14 år gammal) och är aktivt med på många av 
verksamhetens aktiviteter och insatser.  

 
 

3.5 Validitet och reliabilitet  
 
För att veta att jag haft god validitet, det vill säga att jag undersökt det jag haft till avsikt 
att undersöka har jag tagit hjälp av Kvale & Brinkmann (2009). Kvale & Brinkmann (2009) 
menar att validiteten vid en intervju avser tillförlitligheten hos intervjupersonernas 
rapporter och kvaliteten hos den som intervjuar. Att den som intervjuar ifrågasätter vad 
som sägs och ständigt kontrollerar den erhållna informationen. I mitt fall har jag tänkt 
på att formulera frågorna under intervjun så tydligt som möjligt samt varit inkännande 
(personerna i fråga har fått tala till punkt). För att pröva tillförlitligheten och giltigheten 
har jag även ställt kritiska frågor (Kvale & Brinkmann, 2009). 
 
Att uppnå reliabilitet är enligt Kvale & Brinkmann (2009) svår i kvalitativa studier 
eftersom att svaren är subjektiva. Reliabilitetens tillförlitlighet kan i mitt fall påverkas av 
att intervjupersonerna vet vem jag är och att jag jobbar på Sickla fritidsgård. För att 
stärka reliabiliteten har jag utgått från individernas upplevelser vilket skapar 
reliabilitet. Vidare menar Halvorsen (1992) att reliabiliteten också kan påverkas av 
intervjuarens egna värderingar och förförståelse för det aktuella ämnet. Eftersom att jag 
arbetar inom aktuell verksamhet har jag hela tiden haft i åtanke att inta en objektiv roll, 
allt för att stärka studiens reliabilitet. Detta har jag gjort genom att använda mig av 
lyftkransperspektivet (Norrman, 2008), beskrivs under rubriken 
”Lyftkransperspektivet”. Något som också kan påverka reliabiliteten i en kvantitativ 
studie är eventuell feltolkning av respondentens svar, detta kan innebära att resultatet 
inte blir tillförlitligt (Stukát, 2011). Jag har varit noggrann med att ha en empiristisk ansats 
där jag har strävat efter att inte utgå från egna tolkningar utan enbart det respondenterna 
faktiskt uttalat.  

 

 

3.6 Diskussion 
 
Till min fördel och nackdel jobbar jag inom omsorgen som fritidsledare på Sickla 
fritidsgård. Fördelen är att jag har stor insikt och förståelse för verksamheten och ser 
vart brister och möjligheter finns. Till min nackdel har jag att ta hänsyn till aktuella 
intervjupersoner vet att jag jobbar inom verksamheten samt att jag kan ha svårt att inta 
en objektiv roll utan känslomässig inblandning. För att skapa en subjektiv berättelse 
kommer jag därav använda mig utav ett lyftkransperspektiv (Normann, 2008)  
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3.7 Lyftkransperspektivet 

 
Lyftkransperspektivet är en metod som används för att se problem ur ett annat 
perspektiv, att avsiktligt härma naturen för att ta sig över begränsningarna i de 
befintliga begreppsramarna (Normann, 2008). Norrman (2008) menar att 
lyftkransperspektivet innebär att kunna inta en objektiv roll och se det subjektiva. 
Vidare beskriver Normann (2008) att det finns två kriterier för att utveckla en lyftkran. 
Det ena innebär att man bygger en lyftkran med hjälp av befintlig kunskap och teknik. 
Det andra kriteriet är att använda lyftkranen för att utforska det okända och se nya 
affärsmönster. I mitt fall har jag valt att använda mig av lyftkransperspektivet för att 
skapa reliabilitet. Som står beskrivet innan (stycket ovanför) menar Halvorsen (1992) 
att reliabiliteten kan påverkas av intervjuarens egna värderingar och förförståelse för 
det aktuella ämnet. I detta fall arbetar jag på Sickla fritidsgård och för att utesluta risken 
för egna värderingar och förförståelse intog jag under uppsatsens gång 
lyftkransperspektivet – att inta en objektiv roll och se det subjektiva (Normann, 2008). 

 
 

3.8 Konfidentialitet och etiska aspekter 
 
Kvale & Brinkmann (2009) betonar forskningsetiska överväganden vid första kontakten, 
insamling av material, vid intervjuerna samt vid förvaring av det insamlade materialet. 
Även att ta i beaktning direktiven från vetenskapsrådet för humanistisk och 
samhällsvetenskaplig gällande individskyddet där man betonar de etiska grundkraven: 
informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjande krav 
(Vetenskapsrådet, forskningsetiska principer 2014). Jag har varit noga med att uppfylla 
dessa krav och har därav informerat varje intervjuperson om frivillighet, samtycke samt 
studiens generella syfte. Jag har också garanterat intervjupersonerna om 
konfidentialitet, att all personlig data som eventuellt kan leda till identifikation av 
personen i fråga inte framkommer i resultatet om personen inte vill. Jag informerade 
vidare att all inspelningsmaterial och utskrifter kommer förvaras i säkerhet, även efter 
uppsatsen är inlämnad och godkänd.  
Eftersom att alla insamlad data enbart kommer att användas för eget vetenskapligt syfte 
uppfylls nyttjandekravet.  

 
 

3.9 Brainstorming 
 
För att komma igång med uppsatsen provade jag på brainstorming. En session där nya 
idéer möter gamla/ursprungsidéer och förhoppningsvis resulterar i nya insikter och 
tankar (Fortune, 1993). Jag gjorde brainstorming i två omgångar under uppsatsens 
gång. Första sessionen gjorde jag själv som en inledning/start av uppsatsen. Jag skrev 
ner alla tankar och idéer jag hade kring temat ”Sickla fritidsgård – utveckling”. Jag 
delade upp idéerna i olika grupper: nuläge, bakgrund, framtid och utveckling. Utifrån de 
satta grupperna spann jag vidare och försökte se möjligheter och eventuella svårigheter. 
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När brainstormingen var klar spaltade jag upp en rad med stödord som jag sedan bar 
med mig under formningen av uppsatsen (intervjuguide, strukturering, summering osv).  
 
Den andra sessionen av brainstorming gjorde jag tillsammans med arbetsgruppen på 
Sickla fritidsgård. Denna gång för att få fram en SWOT-analys. När vi var en större grupp 
som medverkade i brainstormingen var jag noga med att miljön och klimatet skulle vara 
avslappnande och lekfullt. Detta för att skapa utrymme för kreativitet och innovation 
(Fortune, 1993). 

 
 

3.10 SWOT-analys 
 
För att få del av personalens syn på verksamheten gjorde jag en SWOT-analys. Tanken 
var att involvera personalgruppen samt ta del av deras kunskaper och observationer.  
 
SWOT-analysen är ett verktyg som används för att analysera starka respektive svaga 
sidor hos företag samt vilka möjligheter och hot som finns på marknaden. S står för 
Strenghts, det vill säga vilka styrkor företaget har, W står för Weaknesses vilket betyder 
vilka svagheter företaget har, O står för Opportunities, det vill säga vilka möjligheter 
som finns och den sista bokstaven T, står för Threats, vilket är hot som finns på 
marknaden. Styrkor och svagheter är något företag kan arbeta med internt, medan 
möjligheter och hot är något som företaget måste utnyttja eller anpassa sig efter externt 
(Mårtenson, 2009). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Figur 1 SWOT-analys, bildsök google, ”SWOT-analysis” 
  

 

3.11 Metodkritik 
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Som jag nämnde i metod delen uppstår det en relation mellan intervjuaren och 
respondenten, detta i sin tur kan leda till att svaren blir påverkade – kan vara både 
positivt och negativt (Dalen, 2008). Det negativa kan vara att respondenten svarar det 
den tror att intervjuaren vill höra eller att i mitt fall, personerna vet att jag jobbar på den 
aktuella verksamheten och vågar/vill därav inte uttrycka sig till fullo. Min taktik har här 
varit att ställa så neutrala frågor som möjligt så att respondenterna utgått från vad de 
själva minns, känner och tänker i sina svar.  
 
Även att förstå att intervjun är ett tolkningsmonopol, ett exklusivt privilegium att tolka 
och rapportera vad intervjupersonen egentligen menar. Men om jag tänker just så, att 
det är ett privilegium att få tolka så gör jag mitt allra bästa för att inte förvränga, 
förvrida eller förvirra vad respondenten menar.  
 
I denna studie har några av intervjupersonerna fått ta del av min tolkning medan andra 
inte fått det. Per Thydén samt Eva Larsson (fiktivt namn), har fått läsa igenom och 
kommenterat min tolkning, Eva Larsson var nöjd med tolkningen och jag gjorde inga 
ändringar. Per Thydén har kommenterat en del, mycket beroende på att jag frågat och 
rådfrågat honom under uppsatsens gång. Jag har även gått tillbaka till stycken som han 
kommenterat för att öka förståelsen samt få en mer övergripande bild. Lena Heppling 
och Petra Serano har inte haft möjlighet att kommentera deras intervju. Anledningen var 
dels att dem var svåra att nå men även för att jag inte ville att dem skulle ändra något i 
efterhand utan att det som sades under intervjun var det slutgiltiga för uppsatsens del.  
 
En annan kritik jag har mot min metod är att frågorna kunde ha formulerats annorlunda 
om jag visste vad jag visste idag. Den förförståelse jag hade kring problematiken (genom 
första kontakt med P. Thydén) visade sig genom resans gång inte var i den omfattning 
jag trodde. Snarare uppkom andra svagheter/problemformuleringar som jag inte kände 
till då jag startade upp studien. Jag hade med den kunskap jag besitter idag valt att 
intervjua en medarbetare på Sickla fritidsgård för att få en bredare insikt/förståelse 
kring arbetet med arbetsgruppen. Dock hade jag två träffar (brainstormingssessionen 
samt SWOT-analysen) med arbetsgruppen som genererade i ökad insikt/förståelse. 
 

4. Teori 
 
Jag relaterar och bekräftar mitt informationssökande till pragmatismen, att idéer och 
meningar får legitimitet genom att ge oss möjlighet att hantera den värld som vi 
befinner oss i - dess tillämpbarhet, funktion och användbarhet. Är idén nyttig, 
framringar den ny kunskap och bidrar till att utföra effektiva handlingar (Kvale 2005). 
 
Jag har valt böcker och artiklar som beskriver organisatorisk utveckling och förnyelse 
samt kreativa övningar. Även teorier som förklarar transformellt ledarskap samt 
innovation och effektivitet. Utöver detta har jag även sökt litteratur och teorier som 
beskriver grupper, dess individer och grupputveckling. Jag vill utifrån ovanstående 
begrepp och teorier finna möjliga förklaringar och lösningar på organisatorisk 
utveckling. För att komplettera med en förståelse för offentlig och privat sektor och 
möjligheten till en samexistens har jag sökt alternativa teorier och metoder en av dessa 
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är Wilfred H. Drath et al. teori om Direction, alignment and commitment som beskriver 
ett nytt sätt att se på den traditionella tredelade ledarskapsontologin.  
 
För att få fram vetenskapliga artiklar som berör min uppsats har jag använt mig av 
databasen Discovery samt Google schoolar där jag har sökt på ord som; innovation, 
organizational development, social behavior, motivation, leadership, readiness for 
change. 
 
Teorisökningen gjordes med utgång från forskningsfrågorna och strävan efter att kunna 
besvara dem. Teorisökningen delades in efter två teman; medarbetare samt innovation 
och utveckling. Teoridelen som berör medarbetare blev större än behovet i slutändan 
men under resans gång (uppsatsskrivandet) bidrog den delen till större förståelse vad 
gäller tolkningen av SWOT analysen samt intervjun och empirin från Per Thydén.  

4.1 Ledarskapet 
 
Ledarskapet i ett utvecklings- och förändringsarbete utgör själva grundstenen, en 
organisation kommer ingenstans utan ett bra ledarskap (Chi, Lan & Dorjgotov, 2012). 
Nordin (2012) menar att en ledare behöver förmedla och lära ut varför en förändring 
behövs inom organisation. Effektiva ledare har tendens att generera större 
organisatoriskt engagemang. Organisations utvecklings litteraturer hänvisar till olika 
typer av ledarskap beroende på situation (Bass, 1990; Burns 1978; Yukl, 1989; Yukl & 
Van Fleet, 1991). I ett utvecklingsarbete är ett transformellt ledarskap att föredra 
(Nordin, 2012).  Burns (1978) var den första att konceptualisera transformellt 
ledarskap, ”Transformational leaders are those who motivate their followers to 
performe beyond expectations by raising the followers confidence levels and by 
providing support for developing high levels of performance”. Bass och hans kollegor 
(Bass 1985; Bass & Avolio, 1994, 1995) tog begreppet vidare och identifierade beteende 
komponenterna av ledarskapet. Dessa är: idealiserad attribut, idealiserad influens, 
inspirerande motivation, intellektuell stimulation samt individualiserad avvägning.  
 
En transformell ledare karaktäriseras av egenskaper som karismatisk, effektiv och 
visionär (Chi et al, 2012). Denna person är även beundrad, respekterad samt pålitlig – 
sett från sina medarbetare. En transformell ledare ser till att hans/hennes medarbetare 
får intellektuell stimulering, så till vida att personen i fråga får ökat stöd för att utforska 
och därmed skapa innovation. Även att ledaren ser till ett individuellt 
avvägande/omtanke där rollen blir att agera coach/mentor för att se till individens eget 
växande och utveckling – prestation (Chi et al). 
 
För att skapa ett engagemang hos medarbetarna anser Nordin (2012) att 
organisationen/ledaren behöver förmedla och konkretisera sina mål och visioner, både 
med utvecklingsarbetet men även överblickande för organisationen. Genom att skapa en 
identifikation mellan medarbetarna och deras organisation påvisar flertalet studier att 
motivationen och kreativiteten ökar. Enligt Greenberg och Baron (2003) visar anställda 
med ett stort engagemang för sin arbetsplats större vilja och samarbetsglädje till 
förändring och utveckling. Även att medarbetare som är hängivna sin arbetsplats är mer 
villiga att sätta organisationen i första hand.  
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Chi et al. (2012) beskriver vidare i sin artikel om en organisations effektivitet och vad 
som påverkar effektiviteten. Chi et al. menar att effektiviteten står för i vilken 
utsträckning ett företag är kapabel till att fullfölja sina mål.  
 
Gold, Malhotra och Segars (2001) understryker att organisatorisk effektivitet inkluderar 
aktiviteter som ökad förmåga att förbättra/förnya, ökad gemensam samverkan/satsning 
samt att snabbt förmedla - kommersialisera nya outputs. Även att både externa och 
interna faktorer påverkar effektiviteten. Vidare beskriver Gold et al. att det finns tre 
viktiga processer för organisatorisk effektivitet. Dessa är; 
prestationsförmåga/verkningskraft, anpassningsförmåga samt innovationsförmåga.  
 
Chi et al. (2012) menar att prestationsförmåga står för …”the absence of waste” vilket 
sammanfattas till att en effektiv organisation är den som tar till vara på och utnyttjar alla 
resurser i företaget för att maximera utkomsten/outputen. Anpassningsförmågan 
beskriver Chi et al. som förändringen i en signifikant egenskap/attribut hos ett företag 
som till exempel affärsstrategi eller organisations struktur som en respons till en 
förändrad marknad/miljöbetingning. Innovationsförmåga är en reflektion av mängden 
unicitet som generellt ger upphov till en ny lösning – process, produkt system etc.  
 
Genom Nordins (2012) studie framkom det att det finns en signifikant relation mellan 
ledarskap och en organisations engagemang för att genomföra ett förändringsarbete. 
Vidare menar Nordin att ett utvecklingsarbete fördelaktigt behöver ett transformellt 
ledarskap.  
 
 

4.2 Riktning, inriktning, engagemang 
 
Wilfred H. Drath, Cynthia D. McCauley, Charles J. Palus, Ellen Van Velsor, Patricia M.G 
O´Connor, John B. McGuire (2008) tar i sin artikel ”Direction, alignment, commitment: 
Toward  a more integrative ontology” upp en ny vinkel av ledarskap. Wilfred H. Drath et 
al. menar att en utveckling av den tredelade ledarskaps ontologin (ledare, följare och 
gemensamma mål) skulle vara ledarskaps utfall/resultat, inriktning sett utifrån 
organiseringen av kunskap och arbete samt åtaganden/engagemang från medarbetarna 
där man räknar deras förmåga att sätta organisationen i första hand.  

 

4.3 Arbetsgruppen/medarbetarskapet (organisationsteori) 
 
 B. Nilsson (2005) menar att det som förenar människor är i första hand två saker – 
behov och mål. Med mål menar Nilsson att alla grupper måste ha i varje fall ett 
gemensamt mål, annars är risken för upplösning stor. En grupp kan inte existera om det 
inte finns något som en grupp kan uppfatta som en gemensam drivkraft. Graden av 
effektivitet är beroende av att gruppen är överens om dels målen men även vilken väg 
de ska ta för att uppnå dessa mål. Även om gruppen inte har samma uppenbara och 
handfasta existens som en individ kommer medlemmarna att uppfatta gruppen som en 
realitet. Detta innebär att gruppen kommer utgå från ”gruppen” i sitt agerande istället 
för individen – att sätta organisationen i första hand. Vidare skriver Nilsson (2005) att 
det är viktigt för en organisation att förmedla konkreta och tydliga mål – vad innebär 
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målen och vad krävs för att uppfylla dessa mål. Finns en tydlig målbild/vision skapar det 
en effektivitet hos individen, såväl i inlärning och problemlösning som i produktion och 
beslutsfattande. Ett klargörande av målen innebär att medlemmarna får realistiska 
förväntningar på vad som ska göras som i sin tur gör det lättare att utvärdera och följa 
upp. I motsatt fall – oklara mål skapas förvirring som exempelvis kan leda till att de 
individuella målen får större utrymme.  
 
Det finns olika typer av mål, allmänna eller abstrakta mål får stå för det vaga (abstrakta) 
i organisationen men behöver brytas ner till delmål som är konkreta, realistiska och 
uppnåeliga. Fungerande delmål ska helst vara resultatbeskrivande, tidsbestämda, 
realistiska, mätbara på både ett kvantitativt och ett kvalitativt sätt samt uttrycka en 
helhetssyn på individ och grupp. De konkreta målen får gärna vara utmanade för att 
väcka engagemang och ge medlemmarna möjlighet till att använda sin kompetens och 
erfarenhet. Får medlemmarna medverka vid och diskutera konkretiseringen av målen 
har det en tendens att skapa ett ansvar hos den enskilde att målen uppfylls (Nilsson 
2005).  
 
Måluppfyllelse leder till positiva upplevelser vilket sin tur leder till motivation samt ett 
positivt gruppklimat. Om en verksamhet inte har målen klara för sig och inte kan 
förmedla dessa till sina medlemmar är det svårt att veta om man gör bra ifrån sig eller 
om det ens leder någonstans (Nilsson 2005).  

 
Förmågan hos en organisation att bedriva ett kontinuerligt utvecklings- och 
förändringsarbete ger stora fördelar – konkurrensfördelar (Horng, Hu, Hong & Lin, 
2011). Nordin (2012) menar att det är flertalet faktorer som påverkar effektiviteten och 
utkomsten av ett utvecklings- och förändringsarbete. Tre stora faktorer som kan 
påverka negativt är brist på engagemang hos medarbetarna, bristande ledarskap samt 
stress hos medarbetarna som ska implementera förändringen. Nordin beskriver vidare 
vikten av att förbereda en organisation för förändring. Har ett förändringsarbete tidigt 
implementerats som en vision – ett visuellt arbete innan det fysiska agerandet skapar 
det en större förståelse, förberedelse vilket i sin tur resulterar i ett större engagemang 
(Nordin 2012). Påvisa fördelarna med utvecklingen för att skapa ett intresse och 
personlig relation (Nilsson 2005). ”Det vi gör har alltid en drivkraft, annars skulle det 
inte bli gjort – och allt beteende är i den bemärkelsen motiverat, även om vi inte alltid är 
medvetna om vilken den drivkraften är” (Nilsson, 2005 sid. 55). Det är viktigt som 
ledare att ha kännedom om vad gruppmedlemmarna/medarbetarna anser vara viktigt, 
eftersom att han/hon då kan stärka deras motivation genom detta, även att som ledare 
tro på sin grupp och visa det – skapa förtroende.  
 

 

4.4 Innovation/utveckling 

 
Horng et al. (2011) menar att en organisation inte överlever utan innovation, 
innovationer är det som ger livskraft och konkurrenskraft till en organisation. Generellt 
sett är innovationsförmåga aktioner som har till avsikt att skapa nyheter eller förnya 
inom organisationen. Sett från ett utvecklingsperspektiv (organisatoriskt) underlättar 
det med en organisatorisk förändring inom personlighet, attityder, beteende samt 
trosföreställningar för att skapa innovationsutrymme. Desto mer positiv motivations 
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karisma och professionell kunskap en ledare har desto större vilja kommer han/hon att 
ha för att dela dessa kvaliteter och förmågor till sina medarbetare. Även att skapa 
innovation och kreativitet. Horng et al. menar även på att många ledare förväntar sig att 
deras personal/anställda ska vara innovativa men få förstår vikten av att förmedla en 
kunskap om HUR man är innovativ och hur man skapar motivation. Hong et al. anser att 
organisatorisk utvecklings- och förändringsarbete kan hjälpa till att lösa spänningar som 
uppstått mellan en organisationskultur och motivation.  
 
Rhodes (1961) utvecklade en teori om kreativitet utifrån de fyra P:na (4P): Personlighet, 
process, produkt och plats. Genom att använda Rhodes modell av de fyra p:na kan en 
organisation få hjälp att identifiera kontexten som påverkar innovation och kreativitet. 
Personlighet är en av de faktorer som påverkar nivån av innovation. En kreativ process 
är en process som leder till innovativt beteende, genombrott samt förändring. 
Kreativitet är ofta sett som en produkt av något, ett initiativ som leder till ett resultat. En 
kreativ omgivning (arbetsplats) underlättar utvecklingsarbetet i form av en påverkan på 
personlighet, motiv samt förmågan att tänka kreativt.  
 
Tidd och Bessant (2013) menar att innovation kan ses som ett specifikt verktyg som 
entreprenörer använder för att genomföra förändringar. Att de reflekterar och 
ifrågasätter givna processer ur ett innovativt förhållningssätt för att hitta nya 
arbetsmetoder och problemlösningar. Vidare beskriver författarna att innovation är en 
process som går ut på att förvandla möjligheter till nya idéer och sedan applicera dessa 
inom olika användningsområden i praktiken.  
 
Författarna beskriver innovationsprocessen genom deras modell The Process model of 
innovation. Modellen beskriver de olika stegen i en innovationsprocess och hur 
organisationer skall göra för att leda dessa processer. Modellen beskriver en cykel av 
aktiviteter som är tänkta att återupprepas över tid. Modellens fyra steg är  
search, att identifiera de signaler som kan leda till möjligheter och i slutändan 
innovationer. Tidd och Bessant menar att en förutsättning till detta är att organisationen 
har utvecklade strategier inom search förfarandet. Nästa steg är select, här sorteras de 
möjligheter och idéer som identifierats för att sedan väljas ut utifrån potential och 
relevans. Detta steg innebär ofta att organisationer måste ta risker. Efter select kommer  
implement, här handlar det om att ta steget från idé till genomförande. Det sista steget är 
capture, här utvärderas värdet av skapandet. Exempelvis kostnadsbesparing eller en 
kommersiell framgång. Oavsett om innovationen lyckats eller inte kan den ha skapat 
värdefull information till kommande processer. 

 

4.5 LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade  
 
Samtlig text i detta stycka är hämtat från Svenska lag 2013, sid. 411-420 samt från 
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19930387.HTM 

Den 1 januari 1994 infördes lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 
funktionshindrade, LSS. Det övergripande syftet med lagstiftningen är att främja 
jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för personer med ett eller 
flera funktionshinder. Verksamheten ska grundas på respekt för den enskildes 
självbestämmande och integritet. 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19930387.HTM
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LSS omfattar tio olika insatser för särskilt stöd och service som har till syfte att skapa 
förutsättningar för ett aktivt och jämlikt liv med möjlighet till inflytande och 
samhällsdeltagande. Två av dessa insatser är korttidsverksamhet och korttidstillsyn. 

LSS vänder sig till personer med ett funktionshinder. De som har rätt till insatser är 
indelade i tre personkretsar: 

1. Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd  

2. Personer med betydande och bestående begåvningsmässiga funktionshinder efter 
hjärnskada i   vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom så 
kallad förvärvat handikapp.  
 

3. Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart 
inte beror  på normalt åldrande, om dessa hinder är stora och orsakar 
betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande 
behov av stöd eller service.  

Intentionen bakom lagstiftningen bygger förutom på normerna om jämlikhet och 
delaktighet även på självbestämmande och integritet.  

5 § Verksamhet enligt denna lag skall främja jämlikhet i levnadsvillkor och full 
delaktighet i samhällslivet för de personer som anges i 1 §. Målet skall vara att den 
enskilde får möjlighet att leva som andra. 

6 § Verksamheten enligt denna lag skall vara av god kvalitet och bedrivas i samarbete 
med andra berörda samhällsorgan och myndigheter. Verksamheten skall vara grundad 
på respekt för den enskildes självbestämmanderätt och integritet. Den enskilde skall i 
största möjliga utsträckning ges inflytande och medbestämmande över insatser som ges. 
Kvaliteten i verksamheten skall systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras.   För 
verksamheten enligt denna lag skall det finnas den personal som behövs för att ett gott 
stöd och en god service och omvårdnad skall kunna ges. Lag (2005:125). 

 

4.6 Särskilda uppgifter för kommunen 

 
15 § Till kommunens uppgifter hör att  1. fortlöpande följa upp vilka som omfattas av 
lagen och vilka deras behov av stöd och service är,  2. verka för att personer som anges i 
1 § får sina behov tillgodosedda,  3. informera om mål och medel för verksamheten 
enligt denna lag,  4. medverka till att personer som anges i 1 § får tillgång till arbete 
eller studier,  5. verka för att det allmänna fritids- och kulturutbudet blir tillgängligt för 
personer som anges i 1 §, 6. anmäla till överförmyndaren dels när en person som 
omfattas av 1 § kan antas behöva förmyndare, förvaltare eller god man, dels när ett 
förmynderskap, förvaltarskap eller godmanskap bör kunna upphöra,  7. samverka med 
organisationer som företräder människor med omfattande funktionshinder,  8. anmäla 
till Försäkringskassan när någon som har ansökt om biträde av personlig assistent eller 
ekonomiskt stöd till sådan assistans enligt 9 § 2 kan antas ha rätt till assistansersättning 
enligt 51 kap. socialförsäkringsbalken,  9. underrätta Försäkringskassan när någon som 
får assistansersättning enligt 51 kap. socialförsäkringsbalken beviljas boende med 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20100110.htm#K51
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20100110.htm#K51
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särskild service, daglig verksamhet, barnomsorg eller någon annan insats som kan 
påverka behovet av personlig assistans,  10. anmäla till Försäkringskassan om det finns 
anledning att anta att assistansersättning enligt 51 kap. socialförsäkringsbalken används 
för annat än köp av personlig assistans eller kostnader för personliga assistenter, 
och  11. anmäla till Inspektionen för vård och omsorg om det finns anledning att anta 
att en tillståndshavares lämplighet för att bedriva verksamhet med personlig assistans 
kan ifrågasättas. Lag (2012:961).   

 
 

5. Empiri 
 
Att bedriva ett utvecklingsarbete i en tid av förändringar – stora förändringar har både 
fördelar och nackdelar. Till sin fördel är att arbetet är nödvändigt och att de flesta 
berörda är införstådda med att en utveckling är av största vikt, vilket leder till större 
engagemang. Till sin nackdel är att då en förändring redan tagit fart innan 
utvecklingsarbetet satt i gång resulterar detta i en reaktivitet. Förändringen har 
förekommit utvecklingen. För att så snabbt som möjligt hamna på banan igen valde jag 
därför att söka mig en subjektiv berättelse av verksamheten. Som tidigare beskrivits står 
en process av flertalet inblandade bakom ett beslut om en insats. Att förstå denna 
process ser jag som absolut nödvändigt för att bedriva ett utvecklings- och 
förändringsarbete. Vad kommer efter ett beslut om en insats, hur jobbar en arbetsgrupp 
och i den dess ledarskap för att på bästa sätt svara upp mot efterfrågan och 
konkurrenten. Hur utvecklar man en mer effektiv och socialt ansvarstagande 
arbetsorganisation? Kan en marknad bidra till en samexistens mellan privata och 
offentliga företag? 

 
 

5.1 Intervju Per Thydén, föreståndare på Sickla fritidsgård 
”Jag vill skapa en mötesplats för integration och samspel 

utanför skolans värld” 

 
Kvalitetssäkra 
 
Per Thydén verksamhetschef och föreståndare på Sickla fritidsgård beskriver hur 
verksamheten ser ut idag och vad han vill uppnå med ett utvecklingsarbete. Per´s 
förväntningar är att skapa en mer effektiv arbetsgrupp som tillsammans jobbar mot 
gemensamt uppsatta mål och visioner. Att varje medarbetare känner ett driv till att 
påverka sin arbetssituation och skapa förnyelse – svara proaktivt på utbud och 
efterfrågan. Per lägger stor vikt vid samverkan inom personalgruppen, även uppföljning 
och utvärdering samt att hålla i gjorda överenskommelser. Detta för att kunna 
kvalitetssäkra insatserna och verksamheten.  
 
Per T berättar om kvalitetssäkring, att håll i – följa upp – och utvärdera mål. På frågan 
”hur förmedlas verksamhetens mål, värdegrund och visioner till medarbetarna svara 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20100110.htm#K51
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Per: Vid anställning, årliga uppföljningar av verksamhets och måldokument samt vid 
medarbetarsamtal som sker två gånger per år utifrån verksamhetens årsflöden.  

 
 
Hur ser relationen mellan dig och din uppdragsgivare ut? 
 
Företaget (Sickla fritidsgård) har lagt ett anbud på verksamheten där man kommit 
överens om kvantitet och kvalitet. Verksamheten följs kontinuerligt upp av handläggare 
och gemensamma sittningar utifrån olika avtal.  
 
Per poängterar flertalet gånger under intervjun hur viktigt det är att ha en 
nära/personlig kontakt med föräldrar/företrädare. Han menar på att kontaktsamtalen 
som fritidsgården har (en gång i månaden kontaktar respektive kontaktperson/personal 
sina förutbestämda föräldrar för att stämma av läget, prata mål, uppdatera 
genomförandeplanen mm., intervju Per Thydén) är en viktig del i samarbetet, en chans 
att få nya input och i sin tur bidra och påverka för föräldrarna. Att förebygga, korrigera 
och bygga gemensamma värdegrunder. 
 
När jag frågar Per om framtiden och hans visioner för verksamheten berättar Per om ett 
allaktivitets-hus där olika aktiviteter skapar grunden för olika verksamheter så som 
korttidsboende och lägerverksamhet i olika former. Ett hus som fylls med 
fritidsverksamhet efter skola och på lov, kvällsverksamheter så som kör, disco, scouter 
m.f. samt lov och lägerverksamhet.  
 
 

Hur skiljer sig din vision om ett allaktivitetshus med hur det ser ut idag? 
 
Verksamheten har stora delar av visionen redan idag. Ett bra koncept skapar trygghet 
för föräldrar och ungdomar samt möjligheter för att pröva oss i nya aktiviteter. Per har 
en önskan och ett driv om att verksamheten Sickla fritidsgård i framtiden skall finnas i 
varje stadsdel.  
 

 
Hur jobbar du för att nå dit? Och hur förmedlar du detta till dina 
anställda/medarbetare? 
 
Mycket av visionen har vi uppfyllt, svårigheten är att över tid upprätthålla kvaliteten. 
Påverkande faktorer är personal, uppdragsgivare, LSS-handläggares planering och 
beläggning av platser. Per ser att idag finns ett problem i att rekrytera och behålla bra 
personal. 
 

 
Vad kännetecknar är en bra personal/personalgrupp? 
 
En bra personal har kunskaper och erfarenheter samt viktigast av allt; ett levande 
intresse för människor – nyfiken på andra. 
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Hur jobbar sickla för att utvecklas och förnyas? 
 
Vi prövar oss hela tiden i nya aktiviteter och erbjuder kommun, ungdomar och föräldrar 
ett varierande och brett utbud som anpassas och förändras efter behov. Vi försöker 
bjuda in till olika teman som berör den enskildes utveckling, exempelvis ”flytta 
hemifrån” och ”skaffa jobb”.  
 
 
 
 
 
 
 
Verksamhetsidé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Figur 2, verksamhetsidé Sickla fritidsgård 

 
 

 
Hur ser du på frågan kring normalisering och integrering utifrån LSS?  
 
Vi har idag kommit väldigt långt med överföringen till kommunalisering - ett första steg 
till normalisering och integrering. Tendensen som finns idag med kommunaliseringen är 
att vi återgår till ett större omhändertagande och förmyndande av denna grupp. Bland 
annat genom att införa: 
 

• Kravet på klädsel av personal 
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• Hygienkrav gällande personal 
• Att Kommunen skall ha hela sjukvårdsansvaret för denna grupp – inte 

landstinget som det var tidigare.  
• Att det ej är kundval på alla insatser 
• Sociala journaler 
• Genomförandeplaner 

 
Det finns två sidor av rapporteringen (sociala journaler och genomförande planer), den 
ena står för att säkerställa kvaliteten och kvantiteten av insatsen för den enskilde. Å 
andra sidan kontroll – omfattande information av den egna personen. 
Integritetskränkande, urvalet och historieskrivningen blir personalens ansvar. Risken 
finns att det blir ett snävt urval och ett stigmatiserande.  
Slutligen berättar Per att målsättningen är att alla aktiviteter skall syfta till att ta den 
enskilde i anspråk. Det vill säga den tid ungdomarna är på Sickla fritidsgård skall präglas 
av ett tänk där allt påverkar ens utvecklingsmöjligheter - växande.  
 

 
 

5.2 Intervju Eva Öhbom Ekdal, ordförande i socialnämnden  
samt kommunalråd i Nacka kommun 

”Tryal end error, ett tillåtande klimat som skapar utrymme för nya idéer, en miljö som 
främjar initiativ och att få prova på” 

 
Eva Öhbom Ekdal inledde intervjun med att beskriva Nacka kommuns mål och visioner 
(deras grundläggande värderingar) för handikappomsorgen som lyder: öppenhet och 
mångfald, vi har tilltro och respekt till varje människas kunskap och förmåga att vilja ta 
ansvar för sig själv och sitt liv. Dessa värderingar har den politiska majoriteten fattat 
beslut om och det är en värdering som ska genomsyra allt inom organisationen, 
uppifrån och ner. Eva förklarade vidare att Nacka kommun har öppnat upp för många 
producenter vilket hon ser är mycket positivt då det ökar kvalitetskonkurrensen. Man 
skapar ett smörgåsbord för att på bästa möjliga sätt möta den enskildes behov och 
önskningar med målet att den enskilde ska få leva ett bra och självständigt liv – som alla 
andra.  
 
Under intervjun framkom det att Eva inte visste att det inte var kundval på 
korttidstillsyn – vilket hon tycker att det borde vara. Kundval innebär att politikerna 
lägger ribban på kvaliteten för att etablera en verksamhet, sedan sätts en peng på det 
beroende på exempelvis behov – följs upp och utvärderas löpande. Därefter har 
kunden/brukaren möjlighet att välja vilken verksamhet han/hon vill ha plats i. Idag är 
det kundval på flertalet insatser då kommunen haft som mål att införliva ett kundval per 
år. Exempelvis är det kundval på korttidsvistelse (helgläger och sommarläger) men som 
sagt inte inom korttidstillsynen.  
 
Vidare menar Eva att det är viktigt att dela information, att relevant material ska vara 
lättillgängligt, alla kvalitetsredovisningar ska redovisas öppet för brukare, media, 
anhöriga osv. Även att skapa ett forum för informationsutbyte – skapa förutsättningar 
till samarbete och idéutbyten, förslagsvis med hjälp av SKL (Sveriges kommuner och 
landsting). Titta på best practice, vad har andra gjort – nätverka mellan kommunerna.   
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En annan sak Eva tog upp under intervjun var vikten av att lyfta upp varje medarbetare, 
visa förtroende och vara lyhörd för sin personal. Tryal end error, ett tillåtande klimat 
som skapar utrymme för nya idéer, en miljö som främjar initiativ och ”prova på”.  

 
 

5.3 Intervju LSS-handläggare Lena Heppling och Petra Serano 
”Att kreativt hitta lösningar för att alla ska kunna välja ”vår” verksamhet” 

 
LSS handläggarna Lena Heppling och Petra Serano inledde intervjun med att beskriva de 
tre olika personkretsarna som de jobbar på uppdrag för. Ungdomarna på Sickla 
fritidsgård tillhör personkrets 1. Personkrets 1 är personer med en utvecklingsstörning 
eller personer med autism eller ett autismliknande tillstånd, dessa personer är 
specificerade i lagen (LSS). Om man som förälder eller företrädare vill ansöka om en 
insats görs det ofta efter att en diagnos fastställts, viktigt att veta är att LSS är en frivillig 
lagstiftning, man söker om en insats utifrån ett underlag. Det finns enligt LSS tio olika 
insatser man kan söka, de insatser som rör sickla är korttidsvistelse och korttidstillsyn.  
 
På frågan vad som efterfrågas av föräldrar/företrädare svara Petra Serano att det är en 
växande verksamhet - en verksamhet som växer med ungdomen. Samt vikten av att 
täcka in intresseområden i insatserna, exempelvis häst och hund läger, seglar läger, 
äventyrsläger etc. Även att tydliggöra vad man erbjuder samt för vem verksamheten är 
till för. Det är viktigt att det finns lättillgänglig information, att visa vad verksamheten 
erbjuder.  
 

 
Hur tillsätter ni platser i de olika verksamheterna? 
 
Lena Heppling förklarar vidare att det idag inte finns någon given struktur på hur 
plattstillsättningen av verksamheter (utförare) ska gå till. Tidigare har kommunen köpt 
platser i kringliggande kommuner när Sickla fritidsgård inte haft möjlighet att ta emot 
fler ungdomar (Sickla fritidsgård har tidigare varit ensamma utförare i Nacka kommun). 
När det nu finns fler utförare behöver kommunen konkretisera hur val av placering – val 
av utförare ska gå till.  
 
När jag ställde frågan ”Hur gör man om det inte finns tillräckligt med ungdomar för att 
tillgodose alla utförare” blev svaret vagt, Lena och Petra trodde inte att den situationen 
skulle uppstå och förklarade att detta med platstillsättning var något de skulle prata mer 
om. 
Diskussionen kring platstillsättning fortgick och en aspekt som uppkom var: kan man 
välja vilken ungdom som ska passa i en verksamhet. Anledning till att denna aspekt 
uppkom var för att vi pratat om integration och samverkan i en grupp. Hur ser det ut 
från ett utförar perspektiv, att driva en verksamhet som bygger på samverkan och 
integration kräver någonstans att gruppen i sig är funktionell. Lena Heppling gjorde en 
reflektion angående påståendet om hur en grupp ska kunna interagera. Kan man välja 
vilken ungdom som ska passa i verksamheten? Det går kanske att göra när man har ett 
stort tryck på urvalet/efterfrågan men hur göra om det inte finns alternativ 
(efterfrågan). Behövs speciella insatser för att kunna ta emot en ungdom menar Lena att 
istället för att neka en plats bör verksamheten förhandla om utökade medel. Att kreativt 
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hitta lösningar för att alla ska kunna välja ”vår” verksamhet. LSS handläggarens uppgift 
att förhandla om medel och extra stöd.  
 
Idag finns det två utförare av korttidstillsyn i Nacka kommun, finns det eventuellt 
möjlighet till ett samarbete verksamheterna emellan? Ekliden tar de ungdomar med 
större behov och de som ha svårt för miljöombyten (Eklidens korttidstillsyn ligger i 
anslutning till skolverksamheten, samma lokaler) medan Sickla erbjuder plats till de 
som har behov av miljöombyte samt integration med andra ungdomar från andra skolor.  
Lena och Petra säger samstämmigt att det är upp till LSS-handläggarna i samråd med 
politikerna att ta fram ett hållbart system.  
 
En annan viktig aspekt som Petra Serano tog upp var att som utförare snabbt signalera 
och uppmärksamma (till LSS-handläggarna) om hur många platser det kommer finnas 
på verksamheten till kommande termin. Exempelvis uppmärksamma antalet lediga 
platser redan i januari inför kommande höstterminen. 

 
 

5.4 Intervju ”förälder” till en ungdom på Sickla fritidsgård 
Observera att intervjupersonen i nedanstående intervju önskar vara anonym och har 
därför fått ett fiktivt namn: Eva Larsson. 

 
Eva Larsson inleder intervjun med att berätta vilket fantastiskt jobb Sickla fritidsgård 
gör för hennes ungdomar. Hon berättar om den nära kontakten/relationen mellan  
personal – ungdom – förälder och tryggheten som verksamheten utstrålar.  Att 
kontaktsamtalen som sker en gång i månaden mellan kontaktperson (en fritidsledare 
från fritidsgården) och förälder är av stor vikt. ”Även om det inte är något speciellt som 
hänt varje månaden så stämmer man ändå av och kollar läget”. Det skapar utrymme för 
mig som förälder att vara med och påverka min ungdoms fritidsgång. Vidare berättar 
Eva Larsson att hon uppskattar det breda utbudet av aktiviteter – det finns något för 
alla. På frågan ”Är detta en verksamhet att växa i” svarar Eva Larsson: I och med det 
stora utbudet fångas fler ungdomar in, oberoende av ålder då det finns så mycket 
variation på aktiviteterna. Organisation är även uppbyggd så att det finns olika 
aktiviteter beroende på ålder och intresse. Exempelvis ungvuxen som fångar in de äldre 
ungdomarna men även disco och kör som är en blandning av åldrar. Även att läget 
(adressen) är en bidragande faktor, finns möjligheter till många aktiviteter samt att det 
går att dela på gruppen och göra olika aktiviteter. Exempelvis några som kan vara ute 
och bada, promenera, leka lekar medan en annan grupp kan nyttja gården eller 
lokalerna inomhus.  
 
På frågan kring utvecklingsmöjligheter och förbättringsområden tar Eva Larsson upp 
ämnet sötsaker. Hon menar på att tillgängligheten av godis etc. är stor inom denna 
målgrupp. I alla fall sett till relationen att motionera och röra på sig. Eva Larsson önskar 
att hennes dotter inte skulle äta så mycket godis och inte heller bli utsatt för frestelsen. 
Det är tisdagsdiscon, helgläger samt flera tillfällen i skolan som erbjuder godisinköp. 
Under intervjun nämner Eva Larsson även att lokalerna som fritidsverksamheten 
bedrivs i är ganska slitna. ”Det vistas folk dagligen i lokalerna och de utsätt för mycket 
slitage och skulle därav behöva rustas upp lite mer ofta”. 
Förutom ovannämnt är Eva Larsson mycket nöjd och ser inget annat som behöver 
förbättras. En annan frågeställning som kom upp under intervjun var huruvida 
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fritidsverksamheten har ett elevråd eller liknande. När jag svara att det finns ett 
ungdomsråd blir Eva Larsson nyfiken och förtjust. En önskan från Eva Larsson var att 
det som tas upp på rådet kanske kunde förmedlas till föräldrarna. Exempelvis genom 
Sickla bladet (en tidning om Sickla fritidsgård som går ut till föräldrar/anhöriga, 
kommunen samt HAB en gång i månaden).  En annan önskan/förbättringsmöjlighet vore 
om Sickla fritidsgård kunde använda sig mer av sociala medier och elektroniska 
informationskanaler. Eva Larsson menar att det ibland är svårt att få tag i eller hitta 
information om diverse aktiviteter eller händelser. Även att det är lättare att få 
information på mail istället för i pappersformat/snigelpost.  
 
Innan intervjun avslutas summerar Eva Larsson Sickla fritidsgård: 
Min ungdom vill hellre vara på fritids än hemma. Alla aktiviteter som fritidsgården 
erbjuder är i toppklass och utbudet är stort. Disco, kör, ungvuxen, helgläger, 
sommarläger osv det finns något för alla och det är en enorm avlastnings möjlighet.  

5.5 Swot analys 
 
SWOT analysen gjorde jag tillsammans med arbetsgruppen på Sickla fritidsgård under ett 
personalmöte. Jag ville få del av personalgruppens kunskaper och observationer.  

 
Styrkor 

• En stark kompetent arbetsgrupp som trivs ihop  
• Etablerat namn 
• Nära relation till kunderna  
• Strävan efter ett proaktivt arbete, snabbt tillgodose behov och förekomma 

önskemål 
• Företagsledaren har god kännedom om branschen (vård och omsorg), jobbat 

länge och har bra/viktiga kontakter 

• Lokalerna som verksamheten huserar i är optimala och tilltalar klientelet 
(brukarna) 

• Handledning och utvecklingsarbete med professionella handledare 
• Personalgruppen är under ständig utveckling, handledning och utbildning 
• Bedriver kvällsverksamhet, helgläger samt sommarläger utöver 

fritidsverksamheten. 
• Bra kontaktnät 
• En verksamhet som vill bli efterfrågad 
• Söker ständigt efter utveckling och förnyelser 
• Vill vara en sluss ut i vuxenlivet, förbereda och ge erfarenheter 

 
Svagheter 

• Trygg personal som inte ser marknadens förändringar, blivit för bekväma i sin 
position 

• Begränsade resurser i förhållande med större aktörer 
• Långsamt arbetstempo – mycket snack och liten verkstad 
• Platschefen har varit mammaledig ett halvår och ingen har övertagit hennes 

position utan uppgifterna har disponerats mellan de anställda (denna punkt finns 
även under möjligheter). 

• Organisera kunskapen, dåliga på att förverkliga det som bestämts – sätta i praktik 
• Dålig marknadsföring 
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• Spretighet/ojämn nivå på ungdomsgruppen 
• Otydlig ledning, mål och visioner 
• Ingen bra vikariepool 
• Otydlig profilering 
• Dåligt samarbete med skolorna 

 
Möjligheter 

• Större konkurrens bidrar till merskapande, innovativa lösningar för att bibehålla 
sin plats på marknaden 

• Hemsidan 
• Informationsträff, tema bli vuxen – flytta hemifrån 
• Kundval 
• Samarbetsmöjligheter 
• Hitta nya kunskaper – nätverka, organisera ett forum för informationsutbyte 
• Synas mer i det offentliga för att visa att ”vi finns”, sickla dagen 
• Skapa samarbete mellan de olika utförarna samt mellan politiker och LSS-

handläggare 

• Platschefen har varit mammaledig ett halvår och ingen har övertagit hennes 
position utan uppgifterna har disponerats mellan de anställda 

 
Hot 

• Kommunen och politikerna  
• Marknaden som öppnat upp för fler aktörer resulterar i större konkurrens  
• Konkurrens från flertalet aktörer med större resurser (statliga/kommunala) 
• Myndighetsbeslut som styr platstillsättning av ungdomar 
• Kommunen är uppdragsgivare samt bedriver egna verksamheter som de i sin tur 

har att ta hänsyn till 
• Minskat antal ungdomar 
• Samhällssyn på verksamheten – lågkonjunktur 

 

 

6. Analys  
 
Vad jag kom fram till genom studien var att Sickla fritidsgård behöver jobba och 
utveckla tydligare målformuleringar samt en mer beskrivande profilering som talar om 
alla de bra saker företaget erbjuder och står för. Det breda aktivitetsutbudet kom på tal 
både i intervjun med Eva Larsson och med LSS-handläggarna och det är något Sickla 
fritidsgård borde satsa stenhårt på att profilera sig med.  
 
Till en början, trodde jag att den reaktivitet som fanns inom verksamheten berodde helt 
och hållet på den nya marknaden. Vart eftersom arbetet fortlöpte uppmärksammade jag 
även att organisationen varit lite för bekväm och att denna paradox möjligen varit till 
företagets fördel då den ”tvingade” fram många bra saker som exempelvis 
profileringsarbete samt utvecklingen av informationskanalerna. Även att företaget satt 
lite mer press på medarbetarna och sett till att involvera dem mer.  
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6.1 Intervjuerna 

 
Efter intervjuerna med politikern Eva Öhbom Ekdal samt LSS-handläggarna Lena 
Heppling och Petra Serano upptäckte jag ett stort problem som skulle komma att 
påverka min ursprungstanke kring utvecklingsarbetet av Sickla fritidsgård, nämligen att 
kundval inte gällde för insatsen fritidstillsyn utan enbart för korttidsvistelse. Detta 
innebar att idén jag hade med att marknadsföra och i bredare perspektiv påverka Sickla 
fritidsgårds ”yttre” anseende inte blev lika effektfullt – men dock lika viktigt. Det positiv 
med detta var att Eva Öhbom Ekdal inte visste att det inte var kundval på fritidstillsyn 
och skulle tänka till kring det, eventuellt försöka driva igenom ett kundval. I efterhand 
ser jag både fördelar och nackdelar med kundval. Kundval är kanon om verksamheten i 
fråga kan förmedla att de har de bästa tjänsterna samt kan leva upp till vad de utlovar. 
Men om de inte lyckas med detta innebär kundval att någon annan verksamhet som 
lyckats bättre med att nå ut kommer ta de platserna. Under intervjun med LSS-
handläggarna Lena Heppling och Petra Serano kunde jag se en osäkerhet kring frågan: 
hur tillsätts platserna. Jag skulle som utförare känna mig orolig om kommunen som står 
för plattstillsättning inte har en given struktur för hur det arbetet ska se ut. I och med att 
det idag inte är kundval på alla verksamheter så ligger det i händerna på LSS-
handläggarna att förmedla platserna. Enligt punkt fem i Särskilda föreskrifter för 
kommuner 5. Att verka för att det allmänna fritids- och kulturutbudet blir tillgängligt för 
personer som anges i 1 §. 
 
Här ser jag att det finns en möjlighet att påverka, Eva Öhbom Ekdal sa under intervjun 
att hon inte ens visste att det var upp till handläggarna att tillsätta platserna gällande 
korttidstillsynen. Finns det möjlighet att ligga på här och kanske vara med och införa 
kundval?  

 
 

6.2 Personalgruppen 
 
Personalgruppen på Sickla fritidsgård består idag av kompetent personal med många 
års erfarenhet. Många i arbetsgruppen har arbetat en längre tid i företaget och är väl 
införstådda med den rådande situationen gällande utvecklingsarbete. En utlösande 
faktor till reaktiviteten i organisationen är just b.la. arbetsgruppen och dess individer. 
En arbetsgrupp som blivit lite för bekväm i sin position och inte vågat/haft intresse av 
att utveckla verksamheten (SWOT-analys). Innan det kom in nya bolag på marknaden 
var Sickla konkurrenskraftiga bara genom att existera då det som sagt inte funnits 
liknande verksamheter inom kommunen. 
 
B. Nilsson (2005) menar att det som förenar människor är i första hand två saker – 
behov och mål. Med mål menar Nilsson att alla grupper måste ha i varje fall ett 
gemensamt mål, annars är risken för upplösning stor. En grupp kan inte existera om det 
inte finns något som en grupp kan uppfatta som en gemensam drivkraft. Graden av 
effektivitet är beroende av att gruppen är överens om dels målen men även vilken väg 
de ska ta för att uppnå dessa mål. Här kan jag se att det finns viss osäkerhet gällande 
målbilden, genom brainstormingssessionen framkom det att personalen inte riktigt 
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kände till målen samt att delmålen är för spretiga för att verka gemensamt. Nilsson 
(2005) menar att det är viktigt för en organisation att förmedla konkreta och tydliga mål 
– vad innebär målen och vad krävs för att uppfylla dessa mål. Finns en tydlig 
målbild/vision skapar det en effektivitet hos individen, såväl i inlärning och 
problemlösning som i produktion och beslutsfattande. Ett klargörande av målen innebär 
att medlemmarna får realistiska förväntningar på vad som ska göras som i sin tur gör 
det lättare att utvärdera och följa upp. I motsatt fall – oklara mål skapas förvirring som 
exempelvis kan leda till att de individuella målen får större utrymme. Här måste 
ledningen på Sickla fritidsgård kliva in och jobba tillsammans med arbetsgruppen för att 
konkretisera målen. Kanske bryt ner målen till delmål som sträcker sig terminsvis. 
Nilsson (2005) menar att om medlemmarna får medverka vid och diskutera 
konkretiseringen av målen har det en tendens att skapa ett ansvar hos den enskilde att 
målen uppfylls och det är till verksamhetens fördel då måluppfyllelse leder till positiva 
upplevelser vilket i sin tur leder till motivation samt ett positivt gruppklimat. Om en 
verksamhet inte har målen klara för sig och inte kan förmedla dessa till sina medlemmar 
är det svårt att veta om man gör bra ifrån sig eller om det ens leder någonstans (Nilsson 
2005).  
 
P. Thydén beskrev i intervjun vad han anser vara en kompetent medarbetare: ”En bra 
personal har kunskaper och erfarenheter samt viktigast av allt, ett levande intresse för 
människor”. Jag tror att genom att motivera personalgruppen, sätta upp gemensamma 
mål och delmål och jobba efter P. Thydéns teori/metod om att hålla i – hålla ut – hålla på 
finna en stark och ambitiös arbetsgrupp som sätter organisationens/verksamhetens mål 
och behov före sina egna (Nilsson, 2005). För att förmedla och genomföra detta med 
arbetsgruppen krävs ett bra ledarskap. Allt utvecklings- och förändringsarbete behöver 
ledas av en ledare – en bra ledare (Chi, Lan & Dorjgotov, 2012). 

 

6.3 Ledarskapet 

 
I teoridelen står det beskrivet om olika ledarskapsformer och vad som krävs av en 
ledare i olika situationer. Nordin (2012) beskrev vikten av att en ledare behöver 
förmedla och lära ut varför en förändring behövs inom organisationen. Min uppfattning 
är att ledarskapet (först och främst föreståndaren Per Thydén men även Susanne 
Rappinger, platschef) på Sickla fritidsgård försökt förmedla behovet av utveckling och 
förnyelse. Jag får även den känslan genom kontakten jag haft med arbetsgruppen. 
Problemet som jag ser det är att arbetsgruppen inte riktigt vet hur det skall göras och 
vad som förväntas av dem. Detta resulterar i ett mindre organisatoriskt engagemang 
sett från medarbetarna.  
 
Vidare beskriver (Nordin, 2012) hur man som ledare skapar engagemang hos 
medarbetarna. Nordin anser att organisationen/ledaren behöver förmedla och 
konkretisera sina mål och visioner, både med utvecklingsarbetet men även 
överblickande för organisationen. Genom att skapa en identifikation mellan 
medarbetarna och deras organisation påvisar flertalet studier att motivationen och 
kreativiteten ökar. Här uppfattar jag det som att det finns en viss tvetydighet, i 
verksamhetsplanen står det beskrivet om mål och visioner men dessa har i princip varit 
samma i flertalet år och kan tolkas som ganska stora och opersonliga. En viktig del i att 
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motivera och effektivisera arbetsgruppen är enligt mig (genom denna uppsats) att bryta 
ner målen till delmål och vidare applicera dem på arbetsgruppen och därefter till 
individuella mål.  
 
P. Thydén beskrevs under intervjun medarbetarsamtal (sker en gång per år) där 
personliga mål och utvecklingsmöjligheter/behov diskuteras. Jag skulle se att 
verksamheten även fick in det i det dagliga arbetet. Exempelvis som en punkt på 
personalmötet som äger rum en gång i veckan. Chi, Lan & Dorjgotov (2012) beskriver i 
deras rapport vikten av att varje enskild medarbetare får intellektuell stimulering, så till 
vida att personen i fråga får ökat stöd för att utforska och därmed skapa innovation. 
Även att ledaren ser till ett individuellt avvägande/omtanke där rollen blir att agera 
coach/mentor för att se till individens egna växande och utveckling – prestation. 

 

 
 

6.4 SWOT-analys 
 
Utifrån SWOT analysen syns dels att den nya marknaden med fler aktörer är ett hot för 
den nya verksamheten. Här är idén att föregå marknaden genom att erbjuda tjänster 
innan konkurrenterna genom att ständigt uppdatera sig om behov och efterfrågan. 
Sickla fritidsgård har redan idag skapat möjligheter för detta med deras nära kontakt 
med föräldrar och anhöriga, exempelvis de månadsvisa kontaktsamtalen till föräldrar 
och anhöriga. Vidare se till att tjänsterna/servicen som erbjuds är väl planerad med 
högsta möjliga kvalitet, förmedlas därefter genom tydlig profilering (kvalitetssäkring, P. 
Thydén).  
 
Ett av hoten som uppkom genom SWOT-analysen var att kommunen bedriver egna 
verksamheter vilket hör samman med hotet om ökad konkurrens. Här kan man istället 
för att se det som ett hinder se möjligheterna till ett samarbete och samordning där de 
olika aktörerna tar nytta av varandra (Richard Normann s.116-118).  
När arbetsgruppen diskuterade verksamhetens svagheter uppkom svårigheterna med 
att organisera kunskapen – förverkliga det som bestämts, sätta i praktik. Mitt förslag är 
att ledningen organiserar ett system som underlättar för förverkligandet. P. Thydén 
presenterade en jätte bra idé under intervjun: hålla i – hålla på – hålla ut. Under denna 
kategori återkom problemet med profilering vilket tydligt pekar på att verksamheten 
måste ta tag i arbetet med profileringen.  
 
Sett till styrkor och möjligheter har Sickla fritidsgård många bra resurser och 
arbetsgruppen verkar väl införstådda med just dessa sidor. Vilket är bra, nu gäller det 
bara för arbetsgruppen och ledningen att förmedla det utåt – profilering och sociala 
medier.  
 
 

7. Diskussion 
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Ett förändringsarbete har satts i farten och många viktiga aspekter gällande 
kundbemötande och informationsflöde har fått en nytändning. Profilering verkar vara 
det mest akuta för verksamheten att ta itu med.  
 
Vad kommunen i sin tur bör ta i beaktning är konsekvenserna av att det pedagogiska 
arbetet förskjuts mot att i vart och ett fall utlova en verksamhet som i grupp skall 
erbjudas som en individuell insats – var och en väljer utifrån ett egenintresse inte 
gruppens/individens – gäller såväl för kommun som insatssökande.   
 
Särskolan har idag kommit en bra bit på vägen gällande normalisering och integrering. 
Undervisningen sker nästintill alltid i samma byggnader/skolor som normalstörda 
barn/ungdomar går i. Samhället har gått från en institutionalisering till en ökad 
normalisering och integrering vilket i sin tur stöds av LSS där huvudsyftet är att bidra 
till ett mer självbestämmande liv. Det jag ser efter att ha skrivit denna uppsats är att 
gällande fritiden för dessa personer (personkrets 1) finns fortfarande stora brister. 
Många av fritidsverksamheterna ligger i anslutning till skolan, i samma lokaler som 
deras undervisning sker i, 350 dagar om året i 14 år (i särskolan går många ungdomar 
10 årig grund och 4 årig gymnasie). Är detta en väg till normalisering och ökat 
självbestämmande eller en påminnelse om institutionaliseringen? Behovet är stort av 
olika mötesarenor för integration och samspel för att bryta upp skolans monopol. Detta 
för att berika denna grupps sociala kontaktnät och utveckling i andra miljöer.  
 
 
För att återkoppla till forskningsfrågan:  
 
”Hur kan verksamheten bli mer proaktiv och tänka mer innovativt?”. 
 
Sickla fritidsgård skulle kunna vara en sådan social plattform där ungdomar från flera 
skolor möts och integrerar. En plats och en ny miljö där man bygger nya kontaktnät. 
 
Jag ser ett stort innovationsbidrag och framförallt utvecklingsbidrag inom särskolan när 
det kommer till fritidsverksamhet. Sickla fritidsgård behöver marknadsföra sig och nå ut 
till sina kunder med budskapet om ökad integration och normalisering, 
självbestämmande och att få leva ett så normalt liv som möjligt. En stor del av Sickla 
fritidsgård konkurrens finns i skolan – fritidsverksamheter som bedrivs i skolans lokaler 
i samma regi med samma personal. Om Sickla fritidsgård kan profilera sig som en 
verksamhet som vill bort från institutionaliseringen tror jag att dem kan hitta en stark 
konkurrensfördel. En viktig del i detta arbete skulle även innebära att marknadsföra sig 
och kvalitetssäkra verksamheten med utgångspunkt ”organisationen och dess 
medarbetare”. 
 
 

8. Sammanfattning av resultatet 
 

8.1 Återkoppling till forskningsfrågorna 
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I min problemformulering som är direktkopplad till forskningsfrågan framgår att jag 
ville göra den här studien för att se hur ett utvecklingsarbete för Sickla fritidsgård kunde 
te sig. Även att förstå verksamhetens resurser i form av medarbetare och se hur 
effektivitet och utveckling kunde förbättras. 
 
Min slutsats är att det är viktigt som ledare att ha kännedom om vad 
gruppmedlemmarna/medarbetarna anser vara viktigt, eftersom att han/hon då kan 
stärka deras motivation genom detta, även att som ledare tro på sin grupp och visa det – 
skapa förtroende. Jag tror mig se att ledningen på Sickla fritidsgård inte helt lyckats 
förmedla/implementera förändringsarbete som en vision utan istället som ett måste. Att 
påvisa fördelarna med ett utvecklingsarbete och skapa intresse och engagemang istället 
för krav och missnöje.  
 
Vidare att se möjligheter istället för hot. Inledningsvis i denna studie var min 
förförståelse att konkurrens var det största ”hotet”. Med facit i hand ser jag istället bara 
möjligheter med konkurrensen. Nätverka och samverka vore en spännande vidare 
forskning i detta ämne.  
 

8.2 Mitt innovationsbidrag 
 
Studien syftar till att undersöka potentiella utvecklingsmöjligheter utifrån ett 
utförarperspektiv inom den privata sektorn och utifrån det skapa en riktlinje för hur 
verksamheten kan utvecklas och förbli en stark aktör på marknaden. Det går att 
använda paradoxerna mellan offentlig sektorn och privat sektor till att samexistera och 
bidra till ett värdeskapande. Ett kunskapsbyggande där konkurrens ”tvingar” fram 
innovationer och effektivitet. Vad som kommit fram genom denna uppsats är att Sickla 
fritidsgård behöver ta fram en profilering kring verksamhetens olika utbud, 
marknadsföra dessa samt ta upp med kommunen om deras ansvar om att förmedla och 
informera om utbudet av verksamheter inom kommunen. Vidare att ta vara på 
konkurrensfördelen gällande integrering och normalisering, se Sickla fritidsgård som en 
bidragande faktor till självständighet som vill bort från institutionaliseringen.  
Organisatoriskt behöver Sickla fritidsgård jobba mer med att förtydliga sitt ledarskap 
och att sätta upp tydligare mål och delmål för att involvera medarbetarna mer samt 
tydliggöra målbilden och därigenom utvecklingsbehovet.  
 
För att återkoppla till forskningsfrågan, ”Hur kan verksamheten bli mer proaktiv och 
tänka mer innovativt” : 
 
Tidd och Bessant (2013) beskriver i sin innovationsmodell fyra steg för att driva igenom 
en innovationsprocess. Jag ser att Sickla fritidsgård skulle behöva applicera denna 
modell i sin organisation. Våga ta lite risker – släppa fram nya idéer genom att involvera 
medarbetarna, ifrågasätta de givna processerna ur ett innovativt förhållningssätt för att 
hitta nya arbetsmetoder och problemlösningar. Drivkraften bakom innovationer beror 
på entreprenörens, i detta fall Per Thydéns förmåga att urskilja kopplingar och utforska 
eventuella möjligheter som uppstår för att sedan kunna använda och implementera dem 
inom verksamheten.  
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9. Framtida forskning 
 
Det vore intressant att ta steget över kommungränserna och se vilka möjligheter för 
samarbete och nätverkande de finns/kan finnas mellan olika kommuner. Jag påbörjade, 
som en del i uppsatsen ett arbete med just detta men insåg snabbt att det skulle bli för 
omfattande att få med i just denna uppsats.  
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