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Ignaz Philipp Semmelweis Från Wikipedia: Ungersk läkare som visade att barnsängsfeber var smittsam och att fallen av barnsängsfeber kunde minskas drastiskt om 
vårdgivarna tvättade sina händer grundlig med klorkalklösning. Semmelweis blev chef för Första förlossningskliniken i juli 1846. Kliniken hade då en spädbarnsdödlighet 
på grund av barnsängsfeber på 13,10%. Andra förlossningskliniken hade dock bara 2,03% dödlighet av barnsängsfeber. Han drog slutsatsen att han och studenterna 
bar de infekterande partiklarna på sina händer från obduktionsrummet till de patienter som de undersökte på Första förlossningskliniken.



”Varje system är perfekt 
designat för att uppnå 
exakt det resultat det gör.”
Donald Berwick
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SAMHÄLLSBYGGE 
PÅGÅR

SAM
HÄLLSBYGGE PÅGÅR

BJÖRN SUNDIN

BJÖRN SUNDIN

En personlig handbok i att förändra kommunen (och världen)

isbn 978-91-983-871-4-8

Foto
: Elin Law

ergren

Vad skapar framgång i en svensk kommun? Sedan 2011 har Örebro vänt många negativa trender: det 
har blivit fler jobb, barnfattigdomen minskar, rekordmycket 
bostäder har byggts och miljöarbetet hör till kommun-Sveriges 
mest ambitiösa.
 Boken försöker ge stöd och handledning till ledare och till 
dem som vill förändra världen – och tänker börja med sin 
kommun eller region. Med utgångspunkt i Örebros arbete försöker Björn Sundin 

ge råd för andra som vill göra skillnad: för nya i kommunpo-
litiken, för kommunala företrädare som behöver utveckla sina 
arbetssätt eller rentav för kommunala veteraner som undrar 
varför de inte fått något gjort …  Genom personliga berättelser och slutsatser utifrån det som 

gjorts i Örebro vill boken hjälpa nya och gamla ledare, politi-
ker, tjänstemän och andra som vill förstå hur Sveriges kommu-
ner fungerar kan ha nytta av den. Bakgrundsmaterial, fler texter och andra goda exempel finns 

på www.samhallsbygget.se

Åren 2011 till 2017 har Björn Sundin varit kom-munalråd för samhällsbyggnadsfrågor i Örebro. Han har haft politiska uppdrag i mer än tjugo år, en stor del av den tiden som ledande, väl-känd och uppmärksammad politiker i Örebro, läs mer på bjornsundin.se

Hjalmarson & Högberg 
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•Störst befolkningstillväxt (utanför storstäderna)

•2 277 byggstartade bostäder 1/7 2015 och 30/6 2016

•Snabb detaljplanering (6 mån – 1 år)

•Närmast till stora naturområden
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Tydliga uppdrag: till Örebrokompaniet, och tydlig kommunikation: det här är viktigt!

Örebro Race Day 2014: 12500 besökare på en dag, (dagen före valet) i september. Unikt i Sverige.

Örebro Race Day 2016: 15000 besökare på två dagar, i september. Enorm uppmärksamhet.
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Sommaren 2014, Almedalen

Trafikprogram, hösten 2014. Uppdrag i december.

Maj - september 2015 stängdes Engelbrektsgatan av för biltrafik.
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2017 fick vårdboendet Trädgårdarna i Örebro ta emot det prestigefulla Bostadspriset. Boendet är ritat av Marge Arkitekter och har plats för både demenssjuka och 
personer i behov av vårdboende. Alla rum har fönster utåt mot grönskan och har flera olika trädgårdsrum.

Ur JURYNS MOTIVERING: ”Trädgårdarna väcker känslor – både kring åldrandets villkor och arkitektens roll i samhället.”…"Intressanta flöden mellan platser för aktiviteter 
ger goda rumssamband och fina siktlinjer. Projektet är flexibelt och ger utrymme åt flera sorters liv. De gemensamma utrymmena har alla närhet till grönska; samspelet 
mellan gårdens rum och de halvklimatiserade trädgårdsrummen är poetiskt och vackert utformat.

Trädgårdarna vänder sig inåt men har utomhuskänsla året runt.” Källa: Sveriges Arkitekter
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Alla organisationer  
behöver en Peter
”Antingen är du tillåtande 
och låter folk ta steg 
framåt eller så begränsar 
du och får folk att tveka.”

SAMHÄLLSBYGGE 
PÅGÅR

SAM
HÄLLSBYGGE PÅGÅR

BJÖRN SUNDIN

BJÖRN SUNDIN

En personlig handbok i att förändra kommunen (och världen)

isbn 978-91-983-871-4-8

Foto
: Elin Law

ergren

Vad skapar framgång i en svensk kommun? Sedan 2011 har Örebro vänt många negativa trender: det 
har blivit fler jobb, barnfattigdomen minskar, rekordmycket 
bostäder har byggts och miljöarbetet hör till kommun-Sveriges 
mest ambitiösa.
 Boken försöker ge stöd och handledning till ledare och till 
dem som vill förändra världen – och tänker börja med sin 
kommun eller region. Med utgångspunkt i Örebros arbete försöker Björn Sundin 

ge råd för andra som vill göra skillnad: för nya i kommunpo-
litiken, för kommunala företrädare som behöver utveckla sina 
arbetssätt eller rentav för kommunala veteraner som undrar 
varför de inte fått något gjort …  Genom personliga berättelser och slutsatser utifrån det som 

gjorts i Örebro vill boken hjälpa nya och gamla ledare, politi-
ker, tjänstemän och andra som vill förstå hur Sveriges kommu-
ner fungerar kan ha nytta av den. Bakgrundsmaterial, fler texter och andra goda exempel finns 

på www.samhallsbygget.se

Åren 2011 till 2017 har Björn Sundin varit kom-munalråd för samhällsbyggnadsfrågor i Örebro. Han har haft politiska uppdrag i mer än tjugo år, en stor del av den tiden som ledande, väl-känd och uppmärksammad politiker i Örebro, läs mer på bjornsundin.se

Hjalmarson & Högberg 

boken.samhallsbygget.se/ovik

1. Mod: våga pröva

2. Människor är inte robotar - Instruktioner räcker inte

3. Stå för något, Ledarskap: peka ut riktning, stå upp

4. Alla chefer är inte ledare

5. Engagemang: ta vara på kraften - Mål måste engagera



Modiga ledare tar vara på engagemang
• Mål är viktiga - verksamheten är viktigare

• Bättre mäta det ni gör än att göra något 

som ni kan mäta

• Kommunikation är avgörande SAMHÄLLSBYGGE 

PÅGÅR
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Ta vara på kraften och engagemanget, du har inte råd att slösa bort det.

• Mål är viktiga - verksamheten är viktigare. Om de krockar har du satt fel mål, eller utsett fel ledare.

• Ofta är märkbara mål bättre än mätbara. Det är bättre att mäta det ni gör än att göra något som ni kan mäta. 

• Kommunikation är avgörande


