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Sammanfattning 

 
 

Bakgrund: Föräldrar till barn med autism känner hög stress och social isolering. Att få ökad 

kunskap om autism samt strategier och verktyg att stödja sitt barns beteende och utveckling, 

minskar föräldrars stress. Barn- och ungdomshabiliteringen i Västra Götalandsregionen hade 

ett ökande inflöde av barn med autism och långa väntetider till föräldrautbildning. Verksam-

heten saknade erfarenhet och kunskap om faktorer som var viktiga för att förbättringsarbeten 

skulle bli framgångsrika. 

 

Syfte: Syftet med förbättringsarbetet var att föräldrar till barn med autism skulle erbjudas lik-

värdiga föräldrautbildningar, som var till god nytta. Väntetiden skulle vara högst 90 dagar oav-

sett var man bodde i regionen. Syftet med studien var att beskriva förändringsprocess, hinder 

och framgångsfaktorer utifrån två tvärprofessionella förbättringsgruppers perspektiv.       

     

Metod: En regional webbutbildning om autism producerades och prövades. Ett gemensamt ut-

värderingsformulär, en baslinje över föräldrars skattning av nyttan med föräldrautbildningar 

samt ett nytt gemensamt ”live”-koncept utformades med Nolans modell som grund. Mått och 

resultat utvärderades med Statistical Process Control (SPC). Förbättringsarbetet samt upplevel-

ser av detsamma beskrevs i fokusgruppsintervjuer i en deskriptiv fallstudie med kvalitativ, in-

duktiv ansats. Analys gjordes med manifest kvalitativ innehållsanalys.  

 

Resultat: Ett gemensamt regionalt utbud av föräldrautbildningar om autism ”live” och på web-

ben producerades, jämnt fördelat över terminen för bästa tillgänglighet. Vid projektavslut 2015-

05-01 hade andelen väntande < 90 dagar ökat från 67 % till 81 %. Webbutbildningen i de två 

piloterna var inte till lika god nytta i jämförelse med befintliga ”live”-koncept. En föräldraträff 

visade sig vara ett viktigt komplement till webbutbildningen. Hinder i förbättringsarbetet var 

otydlighet i uppdrag och tidsbrist. Framgångsfaktorer var gruppernas samlade breda kompetens 

som bidrog till resultaten, webb- och ”live”-utbildningar med hög kvalitet. 

 

Slutsatser: Likvärdig, lättillgänglig föräldrautbildning om autism på webb och ”live” skapades. 

Målet att ingen ska behöva vänta mer än 90 dagar på föräldrautbildning kommer att uppnås till 

hösten, då utbildningarna fördelats jämnt över terminen, tillgängliga för alla föräldrar oavsett 

var man bor i regionen. För att kommande förbättringsarbeten i verksamheten ska ha framgång 

är det viktigt att förbättringsgruppen är delaktig i målformulering och tidsplanering. Bred re-

presentation av yrken och kompetens från olika delar av regionen är en framgångsfaktor.  

 

 

Nyckelord: autism, barn, förbättringsarbete, föräldrautbildning, nätbaserat lärande 

  



 

 

 

Summary 

 
Equivalent and Accessible Parental Education Programs for Autism 
A Case study on the developmental process, obstacles and factors that promote 

success in working with improvement 
 

Background: Parents to children with autism feel highly pressured and socially isolated. In-

creasing parent´s knowledge on Autism, by giving them strategies and tools to support their 

children in their behavior and development relieves parent´s stress. Child and Youth Habilita-

tion in Västra Götalandsregionen had an increased inflow of children with autism and the wait-

ing time to parental education was long. 

 

Purpose: The purpose of the developmental work was to make available parental education 

programs that were equivalent, and of good use. Waiting time should be at most 90 days, no 

matter where the person lived in the region. The purpose of the study was to describe the de-

velopmental process, obstacles and success promoting factors from the perspective of two 

multi-professional groups while working on improvement. 

 

Method: A regional online- program for Autism was developed and tested. An evaluation form, 

a baseline rating parents experienced usefulness with the educational program as well as a new 

“live” concept were developed using Nolan’s Modell as a base. The measures and results were 

evaluated using the Statistical Process Control (SPC). The developmental work as well as ex-

periences were described in focus group interviews in a descriptive case study with a qualita-

tive, inductive approach. Analysis was made using a manifest qualitative content analyses.  

 

Results: An overall regional parental educational program for Autism “live” and online were 

developed, equally divided across the term enabling best availability. At the end of the project, 

2015-05-01, the percentage that waited less than 90 days had increased from 67 %-81%. The 

online-program in the two pilot studies was not found to be as useful to parents as the already 

existing “live” programs. Parents meeting other parents was shown to be an important comple-

ment. Obstacles in improvement work were the lack of clarity regarding the assignment and not 

having enough time.  The success promoting factor was the collected and high competence, 

which contributed to the results, online- and “live” -programs of high quality. 

 

Conclusions: Equivalent and accessible parental educational programs for Autism online and 

“live” were produced. The goal that no parent should wait more than 90 days will be fully 

achieved autumn 2015, when the programs will be equally divided across the term making them 

available to all parents no matter where they live in the region. To enable future developmental 

work to be successful, it is important that the group participates in setting goals and time plan-

ning. The multi representation of professionals and their competence gathered from different 

parts of the region were factors that promoted success. 

 

Keywords: Autism, children, improvement work, Parent education, online education 
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Inledning 
Denna uppsats beskriver genomförande, resultat samt studien av ett förbättringsarbete med 

syfte att skapa likvärdig, lättillgänglig föräldrautbildning om autism inom Barn- och ungdoms-

habiliteringen i Habilitering och Hälsa i Västra Götalandsregionen. 

Syftet med studien var att verksamheten skulle få erfarenheter av och kunskap om vilka faktorer 

som var viktiga för att kommande förbättringsarbeten som genomförs i verksamheten skulle bli 

mer framgångsrika.  

 

Likvärdig vård 
Att definiera likvärdig vård är svårt men viktigt (1). Snarlika benämningar används såsom jäm-

lik vård, lika vård, rättvis vård eller vård på lika villkor. Orden är värdeladdade och kan tolkas 

olika (1). En social tolkning är att ge vård rättvist, lika mycket vård till alla i befolkningen då 

utgångspunkten är att alla ska behandlas lika (2). En annan tolkning innebär att variation i vår-

den endast ska kunna förklaras av olika behov, lika tillgång för lika medicinska behov (3). Om 

politiska mål inte är tydliga och definitionerna är luddiga, finns en risk att resurser slösas bort 

eller blir missriktade och strävan efter rättvisa blir ouppfylld (1). 

 

I 2 § i Hälso- och sjukvårdslagen står det att målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa 

och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården skall ges med respekt för alla männi-

skors lika värde och för den enskilda människans värdighet (4). Socialstyrelsen har definierat 

att ”en jämlik vård innebär att bemötande, vård och behandling ska erbjudas på lika villkor till 

alla oavsett personliga egenskaper, bostadsort, ålder, kön, funktionshinder, utbildning, social 

ställning, etnisk eller religiös tillhörighet eller sexuell läggning, kort uttryckt, utan diskrimine-

ring” (5, 6). Tjänster ska ha lika värde för olika medborgare men ska ändå inte vara identiskt 

lika. Krav på likvärdighet kan vara uppfyllda även om det finns praktiska skillnader. Tjänsterna 

bör vara någorlunda lika eller jämförbara (7, 8, 9). 

 

Tillgänglighet, delaktighet och patientnytta 
Optimal tillgänglighet utifrån patientens perspektiv innebär att få den vård man behöver, när 

man behöver det och på den plats man önskar. Viktigt för verksamheten är att lära känna efter-

frågan, såsom till exempel storlek, innehåll och intervall. Vård med hög kvalitet förlorar i värde 

om väntetiden för att få del av den är lång, eller om det kräver långa resor (9). Ett sätt att öka 

tillgänglighet kan vara att standardisera enkla och okomplicerade processer (10).  

 

Det är viktigt att möta patientens behov av tillgänglighet till information och stöd så att de ska 

kunna ta ett ökat ansvar för sin hälsa. Att utveckla utbildnings- och förebyggande program på 

nätet är ett sätt, då personer med kronisk sjukdom och funktionsnedsättning ofta söker inform-

ation via nätet (11, 12). Att erbjuda insatser/utbildning i grupp är en annan form som ökar till-

gängligheten och minskar väntetiden (13).  

 

Det finns bevis för att patientens delaktighet i beslutsfattandet angående behandling och verk-

samhet ger bättre behandlingsresultat och ökad kostnadseffektivitet (14). Vården är inte alltid 

tillräckligt patientstyrd. Flera studier har visat att personal inte tillräckligt ofta tar patientens 

perspektiv och ofta bygger bedömningen av patientens behov på antaganden istället för att 

samla fakta (15, 16). En välinformerad patient kan påverka vården och göra den bättre samt 
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billigare (14, 15). Patienterna är de som har sett vården med egna ögon och deras erfarenheter 

ger vården möjlighet att få veta hur den kan bli bättre (17).  

 

Förbättringskunskap 
Hälso- och sjukvården behöver ständiga och hållbara förbättringar för att utvecklas och klara 

framtida behov. För att en effektivare vård ska kunna skapas behöver organisationer förändra 

såväl praktik, kultur som beteenden (18). Under de senaste årtiondena har hälso- och sjukvården 

förbättrat behandlingsmetoder samt gjort framsteg som har medfört ett ökat behov av att göra 

prioriteringar och att kunna erbjuda en mer likvärdig vård. Hälso- och sjukvården har stor kun-

skap inom kliniska områden men är svagare när det kommer till förändring och lärande (19). 

För politiker och beslutsfattare är hälso- och sjukvårdens behov av långsiktighet och uthållighet 

i förbättringsarbete en av de stora utmaningarna (20).  

 

Det finns ett gap inom hälso- och sjukvård mellan det man vet är bäst att göra och det man 

faktiskt gör. Endast 1/3 av den kunskap och evidens som finns inom hälso- och sjukvård, kom-

mer patienten till del i USA (21). Mycket kunskap finns om hur kvalitetsförbättringar skulle 

kunna genomföras men kunskapen används inte i tillräcklig utsträckning (22).  

 

Vägen till förbättringar inom vården börjar med att se behovet av förändring och att ha en vilja 

att förändra. Andra komponenter är att uppmuntra ett ständigt flöde av idéer till förbättringar 

och att agera samt genomföra tester. Tre fundamentala behov ska tillgodoses; bättre resultat för 

patienterna, bättre utformade system och bättre professionell utveckling. Ledare behöver förstå 

vikten av att samla kunskap, agera och att granska samt att reflektera (23, 24, 25).  

 

Förbättringskunskap har definierats av Batalden och Davidoff som; ”kombinerade och oupp-

hörliga ansträngningar hos sjukvårdspersonal, patienter och deras familjer, forskare, betalare, 

planerare samt utbildare, att göra förändringar som kommer att leda till bättre behandlingsre-

sultat (hälsa) bättre systemprestanda (vård) och bättre professionell utveckling (lärande) (26).  

 

Såväl vårdpersonal som patienter har ett etiskt ansvar att delta i förbättringsarbeten, förutsatt 

att de uppfyller angivna etiska rekommendationer (27). All personal har två arbeten;”to do 

the work and to improve the work” (26). För att kunna vara med och utveckla arbetet behövs 

förutom den professionella kunskapen även kompetensutveckling i förbättringskunskap. I för-

bättringskunskap ingår kunskap om fyra komponenter; system, variation (mätningar), teorier 

och mänskligt beteende, se Figur 1. 
 

Hur vi utvecklar kvaliteten i vården 

 
Ökat värde för dem vården finns till för 

Figur 1. Källa: Socialstyrelsen, utvecklat efter P. Batalden (16). 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&ved=0CAcQjRw&url=http://www.hu.liu.se/hel2&ei=Y13bVKCqAer9ywO3tYGwCQ&bvm=bv.85761416,d.bGQ&psig=AFQjCNFGaEOc9n_QazT-rubwzX9aQelEJg&ust=1423748823044218
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Kvalitetsutveckling involverar nästan alltid ett experimentellt lärande liksom en socio-kultu-

rell förändring. Inom hälso- och sjukvård har man att göra med komplexa sociala system där 

effekter av förbättringsarbeten är beroende av den kontext där utvecklingen sker (28). Forsk-

ning på kvalitetsförbättringar inom vården är främst forskning om sociala förändringar (29). 

Kunskap saknas om vilka förutsättningar och villkor som har stort inflytande på framgång i 

förbättringsarbeten och vilka förutsättningar som är viktigast vid en viss tidpunkt (30). 

 

Autismspektrumtillstånd (AST) 
AST innefattar autistiskt syndrom, Aspergers syndrom och atypisk autism. Personer med AST 

har svårigheter inom tre huvudsakliga områden; socialt samspel, ömsesidig kommunikation och 

beteende samt att de ofta har en avvikande bearbetning och upplevelse av sinnesintryck. Sym-

tomen uppstår tidigt i livet, ofta före tre års ålder. AST är ofta ärftlig (31). Symtomen kan visa 

sig som svårigheter att acceptera förändrade rutiner, förstå andra människors känslor och tankar 

samt svårighet att planera och organisera. Man kan även ha tal- och språksvårigheter, ha ett 

repetitivt beteendemönster och ha begränsade intressen (34). Prevalensstudier i Europa och 

Nordamerika visar att 0,6–1,0 procent av befolkningen har AST (32). 

 

Det är vanligt att barn med AST har ett stort vårdbehov. Barnens och deras föräldrars behov är 

i lägre grad tillgodosedda jämfört med barn med andra funktionsnedsättningar (33, 34). Föräld-

rar till barn med AST upplever en högre grad av stress än föräldrar till barn med andra funkt-

ionshinder och de uppvisar även en högre grad av social isolering (13, 35). Studier har visat att 

när föräldrar får kunskap och verktyg att bemöta och stimulera utvecklingen för sitt barn så 

minskar deras oro och stress och deras psykiska hälsa ökar (36, 37). 

 

År 2010 presenterades en systematisk studie, initierad av ”Sveriges Habiliteringschefers före-

ning” (38). Syftet var att granska vetenskapliga belägg som finns om effekterna av föräldrastöd 

till föräldrar till barn med funktionsnedsättning inom habilitering. Alla 34 vetenskapliga artiklar 

som studerades visade att föräldrastöd har en positiv inverkan på föräldrars beteende, stress och 

psykisk hälsa. Föräldrastödet har även en positiv påverkan på barnets beteende (38). Rapporten 

innehåller rekommendationer om att Habiliteringen bör erbjuda olika typer av föräldrastöd ut-

ifrån familjens/föräldrarnas behov. Alla föräldrar bör få grundläggande kunskaper om barnets 

funktionshinder, få information om vad habilitering kan erbjuda samt få information om annat 

stöd som de har rätt till (38). 

 

Föräldrautbildning 
Carter har definierat föräldrautbildning: "Program, stödtjänster och resurser som erbjuds till 

föräldrar och vårdnadshavare, som är utformade för att stödja dem eller öka deras förmåga 

och tilltro till att fostra friska barn" (39). Dretzke J et al har definierat föräldrautbildning; ”För-

äldraträning/utbildningsprogram är kortsiktiga strukturerade insatser, som syftar till att hjälpa 

föräldrar att utveckla sitt föräldraskap för att kunna hantera sitt barns problembeteende mer 

framgångsrikt” (40). I båda definitionerna är målet ökade föräldraförmågor. 

 

När mödrar i en studie ombads att rangordna olika typer av insatser de kunde få, valde de för-

äldrautbildning som nummer ett (41). Trots att föräldrautbildning är en allmänt förekommande 

metod i det övergripande stödet till för barn med AST, så är det ännu inte klarlagt hur den ska 

genomföras för att vara mest effektiv (13). 
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Forskning har visat att program där föräldrar involverats i träningen av sitt barns förmågor leder 

till bättre generalisering av barnets förmågor till olika miljöer jämfört med program där pro-

fessionella tränar barnet (13). För att föräldrar ska kunna delta aktivt i behandlingen behöver 

de grundläggande kunskap om autism, bemötande, inlärningsprinciper och om olika insatser 

som kan erbjudas dem. Det finns många olika program och metoder som erbjuder föräldrar 

kunskap men hittills vet man inte tillräckligt om vilka metoder som har bäst effekter på barnens 

utveckling (13, 42, 43, 44, 45). En av orsakerna till den svaga evidensen för tidig intervention 

och behandling kan vara den pågående utvecklingen av diagnoskriterierna som skapar en allt 

mer heterogen grupp (46).  

 

Autism hos barn har ökat signifikant de senaste åren. I USA är Autism den snabbast växande 

utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningen, med en ökning med 10-15 % per år (36). Den 

ökade prevalensen har i medier formulerats som en ”autismepidemi”. Det finns starkt stöd för 

att den ökade medvetenheten om AST, ändrade diagnostiska kriterier samt ökade krav på dia-

gnos för att få tillgång till resurser i till exempel skolan, har bidragit till ökningen (47). På grund 

av ökad prevalens finns ett allt större behov av att effektivisera arbetssätt och metoder för att 

ge ett gott stöd till familjerna (13). 

 

De senaste åren har utveckling av webbutbildningar för föräldrar till barn med AST alltmer 

börjat erbjudas på olika håll i världen såsom till exempel i USA och Australien.  Webbutbild-

ning möjliggör ökad tillgänglighet till kunskap oavsett var man bor. Webbutbildningen kan 

genomföras när som helst på dygnet så ofta man behöver det (37, 48, 49, 50).  

 

Flera artiklar presenterar preliminära resultat, att webbutbildningar ökar föräldrars kunskap och 

stödjer deras lärande (37, 51). Det är ett fördelaktigt sätt att tillhandahålla utbildning för föräld-

rar till små barn med AST (52).  

 

I SBUs (Statens beredning för medicinsk utvärdering) systematiska litteraturöversikt med fokus 

autism från 2013 (32) fann man en systematisk översikt över organisationer som erbjöd inform-

ations- och kommunikationsteknologier (IKT) ”tele practice” till personer med AST och deras 

föräldrar (53). Syftet med översikten var att ta reda på vilka möjliga tekniker som fanns samt 

att peka ut viktiga forskningsområden. Intresset för frågan väcktes utifrån bristen på behandlare 

och specialister som finns inom området. IKT var en möjlighet att nå ut till många personer. 

Slutsatserna i översikten var att IKT verkade lovande men att det behövs mer forskning och 

jämförelser mellan IKT-interventioner och ”IRL (in real life)-interventioner”, såsom till exem-

pel traditionella föräldrautbildningar. 

 

Det lokala problemet 
Barn och ungdomar med AST utgör den största målgruppen inom barn- och ungdomshabilite-

ringen (BUH) i Västra Götalandsregionen (VGR). När de remitteras till BUH, är de ofta nydi-

agnostiserade och mellan 2-18 år. Ett av de mest värdefulla stöden omedelbart efter diagnos är 

att få information från professionella (54). ”När föräldrarna skaffar sig kunskap och information 

är de bättre rustade för delaktighet i beslut och i att kräva tillgång till det stöd som finns att få” 

(55). Under det senaste decenniet har BUH i regionen erbjudit föräldrar till barn med AST en 

basutbildning i gruppform, ”Grundläggande utbildning om autism” (GUA). Över tid har struk-

tur och innehåll i grundutbildningen utvecklats och förändrats i olika riktningar på de fem hu-

vudorter som erbjuder GUA, (i fyra olika verksamhetsområden), oberoende av varandra.  
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I enlighet med ett av kvalitetskriterierna för god hälsa (GOD VÅRD) (56), ska inga patienter 

behöva vänta orimligt lång tid på medicinska åtgärder som de behöver. Antalet barn och ung-

domar med AST 0-18 år, som får insatser från BUH har ökat med 63 % de senaste fem åren. 

För övriga diagnoser var ökningen 43 %. Totalt inremitterades 700 nya patienter med AST 

under 2014. Ökningen medför att verksamheten inte uppfyller kraven på god tillgänglighet till 

GUA. Målet att föräldrar ska få GUA inom 90 dagar har inte kunnat hållas. Då detta ofta är 

familjens första insats efter nybesök har konsekvensen blivit att barn fått behandling senare. 

Det är viktigt att barn och ungdomar får så tidig behandling som möjligt för att de ska få en 

positiv utveckling av olika förmågor (57, 58). Behandlingarna avser främst områden som kog-

nition, adaptivt beteende och kommunikation. 
 

2014-01-01 trädde en stor omorganisation i kraft inom Habilitering & Hälsa i VGR. De fyra 

verksamhetsområdena inom Habiliteringen blev EN verksamhet. Syftet var att kunna erbjuda 

en mer likvärdig vård, ett bättre nyttjande av gemensamma resurser och specialistkunnande 

samt en ökad patienttid. För att nå målet behövde förvaltningen ha ett gemensamt sätt att bed-

riva och utveckla Habiliteringen. Ett stort gemensamt kartläggningsarbete påbörjades och för-

valtningen identifierade vissa områden där det var viktigt att snabbt skapa en likvärdig vård i 

hela Habiliteringen. Ett av dessa områden var ”Flöde för familjer med barn med AST”. I flödet 

(bilaga 1) är GUA en av aktiviteterna.  

 

Under tiden för starten av aktuellt förbättringsarbete skedde en kontextförändring utifrån nya 

regionala medicinska riktlinjer som medförde att Habiliteringen fick ytterligare en ökning av 

patienter med AST, cirka 7 %. Enligt den nya överenskommelsen skulle Habiliteringen även 

ansvara för att föräldrar till barn och ungdomar 7-17 år med AST som hade insatser från Barn- 

och ungdomspsykiatriska mottagningen (BUP) skulle få GUA fram till 2015-12-31.  

 

Kunskap saknas om hur GUA ska vara utformad för att vara likvärdig, ge bästa nytta, samt ge 

bästa tillgänglighet på de fem orter som idag erbjuder GUA. En gemensam webbutbildning kan 

vara ett steg mot likvärdig vård och ökad tillgänglighet till kunskap då den skulle kunna erbju-

das till alla föräldrar med barn med AST i VGR oavsett var man bor.  

 

Verksamheten saknar erfarenhet och kunskap om faktorer som är viktiga för att förbättringsar-

beten ska bli framgångsrika.  

Syfte 

Syftet med förbättringsarbetet  

 Att föräldrar till barn med AST skall erbjudas likvärdiga föräldrautbildnings-

koncept i VGR anpassade efter föräldrars olika behov av att ta till sig kunskap.  

 Att utbildningen skall vara till god nytta för föräldrarna  

 Att väntetiden till föräldrautbildning är högst 90 dagar oavsett var man bor i 

regionen. 

Syftet med studien               

 Att beskriva förändringsprocessen, hinder och framgångsfaktorer i aktuellt för-

bättringsarbete, ur två förbättringsgruppers perspektiv. 
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Metod 

Miljön för förbättringsarbetet och studien  
Förbättringsarbetet och studien av densamma genomfördes inom BUH inom Habilitering & 

Hälsa i VGR. BUH ger stöd och behandling till barn och ungdomar 0-18 år med varaktiga 

funktionsnedsättningar såsom utvecklingsstörning, autism eller rörelsehinder. Målet med 

BUHs arbete är att barnet ska klara olika aktiviteter och ha möjlighet att göra det han eller hon 

vill i det dagliga livet. Föräldrarna ska få goda möjligheter att stödja sitt barn.  

 

BUH finns på tolv mottagningar på fyra huvudorter; Borås, Göteborg, Skövde och Vänersborg. 

Varje mottagning ger stöd till cirka 500 patienter och deras familjer, totalt 6600 patienter. Cirka 

60 % av dem är patienter med AST. Var och en av de fyra huvudorterna utgjorde egna verk-

samhetsområden med egna verksamhetschefer som vid årsskiftet 2013-14 slogs de samman till 

en verksamhet. Totalt arbetar cirka 350 medarbetare i verksamheten och behandling bedrivs 

såväl individuellt som i grupp. Ofta arbetar man tvärprofessionellt i team som består av experter 

från olika yrkesgrupper såsom arbetsterapeut, logoped, kurator, läkare, psykolog, sjukgymnast, 

sjuksköterska samt specialpedagog.  

 

Planering av förbättringsarbetet 
Uppdragsgivare för förbättringsarbetet och studien var Habiliteringens verksamhetschef. För-

bättringsarbetet och studien av densamma leddes av en verksamhetsutvecklare, i fortsättningen 

benämnd forskaren, som genomförde arbetet inom ramen för sin masterutbildning i kvalitets-

utveckling och ledarskap på Hälsohögskolan i Jönköping.  

 

Forskaren skrev i samråd med verksamhetschefen ett utkast till uppdrag för förbättringsarbetet 

som i maj 2014 presenterades för fyra habiliteringschefer som representerade de fyra huvudor-

terna. Till den regionala förbättringsgruppen utsåg de fyra habiliteringscheferna två medarbe-

tare vardera. Medarbetarna har lång erfarenhet av barn med AST och de flesta genomför för-

äldrautbildning om AST på någon av de fem orter som erbjuder GUA.  

 

I juni informerade verksamhetschefen alla habiliteringschefer i regionen om förbättringsarbetet 

vid ett möte i den strategiska ledningsgruppen, där förutom verksamhetschef och 19 habilite-

ringschefer, biträdande verksamhetschef och en av verksamhetsutvecklarna deltog. Vid detta 

möte beslutade ledningen att det i uppdraget även skulle ingå att skapa en webbutbildning om 

AST för föräldrar. Uppdraget fastslogs 2014-08-25. Se bilaga 2. Projekttiden sträckte sig från 

2014-09-01 till 2015-05-01. Kommunikation och styrning av förbättringsarbetet följde en kom-

munikationsplan (bilaga 3) som forskaren skrev och som den strategiska ledningsgruppen tog 

beslut om 2014-10-08. Forskaren hade ett möte med uppdragsgivaren en gång per månad och 

med de två utvalda habiliteringscheferna, som utgjorde styrgruppen, två gånger per termin.  

 

I förbättringsarbetet och i studien ingick 16 medarbetare som arbetade i två olika arbetsgrupper.  

 

Regionala gruppen (9st) 

1 arbetsterapeut, 1 fritidspedagog, 2 kuratorer, 1 logoped, 1 psykolog, 1 sjukgymnast och 2 

specialpedagoger. Sjukgymnasten ingick även i webbgruppen och utgjorde länken mellan grup-

perna. 

Webbgruppen (7st) 
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2 arbetsterapeuter, 1 logoped, 1 psykolog, 1 sjukgymnast, 1 specialpedagog och 2 medarbetare 

från kommunikationsavdelningen.  

Forskaren hade ambitionen att leda grupperna i agil anda, vilket innebar att förbättringsgrup-

perna skulle vara relativt självgående och skulle ta egna beslut då gruppen var uppbyggd av 

människor med den nödvändiga kompetensen och som visste mest på detaljnivå. Deltagarna 

var motiverade och forskaren skulle ge dem det stöd de behövde och hon litade på att gruppen 

fick jobbet gjort (59). 

 

Genomförande av förbättringsarbetet 

Regionala gruppen 

Den regionala gruppen ansvarade för att inventera och jämföra befintliga fem ”live”-utbild-

ningar, att skapa gemensamma utvärderingsformulär som kunde fånga föräldranyttan med ut-

bildningar samt att skapa nya gemensamma ”live”-koncept. Gruppen genomförde totalt åtta 

möten tillsammans, från september 2014 till och med april 2015. Utifrån aktuella förutsätt-

ningar, att deltagarna i gruppen inte hade någon extra avsatt tid till förbättringsarbetet, samt att 

de var utspridda i regionen och hade mellan sju och 15 mil till den gemensamma mötesplatsen, 

valdes heldagsmöten mellan kl. 9.30 - 15.30, en gång per månad.  

 

Forskaren var sammankallande, ordförande och sekreterare under alla gemensamma möten. 

Minnesanteckningar från gruppens möten skickades till deltagarna senast två arbetsdagar efter 

mötet 

 

Vid första mötet 2014-09-19, fördes en dialog om uppdraget som förtydligades och reviderades 

utifrån synpunkter från gruppen. Samsyn skapades runt en gemensam målbild för uppdraget 

utifrån den första av de tre fundamentala frågorna, från Nolans förbättringsmodell (60), se Figur 

2, vad vill vi åstadkomma?  

 

”Vi vill åstadkomma/erbjuda likvärdig basutbildning för föräldrar till barn med AST, som är 

till stor nytta, med lika god tillgänglighet avseende väntetider, för alla föräldrar, oavsett var 

de bor i regionen”. 

 

Nolans tre förbättringsfrågor användes under förbättringsarbetet då svaren på frågorna skapar 

en bas för förbättringar (60).  

 
Figur 2. Nolans förbättringsmodell (60). 

 

Nolans förbättringsmodell användes för att skapa struktur i förbättringsarbetet avseende att sätta 

mål och att göra tester i liten skala med hjälp av PGSA-cirklar, symbolen för ständiga förbätt-

ringar (60, 61, 62). Tillsammans med mätningar över tid och att gemensamt, kontinuerligt lära 

Förbättringsmodell 
efter T Nolan, E Deming m fl

Vad vill vi åstadkomma? Mål !

Hur vet vi att en förändring är en förbättring? Mått !

Vilka förändringar kan leda till en förbättring? Idéer !

Agera Planera

GörStudera

PGSA-cirkeln
Test !
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genom erfarenhetsutbyte skulle förbättringar avseende nytta och minskade väntetider till för-

äldrautbildning synliggöras.   

Utifrån behov uttryckta hos några av deltagarna, att man önskade en ökad styrning och tydlighet 

kring tidsplanen för uppdraget, gjorde forskaren ett utkast till genomförandeplan som gruppen 

godkände vid möte två (bilaga 4).  

 

Vid möte tre fördes en diskussion om uppdraget avseende att skapa likvärdiga koncept. Grup-

pen hävdade samstämmigt att de ville skapa ett likadant koncept, inte likvärdiga. Då forskarens 

avsikt var att leda agilt togs beslutet att gruppen skulle skapa ett likadant koncept. Vid samma 

möte deltog två deltagare från webbgruppen som informerade om hur produktionen av webb-

utbildningen framskred och svarade på frågor. 

 

Vid ”möte sex” 2015-02-19 framkom det att arbetet att färdigställa det nya konceptet var 

mycket mer omfattande än vad som förutspåtts innan. Slutdatum flyttades därför fram två må-

nader. 

 

Webbgruppen 

Webbgruppen ansvarade för att producera innehåll i en föräldrautbildning om AST på webben 

för föräldrar till barn 0-5 år. Syftet var främst att minska väntetiden. Att göra en ny webbutbild-

ning från ”scratch”, tar extra lång tid (63). Då verksamheten inte tidigare hade erfarenhet av att 

producera en webbutbildning och webbgruppen upptäckte att det var svårt och ineffektivt att 

överföra det vanliga informationsmaterialet som användes vid ”live”-utbildningarna till ett nytt 

medium (64) fick produktionen flyttas fram två månader från 2014-10-31 till 2014-12-31.  

 

De sju personerna i webbgruppen arbetade med att producera webbutbildningen enligt en ge-

nomförandeplan som forskaren skrev och som gruppen godkände (bilaga 5). Webbgruppen 

leddes i agil anda vilket innebar att forskaren fungerade som coach och stöttade gruppen utifrån 

behov (59). Vid tre av sju möten deltog forskaren. Webbgruppen deltog vid ett av den regionala 

gruppens möten för att informera om hur arbetet med webbutbildningen utvecklades. Fyra pla-

nerade möten hade forskaren med kommunikationsavdelningen med syfte att formulera utvär-

deringsfrågor och informationsbrev till föräldrarna samt planera hur webbutbildningen skulle 

läggas upp på webbplatsen. Nästan varje vecka förekom oplanerade agila ”stå-upp-möten” där 

nuläget kommunicerades.  

 

2014-12-31 var webbutbildningen klar. 2014-12-08 fick föräldrar till samtliga 18 barn med 

AST 0-5 år, som stod på väntelista till utbildningen på en av de fem orterna, erbjudande att 

delta i pilot 1 av webbutbildningen under två veckor i januari. Se inbjudan i bilaga 6. De bjöds 

även in till en halvdags uppföljning tillsammans med de andra föräldrarna som hade gått web-

butbildningen. Alternativet till webbutbildningen var att gå den vanliga två-dagarsutbildning 

på Habilitering Hisingen. Inför start av webbutbildningen fick föräldrarna ett informationsbrev 

med länken till utbildningen, se bilaga 7.  

 

I slutet av januari 2015 skickades en inbjudan till pilot 2 ut till samtliga 74 föräldrar som väntade 

på utbildningen på en av de fem orterna. Föräldrarna hade barn och ungdomar AST 2-18 år. 

Många hade väntat länge, upp till ett halvt år på utbildningen. Av 26 svar tackade 23 ja till 

webbutbildningen. Tre svarade att de ville gå den vanliga ”live”-utbildningen. pilot 2 pågick 

under tiden 2015-02-16- 2015-03-01. Då det framkommit att föräldrarna i pilot 1 önskade att 

utbildningen skulle finnas tillgänglig en månad, informerades föräldrarna skriftligt att utbild-

ningen förlängdes fram till datum för uppföljningsdagen 2015-03-23.  
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Under projekttiden ändrades förutsättningarna då ledningen tog beslutet att Resursverksam-

heten, som utgjorde majoriteten av webbgruppen, skulle upphöra 2015-03 31. Utvärderingen 

av pilot 2 av webbutbildningen förlades därför helt till den regionala gruppen. 

 

I två etapper, hösten 2014 och våren 2015, genomförde förbättringsgrupperna flera PGSA-

cykler. Se även Figur 3. 

 

Regionala gruppen 

PGSA 1: Inventerade befintliga GUA för att få kunskap om varandras GUA och skapade ge-

mensamma föräldrautvärderingsformulär som användes för att få ett utgångsvärde, en baslinje 

av föräldranytta.  

PGSA 2: Skapade ett gemensam nytt ”live”-koncept 

Webbgruppen  
PGSA 3: Producerade en webbutbildning som testas med föräldrar i pilot 1, utvärderades och 

modifierades. 

PGSA 4: Testade webbutbildningen i pilot 2 med nya föräldrar som utvärderade den. 

 

Förbättringsarbete ”Föräldrautbildning Autism (GUA) 0-18 år”

Etapp 1: (15 september - 31 december 2014) Etapp 2: 1 januari - 1 maj 2015
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Figur 3. Tidsplan över de två förbättringsgruppernas aktiviteter i två etapper.  

 

I Figur 4 har förbättringsarbetets fyra PGSA-cirklar placerats in i Demings värdekedja, med 

syfte att skapa värde för patienten. 

Förstå 

patientens 

behov

Definiera 

kvalitet

Förbättra 

kvalitet

Ökat värde för 

patienten

Bättre service-

användning

1

1

2 3

4

Ökad trivsel

 
Figur 4. De fyra PGSA-cirklarna placerade i Demings värdekedja (65).  

 

I slutet av etapp 2 genomförde regionala gruppen ytterligare en PGSA då en gemensam tidsplan 

utformades för när ”live”-utbildningen och uppföljningsdag för webbföräldrar skulle erbjudas 

på de fem orterna, jämnt fördelat över hösten 2015, tillgängliga för alla föräldrar (se Figur 14). 

Då den tillkom senare finns en inte redovisad i Figur 3, 4 och 6.  

 

En mer detaljerad tidsplan över förbättringsarbetet och studien av densamma finns i ett Gantt-

schema i bilaga 8.  
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Metod och mätningar inom ramen för förbättringsarbetet 
Aktuella mätningar presenteras fördelade i en värdekompass utifrån fyra olika perspektiv i Fi-

gur 5 och i Tabell 1. (66).  

 

 

Figur 5. Mätningar i fyra perspektiv utifrån värdekompassen (66). 

 

Tabell 1. Mätningar inom ramen för förbättringsarbetet 

Typ av mätning Insamlingsfrekvens Datakälla 
Vem mäter/Samman 
ställer? 

Funktionell hälsostatus   

1. Andel föräldrar som får 
GUA inom 90 dagar  2 gånger/månad 

Asynja/Visph (Jour-
nalsystem) 

Forskaren + administratör 

Patienttillfredsställelse   

2. Andel föräldrar som fått ny 
kunskap om autism 

Efter genomförd GUA "live" 
i november på 5 orter + två 
piloter av GUA webb. 

Föräldrasvar på  

utvärderingsfrågor 
GUA-ansvarig samlar in. 
Forskaren sammanställer 

3. Andel föräldrar som fått 
idéer hur de kan stödja sitt 
barn  

Efter genomförd GUA "live" 
i november på 5 orter + två 
piloter av GUA webb. 

Föräldrasvar på  

utvärderingsfrågor 
GUA-ansvarig samlar in. 
Forskaren sammanställer 

4. Andel föräldrar som förstår 
sitt barn bättre efter utbild-
ningen  

Efter genomförd GUA "live" 
i november på 5 orter + två 
piloter av GUA webb. 

Föräldrasvar på  

utvärderingsfrågor 
GUA-ansvarig samlar in. 
Forskaren sammanställer 

Kliniska resultat  

5. Antal föräldrar som väntar 
på GUA  2 gånger/månad 

Asynja/Visph (Jour-
nalsystem) 

Forskaren+ administratör 

Kostnader (balanserade mått)   

6. Antal timmar som persona-
len arbetar med GUA (balan-
serat mått) 

1gång/termin Regionala gruppen  
Regionala gruppen och 
webbgruppen 
Forskaren sammanställer 

7. Antal timmar totalt för pro-
duktion av webbutbildning 

1 gång Webbgruppen Forskaren sammanställer 

  

 

Patienttillfredsställelse 
 Andel föräldrar som upple-

ver att de fått god nytta av 
GUA 

 

  

 
 
Kliniska resultat  

 Antal föräldrar som väntar  
på GUA (processmått) 
 

 Kostnader    
 Antal timmar som personalen arbetar  

 med GUA (balanserat mått) 

 Antal timmar totalt för produktion av 
webbutbildning 

 

Funktionell hälsostatus 
 Andel föräldrar som får GUA 

inom 90 dagar  
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Insamling av data  

 
Regionala gruppen  

För att få fakta och kunskap om föräldrarnas uppfattning om innehåll, tillgänglighet, utformning 

och nytta med de fem olika föräldrautbildningarna skapade den regionala gruppen gemen-

samma utvärderingsfrågor som möjliggjorde jämförelser mellan de olika koncepten som er-

bjöds på de fem orterna; Alingsås, Borås, Göteborg, Skövde och Uddevalla/Vänersborg. Se 

utvärderingsformuläret i bilaga 9. Gruppen beslutade att föräldrar som genomförde GUA ”live” 

i november skulle besvara de gemensamma utvärderingsfrågorna. Under höstens kommande 

två möten i november och december analyserades variationen i svaren som forskaren hade sam-

manställt. Gruppens gemensamma reflektion möjliggjorde gemensam förståelse, ett kollektivt 

lärande, en potential för ökad aktivitet i det gemensamma uppdraget (67). Föräldrasvaren ut-

gjorde en baslinjemätning att använda för kommande jämförelser med föräldrautvärderingar 

från webbutbildningen och det nya konceptet.  

 

I föräldrautvärderingarna fanns även öppna frågor som gav den regionala gruppen kvalitativa 

data om hur föräldrarna upplevt befintliga ”live”-utbildningar, data som inte fångades med de 

kvantitativa frågorna. Svar på vad som var mest respektive minst viktigt i utbildningarna hjälpte 

gruppen att anpassa innehållet i det nya konceptet utifrån föräldrarnas behov.  

 

Föräldrasvaren bidrog till ett gemensamt lärande utifrån ett patientperspektiv. Med hjälp av 

föräldrarnas synpunkter samt gruppens samlade kompetens och erfarenhet utformades innehåll 

i ett gemensamt nytt koncept, en grundläggande utbildning om AST, som skulle testas i slutet 

av våren 2015. Då arbetet att skapa det nya konceptet tog två månader längre än planerat, prö-

vades och utvärderades det inte inom ramen för förbättringsarbete.  

 
 

Webbgruppen 

Föräldrar till åtta av 18 barn (40 %) valde att testa webbutbildningen i pilot 1. Till uppföljnings-

träffen 2015-03-03 kom föräldrar till sju av barnen. Två av dessa sju barns föräldrar hade ännu 

inte gått webbutbildningen och ett föräldrapar gick från mötet innan utvärderingsfrågorna läm-

nades ut. Tre personer från webbgruppen samt forskaren deltog. Föräldrarna fick svar på frågor 

som de skickat in i samband med webbutbildningen. En förälder som bjudits in, berättade om 

sina erfarenheter av att ha ett barn med AST och föräldrarna hade ett erfarenhetsutbyte mellan 

sig. Träffen avslutades med att de två kommunikatörerna, som ingick i webbgruppen, deltog 

och hade en dialog med föräldrarna om teknik, form och förbättringsförslag.  

 

Föräldrar till 23 av 26 barn (88 %) valde pilot 2. Till halvdagsuppföljningen kom föräldrar till 

sju barn. Innehållet i mötet var samma som för föräldrarna i pilot 1 förutom att ingen särskild 

förälder var inbjuden för att delge sina erfarenheter av att vara förälder till ett barn med AST. 

Deltagande personal var densamma, personer som brukar genomföra GUA ”live” på orten, 

forskaren och kommunikatör. Föräldrarna besvarade skriftligt frågor om utbildningen (bilaga 

10) och i dialogen som fördes samlades kvalitativa synpunkter på webbutbildningen in.  

 

Till de 16 barns föräldrar som tackat jag till utbildningen, men som inte deltog vid uppfölj-

ningsträffen, skickades frågeformuläret med fyra frågor om nyttan och väntetider samt en öppen 

fråga om övriga synpunkter. Tre svar kom tillbaka. Övriga 13 kontaktade forskaren per telefon. 

Sju hade gått utbildningen och de besvarade de fyra frågorna per telefon samt lämnade övriga 

synpunkter och förbättringsförslag rörande utbildningen. 
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Gemensamma data 

Var fjortonde dag tog forskaren med hjälp av en behörig sekreterare ut kvantitativa data över 

föräldrars väntetider till GUA från ett journalsystem, och förde in dem i Excelark. Då journal-

system var nytt och hade börjat användas 2014-05-01 visade tidiga data falska, positiva förhål-

landen. Forskaren valde därför att endast inkludera data från och med den period då projektet 

pågick. 

 

Antalet väntande fördes vidare in i ett sekvensdiagram medan kvantitativa data över andel vän-

tande < 90 dagar förde in i ett styrdiagram, Statistical Process Control (SPC), som är lämpliga 

att använda när syftet är att följa mätningar över tid (68). Data över andel föräldrar som väntat 

< 90 dagar redovisades i ett P-diagram som används när data endast ska kategoriseras i två 

kategorier, i detta fall andel föräldrar som fick GUA inom 90 dagar (69).  

 

För att kunna se om webbutbildningen i pilot 1 minskade väntetider granskade forskaren jour-

naler över alla (85 st.) patienter 0-5 år med AST som hade inremitterats till BUH från november 

2013 fram till november 2014 på den ort där pilot 1 erbjöds. 44 av de 85 patienternas föräldrar 

erbjöds tid för GUA ”live” eller på webb. Alla föräldrar (18 st.) som väntade på GUA i novem-

ber 2014 på orten, erbjöds att delta i första piloten av webbutbildningen. Den faktiska vänteti-

den till GUA för var och en av de 44 patienterna räknades ut och samlades i ett Excelark. Där-

efter fördes de in i ett XmR-styrdiagram som passar när varje mätpunkt motsvarar ett värde och 

när man minst har 20 värden (69).  

 

I samband med möten i den regionala gruppen från och med december 2014 till och med april 

2015, presenterades sekvensdiagram och styrdiagram över antal väntande föräldrar och andel 

som väntade <90 dagar. De visuella bilderna visade fakta som skulle skapa nyfikenhet och 

motivation att inom projekttiden testa nya former för utbildningen (60).  

 

Allt material och anteckningar från de två förbättringsgruppernas möten samlades i VGRs ge-

mensamma dokumenthanteringssystem Alfresco på den regionala webbplatsen. Syftet var att 

de två gruppernas skulle ha full insyn i varandras arbete. 
 

 

Patientupplevelser 

Under perioden 2014-11-01 till 2015-03-31besvarade sammanlagt 122 föräldrar fyra frågor om 

nytta med GUA ”live” eller på webb, samt om väntetider. Frågorna besvarades skriftligt alter-

nativt per telefon och var påståenden där föräldrarna markerade sin inställning med kryss i nå-

got av fyra svarsalternativ i en Likertskala; 1 = Instämmer i låg grad, 2 = Instämmer till mindre 

än hälften, 3 = Instämmer till mer än hälften och 4 = Instämmer i hög grad. För att få svar på 

hur föräldrarna upplevde utformning och teknik under webbutbildningen fick de besvara extra 

frågor, se fråga 12 till och med 21 i bilaga 10. 

 

Fördelningen av svaren mellan orter och piloter redovisas i Tabell 2.  
 

Tabell 2. Antal deltagare, antal svar och andel föräldrar som besvarat utvärderingsfrågorna på fem orter 

(baslinje) samt i pilot 1 och pilot 2 

Ort Ort 1 Ort 2 Ort 3 Ort 4 Ort 5 Pilot 1 Pilot 2 Summa 

Antal deltagare 

Antal svar 
21 

15 

45 

35 

20 

15 

20 

19 

25 

17 

6 

4 

17 

17 

 154 

 122 

Andel svarande 71 % 77 % 75 % 

  
95 % 68 % 67 % 100 % 79 %  

(genomsnitt) 
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101 föräldrarna svarade på frågorna efter ”live”-utbildningar på fem orter under november 

2014. Deras svar utgjorde en baslinje.  

 

Kvantitativa data från de fyra föräldrarna som deltog och utvärderade pilot 1 i januari 2015 

redovisades på individnivå då antalet var för litet för att sammanställas procentuellt. Båda sam-

manställningarna presenterades i stapeldiagram. De föräldrar som valde att testa pilot 1 av web-

butbildningen fick även utvärdera webbutbildningen i grupp i samband med en uppföljnings-

dag. Syftet var att fånga kvalitativa data om hur webbutbildningen kunde utvecklas för att möta 

deras behov ännu bättre. Medarbetarna från kommunikationsavdelningen deltog för att kunna 

föra en dialog om hur utbildningen fungerat avseende utformning och tekniskt. Utifrån föräld-

rasynpunkter och medarbetarnas egna erfarenheter modifierades webbutbildningen innan den 

erbjöds i pilot 2.  

Analys av data 

Rapportuttag ur verksamhetens journalsystem av data bakåt i tid fördes kontinuerligt in i Exce-

lark. För analys av kvantitativa data om antal väntande föräldrar användes styrdiagram och för 

andel som väntade < 90 dagar användes ett P-diagram. Båda kompletterades var fjortonde dag 

med nya data som presenterades vid mötena under våren 2015. Syftet var att se om förändringar 

ledde till förbättringar avseende minskade väntetider till utbildningen. Styrdiagrammen skulle 

fungera som beslutsstöd som kunde användas i nutid då varje ny mätpunkt skulle kunna sättas 

i relation till historiska data (68). Vid tolkning av diagrammen skulle eventuella ”trends” eller 

”shifts” kunna visa på variation och ställningstagande till om resultat visade en förbättring (69). 

Den faktiska väntetiden för alla de 44 barns föräldrar, som erbjudits GUA ”live” eller på web-

ben i pilot 1, plottades in i ett XmR-diagram (68). Om minst åtta punkter placeras under eller 

över medelvärdeslinjen över tid kunde det tolkas som en systematisk variation, ett ”shift” (69). 

 

Metoder för studien av förbättringsarbetet 
Syftet med studien var att studera upplevelser av förändringsprocess, hinder och framgångsfak-

torer i aktuellt förbättringsarbete. Förbättringsarbetet studerades genom en fallstudie med kva-

litativ, induktiv metod. En fallstudie valdes då den med fördel används när man vill fånga en 

hel bild och där en förändring över tid ska studeras utifrån upplevelser hos människors som 

deltagit i händelseförloppet (70). Kvalitativ design användes då upplevelser av en specifik fö-

reteelse skulle beskrivas i sin naturliga miljö och en djup förståelse eftersträvades. Metoden 

lämpar sig där ett fenomen är lite utforskat och målet med forskningen är nya upptäckter i en 

komplex verklighet (71, 72). Styrkor, svagheter, framgångar och utmaningar i ett förbättrings-

arbete skulle kunna identifieras.  

 

Fokusgrupper användes då de med fördel väljs som en metod när man vill ta reda på människors 

erfarenheter och iakttagelser. Fokusgrupper genererar en bred åsiktskarta över olika perspektiv 

på hur människor uppfattar och förhåller sig till sina upplevelser (71).  
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Metoder för datainsamling 

Regionala gruppen 

 Förändringsprocess 

För att fånga processen fick varje deltagare besvara samma fråga; Hur upplever du vårt förbätt-

ringsarbete hittills? Det skedde 15 minuter innan den regionala gruppen avslutade sex av sina 

åtta förbättringsmöten, oktober 2014- mars 2015. Längden på svaren varierade mellan ett par 

meningar upp till en A4-sida. 

 Hinder och framgångsfaktorer 

Semistrukturerad fokusgruppsintervju som avslutade det åttonde och sista mötet, 2015-04-24, 

inom ramen för studien.  

Webbgruppen 

 Hinder och framgångsfaktorer 

Semistrukturerad fokusgruppsintervju i samband med det sista mötestillfället 2015-03-20.  

 

Aspekter som deltagarna tyckte var de viktigaste, skulle komma fram. Följande tre frågor ställ-

des; Vilka problem och svårigheter har du upplevt under förbättringsarbetet? Vilken nytta och 

vilka framgångar har du upplevt under förbättringsarbetet? Är det något mer som du vill säga 

som vi inte har pratat om? De två gruppernas olika upplevelser och beskrivningar av hinder 

och framgångsfaktorer som de upplevt i sina grupper i förbättringsarbetet ökade möjligheten 

till en större bredd och variation i beskrivningar.  

 

Fokusgruppsintervjuerna genomfördes i Habiliteringens lokaler. Båda intervjuerna pågick i en 

timme. En habiliteringschef från vuxenhabiliteringen, som hade erfarenhet av att leda fokus-

grupper, ledde båda intervjuerna. En sekreterare var observatör under båda intervjuerna och 

transkriberade båda intervjuerna ordagrant. De frågor som studien skulle besvara var huvudfo-

kus men utöver dessa var intervjun öppen för att fånga olika upplevelser.  

 

Analys av kvalitativ data 

Den stående frågan: Hur upplever du vårt förbättringsarbete hittills? analyserades med induk-

tiv kvalitativ innehållsanalys. Induktiv ansats innebär förutsättningslös analys av texter (73) 

vilket passade då liknande studier inte tidigare hade genomförts i verksamheten och inga jäm-

förelser skulle göras. Inte heller fanns några hypoteser eller teorier som skulle prövas (74). Med 

induktiv metod skulle beskrivna erfarenheter kunna generera teorier som kunde kopplas till 

förändringsprocess, hinder och framgångsfaktorer (74).  

  

Kvalitativ innehållsanalys innebär att man tolkar texter och att man i kvalitativ ansats växlar 

mellan närhet och distans (73), och att fokusera på att identifiera likheter och skillnader i text-

innehåll (75). Syftet var att fånga förändringsprocessen över tid. Materialet analyserades med 

en manifest kvalitativ innehållsanalys, en beskrivande nivå av innehållet (75). Denna metod 

valdes då den var enklare att utföra trots att den latenta analysen, där man söker underliggande 

mening, oftare kan vara mer intressant (76). 

 

I den kvalitativa innehållsanalysen följdes gängse processteg (77) såsom att söka meningsen-

heter, kondensera och därefter abstrahera dem till olika koder. Skillnader och likheter beskrevs 

och koder med liknande innehåll samlades under samma underkategori och kategorier. Under 

analysprocessen fick respondenterna, samtalsledaren och chefssekreteraren del av materialet 
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med syfte att säkerställa att analysen byggde på insamlad data. För att illustrera hur de olika 

stegen gick till i analysprocessen visas ett exempel i Tabell 3. 
 

Tabell 3. Exempel på meningsbärande enheter, koder, underkategorier, kategorier och domäner 

 

 

Figur 6 visar tidsplanen över de olika aktiviteterna som genomfördes i förbättringsarbetet samt 

i studien av densamma.  

 

Förbättringsarbete ”Föräldrautbildning Autism (GUA) 0-18 år”

Etapp 1: (1 september - 31 december 2014) Etapp 2: 1 januari - 1 maj 2015
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Figur 6. Tidsplan över aktiviteter i förbättringsarbetet samt studien av densamma. 

 

Etiska överväganden 
Förbättringsarbetet är en del i det vanligt hälso- och sjukvårdsarbetet. Såväl vårdpersonal som 

patienter har ett etiskt ansvar att delta i förbättringsarbeten, förutsatt att de uppfyller angivna 

etiska rekommendationer (78). Varken i förbättringsarbetet eller studien samlades några per-

sonuppgifter in i som kunde röja föräldrars eller medarbetares identitet. Det fanns inte heller 

någon risk att deltagarna skulle ta fysik eller psykisk skada.  

 

Föräldrar som medverkade i förbättringsarbetet besvarade specifika utvärderingsfrågor ano-

nymt efter genomförd utbildning och ansvariga medarbetare informerade dem om att svaren 

skulle bidra till en utveckling av innehåll och form.  

 

Meningsbärande enhet Kod Underkategori Kategori Domän
Tidsmässigt känner jag en ”oro” om vi ska hinna 

komma fram till  vad innehållet i Föräldrautbildning 

autism ska innehålla.

Känner oro att vi inte ska 

hinna komma fram till  

innehållet i utbildningen

Kommer nog 

inte att hinna

Vi har alldeles för lite tid på oss För lite tid Tidsbrist

Nya frågor uppkommer som får oss att stanna upp och 

till och med backa! Kan vara mycket viktigt för att 

komma framåt.

Bra att vi stannar upp och 

reflekterar 

Mycket diskussioner  utbyte av tankar och tolkningar 

är viktigt att få ta tid, för att alla skall vara på "banan".

Utbyte av tankar måste 

få ta tid

Tidspress

Tid

Stanna upp och 

reflektera

Måste få ta 

tid
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Föräldrarna som testade webbutbildningen fick välja mellan den och en traditionell utbildning 

på plats och tackade skriftligt ja till webbutbildningen. I konceptet för webbutbildningen ingick 

en föräldraträff efteråt då Habiliteringen har kunskap om att det är mycket värdefullt att få 

möjlighet till ett erfarenhetsutbyte med andra föräldrar. Föräldrarna fick inför föräldraträffen 

skriftlig information om att mötet skulle avslutas med dialog om hur utbildningen kunde ut-

vecklas vidare. I informationsbrev två, inför start av webbutbildningen, fick föräldrarna veta att 

deras frågor och utvärderingar av utbildningen skulle behandlas anonymt och att sammanställda 

svar skulle komma att användas i en masteruppsats. De informerades om att de hade rätt att 

utan skäl meddela att de inte vill att deras frågor och svar fick användas i uppsatsen. Samma 

information fanns även på utbildningens webbplats. De sju föräldrar som erbjöds pilot 2 och 

som inte hade besvarat frågorna, kontaktades per telefon av forskaren. De informerades på nytt 

om att de var frivilligt att besvara frågorna.  
 

Verksamhetschefen var uppdragsgivare för såväl förbättringsarbetet som studien och hade i 

samråd med forskaren formulerat studiens syfte. Personalen i den regionala gruppen informe-

rades muntligt om studiens syfte och formen för deras medverkan, att besvara frågor under 

arbetets gång. Deras skriftliga svar betraktades som ett samtycke. Gruppen informerades om att 

medverkan i den avslutande fokusgruppsintervjun var frivillig och att de kunde avstå utan för-

klaring. 

 

Vid fokusgruppsintervjuerna avstod forskaren från att vara observatör då det skulle minska ris-

ken för att medarbetarna skulle känna att de var i en beroendeställning vilket kunde innebära 

att inte alla åsikter skulle komma fram. 
 

Materialet från möten och intervjuer avidentifierades för att minska risken för igenkänning. 

Medarbetarna fick granska resultatet av analyserna för att godkänna att deras data var korrekt 

uppfattat. Om missuppfattningar förekom kunde data tas bort eller korrigeras innan resultatet 

färdigställdes. 

 

Föräldrasvaren sparades under studien i låst skåp samt på lösenordskyddad hårddisk endast 

tillgänglig för forskaren. Därefter förvaras de inlåsta i 10 år enligt föreskrifter från Hälsohögs-

kolan i Jönköping.  

 

Forskaren arbetar som verksamhetsutvecklare i organisationen. Risken att en beroendeställning 

mellan deltagarna och forskaren skulle influera menligt på resultatet av studien bedömdes vara 

liten. Forskaren var medveten om att hennes kunskaper och erfarenheter påverkade utform-

ningen och att hon var medskapare i forskningsprocessen (73). Hon förstod också vikten av att 

vara flexibel, lyhörd och öppen i datainsamling och analys (71).  

 

Resultat 
 

Resultatet presenteras i två delar. Först redovisas resultat från förbättringsarbetet motsvarande 

kvantitativa samt kvalitativa data från föräldrautvärderingar av nytta och tillgänglighet till för-

äldrautbildning om autism (GUA) ”live” och på webb. Därefter presenteras resultat från studien 

av förbättringsarbetet med kvalitativa data från fokusgruppsintervjuer med medarbetare. 
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Resultatet av förbättringsarbetet 

Föräldranytta  

122 föräldrasvar på tre frågor om nyttan med föräldrautbildningen i befintlig form på fem orter 

(baslinje) samt i pilot 2 redovisas i Figur 7. 

 

 
Figur 7. Andel av föräldrar som efter ”live”-utbildning i november 2014 på fem orter, eller i pilot 2 i 

mars 2015, till mer än hälften eller i hög grad instämmer i tre frågor om nyttan med utbildningen. 

 

Synpunkter från föräldrar som kom fram vid utvärderingarna av GUA på fem orter.  

Exempel på viktigt innehåll i utbildningen var att; 

 få information från en person med autism  

 få beskrivningen av det som är svårt för barn med autism 

 få information om bemötande och förhållningssätt  

 få information om tidsuppfattning och verktyg  

 få diskutera med andra föräldrar och ta del av deras erfarenheter  

 

Föräldrarna till yngre barn visade sig vara mer nöjda med utbildningarna vilket gjorde att grup-

pen lärde sig att det nya konceptet skulle innehålla mer exempel utifrån äldre barns behov. 

Föräldrarna svarade att de helst ville gå utbildningen halvdagar istället för heldagar, gärna på 

förmiddagarna samma veckodag. Beslut tog därför att det nya ”live”-konceptet skulle erbjudas 

3x3 timmar företrädesvis förmiddagar samma veckodag.  

 

Andelen föräldrar som tackade jag till webbutbildning var 40 % i pilot 1 (8 av 18). Fyra av sex 

föräldrar som genomförde webbutbildningen i pilot 1 besvarade samma tre frågorna om föräld-

ranytta. I Figur 8 redovisas svaren från var och en av de fyra föräldrarna.  
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Figur 8. Svar från fyra föräldrar som gått webbutbildning i pilot 1 i januari 2015, om i vilken grad de 

instämmer i nyttan med utbildningen avseende tre frågor. 1= i låg grad och 4= i hög grad instämmer i 

tre frågor om nyttan med utbildningen. 

 

Synpunkter på föräldranytta från föräldrar 

Pilot 1 
- Webbutbildningen passade bra för våra behov.  

Vi har fått förståelse för den teoretiska bakgrunden till autism och fått några verktyg att 

använda i vardagssituationer. 

- Väldigt bra och informativa filmer om autism! Jag har fått flera bra tips som jag ska 

använda mig av!   

- En sådan här dag med andra föräldrar är bra att ha efter utbildningen.  

 

Pilot 2 
- Skönt att få sina upplevelser bekräftade! 

- Jättebra innehåll.  

- Detta är en bra start. Dock tror jag att människor behöver träffa andra med liknande 

situation också. 

- Webbutbildningen är bra. Skulle ha behövt den mycket tidigare. 

- Jag svarar lågt på frågorna om nyttan för jag kunde redan mycket då jag behövde få 

kunskap tidigare. 

- Det hade varit bra om vi hade ett chattforum, men det skulle skapas först när vi träffats 

så här. Vill veta vem jag chattar med. 

- Denna träffen är bra att ha som uppföljning. 

 

Tillgänglighet avseende väntetider 

I Figur 9 redovisas genomsnittliga väntetiden, omvandlad till dagar, som föräldrar uppgav att 

de väntat på GUA ”live” på fem orter och inför pilot 2 ”webb” som erbjöds föräldrar från ort 4. 

Variationen är stor mellan orterna. Staplarna för ort 4, där pilot 2 erbjöds, visar att föräldrarna 

i genomsnitt uppgav att de väntat 57 dagar kortare tid till pilot 2, än till ”live”-utbildningen i 

november 2014. Webbutbildningens främsta syfte, att minska väntetiden till GUA, uppnåddes 

på därmed på ort 4.  
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Figur 9. Genomsnittlig väntetid i dagar, som föräldrar uppgav att de väntat på GUA, på fem orter och 

på pilot 2.  

Synpunkter på tillgänglighet från föräldrar 

Pilot 1 
- Efter vad vi förstår kommer filmerna tas bort efter den 31:a januari, men vi skulle upp-

skatta mycket om de snart finns tillgängliga igen. Detta för vår egen skull för att kunna 

gå tillbaka om det var något vi behöver upprepa, men även för att göra filmerna t illgäng-

liga för våra anhöriga. 

- Vi vill kunna använda utbildningen som ett uppslagsverk.  

- Närståendeutbildning om autism är viktigt för oss att det finns.  

 

Pilot 2 
- Detta innehåll bör spridas. Ingen på bvc förstod att vårt tämligen välfungerande barn 

hade autism. Kunskapen i denna utbildning saknas på bvc när det gäller de självklara 

fallen. Mycket stöd som vi hade behövt har vi därför aldrig fått. Hab . bör jobba för att 

dela denna kunskap. 

- Denna utbildning bör spridas! Oroliga föräldrar som känner att något är fel kan ändå 

missas på  

- Varför inte sprida via 1177 eller liknande? Endast föräldrar ser helheten hos sitt barn. 

Innan bvc eller skola reagerar kan det gå många slitsamma år. Kunskap är inte farligt.  

- Skolan har för lite kunskap om autism. Skulle de kunna få utbildningen?  

 

Faktisk väntetid 

I Figur 10 redovisas faktisk väntetid för föräldrarna till de 44 patienterna som erbjöds GUA 

”live” eller på webb i pilot 1 i ett XmR-diagram. En punkt motsvarar väntetiden för var och en 

av föräldrarna. Alla föräldrar (till 18 barn) som väntade på GUA i november 2014 på en av 

orterna, erbjöds att delta i piloten 1 av webbutbildningen. Väntetiden minskade därmed.  
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Figur 10. Faktisk väntetid till föräldrautbildning om autism, för var och en av de föräldrar till 44 barn 0-

5 år med autism som remitterats till BUH mellan dec. 2013 och nov. 2014, på en av orterna (44 punkter).  

 
 

Andel föräldrar som väntar på GUA < 90 dagar  

Figur 11 visar ett styrdiagram (P-diagram) mått över andel föräldrar som stod på väntelista till 

GUA mindre än 90 dagar i BUH i hela regionen. Mätningarna gjordes två gånger per månad 

från 2014-10-15. Från och med januari 2015 introducerades webbutbildningen. Därefter kan en 

ökning av andelen som väntar < 90 dagar utläsas. Vid projektavslut 2015-05-01 hade andelen 

väntande < 90 dagar ökat från 67 % till 81 %. P-bar visar en centrummått och de två streckade 

linjerna representerar övre och nedre styrgränser. 

 

 

 
Figur 11. Andel föräldrar som väntat < 90 dagar på GUA inom BUH i VGR mellan 2014-10-15 och 

2015-05-01. 

 
Antal föräldrar som väntar på GUA  

Under mätperioden ökade antalet föräldrar som väntade på GUA i regionen successivt över tid, 

se Figur 12. En minskning av antalet väntade skedde under november 2014 i februari-mars 

2015.  
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Figur 12. Antal föräldrar som väntade på GUA inom BUH i VGR mellan 2014-10-15 och 2015-05-01. 

 

 

Antal väntande på den ort som deltog i pilot 2 
Andelen föräldrar som valde webbutbildning i pilot 2 var 88 % (23 av 26). Utöver de 23 som 

ville ha utbildning i pilot 2 fanns 48 patienters föräldrar på väntelistan som också fått erbju-

dande om GUA webb eller ”live”. För dem var föräldrautbildningen inte längre aktuell. Dessa 

ströks därmed från väntelistan, vilket är en förklaring till den kraftiga minskningen som ses i 

Figur 13. 

 

 

 

 
 

 
Figur 13. Andel föräldrar som väntade på GUA på den ort som deltog i pilot 2 i VGR mellan 2014-10-

15 och 2015-05-01.  

 

Webbutbildningen utgjorde ett bidrag till att erbjuda olika koncept anpassade utifrån föräldrars 

olika behov att ta till sig kunskap. Från och med 2015-04-15 erbjöds webbutbildningen till alla 

föräldrar med nydiagnostiserade barn med AST inom Habiliteringen i regionen.  
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I Figur 14 redovisas tidsplanen för när ”live”-utbildningar och uppföljningshalvdagar för 

”webbföräldrar kommer att erbjudas på fem orter i VGR hösten 2015, jämnt fördelat över ter-

minen för bästa tillgänglighet.  

ID Uppgiftsnamn Start
okt 2015

2-8 18-10 20-1227-9 1-1120-9 22-1115-11 29-116-9 25-1030-8 13-1211-10

9 2015-08-25Live1 Göteborg

2015-09-22Webbhalvdag Borås

2015-11-23Webbhalvdag Vbg

1 2015-09-23Live 1 Alingsås

2015-09-01Live 1 Borås

2015-12-02Webbhalvdag Alingsås

2015-09-21Live 1 Vbg/Uddevalla

2015-09-07Live 1 Skövde/Lidkpg

2015-10-06Live 2 Göteborg

2015-09-15Webbhalvdag 1 Gbg

2015-10-05Webbhalvdag Skövde/Lidkpg

3

13

6

2

2015-11-04Live 2 Alingsås

4

5

2015-10-06Live 2 Borås

10

11

12 2015-11-03Webbhalvdag 2 Gbg

2015-11-24Live 3 Göteborg

16

14

15

17

dec 2015nov 2015aug 2015 sep 2015

9-8 16-8 4-10 6-128-1123-8 13-9

8

7 2015-11-03Webbhalvdag Borås

2015-11-24Live 3 Borås

Liveutbildning Webbhalvdag

 

Figur 14. Tidpunkt när ”live”-information och uppföljningsdag (halvdag) för ”webbföräldrar” erbjuds   
på 5 olika orter i regionen hösten 2015, jämnt fördelat över terminen. 

Balanserade mått 

Ett annat balanserat mått var den mellan produktionstid för webbutbildningen och tiden för 

genomförandet av ”live”-utbildningarna. Den sammanlagda planerings- och produktionstiden 

för webbutbildningen var 570 timmar. Den sammanlagda tiden som det tog för berörd personal 

att genomföra 16 ”live”-utbildningar under hösten 2014 på de fem orterna var 456 timmar. Den 

totala produktionstiden motsvarar därmed den samlade tiden för genomförandet av 20 utbild-

ningar ”live”.  

 

Resultatet av studien av förbättringsarbetet 
Syftet med studien var att beskriva förändringsprocessen, hinder och framgångsfaktorer i aktu-

ellt förbättringsarbete, ur två förbättringsgruppers perspektiv. 

Förändringsprocessen regionala gruppen 

I Tabell 4 redovisas sammanställningen av den kvalitativa innehållsanalys som forskaren ge-

nomförde utifrån respondenternas svar. I analysen framträdde 4 domäner, 14 kategorier och 28 

underkategorier och 162 koder. Innehållet i underkategorier är sorterade i tre kolumner som 

valts ut för att belysa förändringsprocessen över tid från möte 2 och 3 (2014-10-15 och 2014-

11-18), möte 4 och 5 (2014-12-05 och 2015-01-08) och möte 6 och 7 (2015-02-19 och 2015-

03-20).  
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Tabell 4. Den regionala gruppens upplevelser av förändringsprocessen i förbättringsarbetet 

Domäner Kategorier Underkategorier 

    141015 och 141118  141205 och 150108 150219 och 150320 

Styrning 

Prioritering Finns viktigare saker   

Omvärld- 
Olikheter 

 

Göteborgsstyrning 
Inte längre Göteborgs-
perspektiv 

Bestämt uppifrån 

Omvärld påverkar innehåll Samma sak görs olika Många liknande tankar  

Struktur-
Tydlighet 

Otydlighet Ökad tydlighet Konkret  

Varför två grupper? 
Bra samverkan mellan 
grupperna 

Lite tillbakagång  

Tid 

För  
långsamt 

Långt till målet Komprimera i tid Ineffektivt  

För mycket diskussioner Vi fastnar  Spretiga diskussioner  

Framåt, 
 sakta men 

säkert 
Processen förs vidare Positiv process framåt Går hela tiden vidare 

Tidspress 

  Kommer nog inte att 
hinna 

Stress 

                                       Lång tid mellan  
                            träffarna 

Måste arbeta mellan mö-
tena 

Måste få ta 
tid 

Stanna upp och reflektera Måste få ta tid Fått mer tid 

Utrymme att fördjupa sig    

Kvalitet 
  

Tidspress kan minska 
kvalitén 

Finns inte tid tänka 
fritt/kreativt 

  
Tid behövs för kvalitet 

Inte forcera för bra slut-
produkt  

Dubbla  
känslor 

Ibland för fort, ibland för 
långsamt 

Ibland lätt, ibland 
svårt komma överens   

Långdraget men måste få 
ta sin tid 

Tidskrävande  
  

Gruppen 

Individuella 
egenskaper 

Kunskap och erfarenhet                                             Kompetens  
                                            Entusiasm och energi 

                          
                        Vi har mer att ge 

Engagemang 

Kreativitet 

Vara utvald 

Gruppdyna-
mik 

Roligt, trevligt, kreativt 
Fritt, god samarbet-
sanda 

Vara neutrala, inget revir-
tänkande 

 
Intressanta, inspire-
rande diskussioner 

Fokuserade, målinriktade 

Högt i tak, alla delaktiga Förslag kan ändras Koncentration, samarbete, 
givande och tagande 

Resultat 

Implemen-
tering 

 
Farhågor kring motta-
gande  

Utmaning acceptera NYA 
konceptet 

  
  

Vem ska jobba med utbild-
ningarna 

Förvänt-
ningar 

Osäker om åstadkomma 
något 

Oro, "blev det inte 
mer än så här" 

Inte mycket nytt  

Målet 
   Snart klara, mer finlir kvar 

  
  

Berg att ta sig över men 
funkar rätt bra 
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I följande avsnitt redovisas illustrerande citat under varje domän där underkategorierna har för-

ändrats över tid.  

 
Styrning 

Respondenterna upplevde i början en styrning från Göteborg som kändes oroande. Oron hade 

minskat efter ett par månader och oron kom inte upp på nytt efter 2015-01-08.  

 

2014-10-15 
”Nu blir webbutbildningen Göteborgs o som sedan ska göras om?! Är det rimligt? Kommer det att gö-

ras?”  

 

2015-01-08 
”Tidigare tanke kring ev. Göteborgsstyrning inte längre befogad. Helt klart ett gemensamt arbete utan 

att utgå från ett specifikt innehåll från Gbg”. 

 

I början upplevde gruppen en otydlighet i uppdraget och innehåll och begrepp som över tid 

blev tydligare, men inte för alla.  

 

2014-10-15 
”Fortfarande lite otydligt (luddigt/flummigt) – vad är syftet/målet” 
 

”Vi ”stöter och blöter” vårt uppdrag för att få en förståelse för vad slutändan ska bli. Detta har varit 

givande och jag tror vi har en betydligt större förståelse idag när vi går hem!”  
 

”önskar att man går igenom innan vi avslutar, vid varje tillfälle, vad vi ska fokusera på till nästa gång 

och hur lång tid vi har på oss på resp. område”. 
 

”Mycket diskussion kring begrepp som kanske blir klarare när vi bestämt innehåll”. 

 

2014-11-18 
”Förståelsen för uppdraget blir ngt tydligare för varje träff”. 

 

2014-12-05 
”Jag tycker fortfarande att det finns en viss otydlighet i vad vi egentligen ska åstadkomma och på vil-

ket sätt”. 

 

2015-01-08 
”…vi pratar mer och mer "samma språk". 

 

Tid 

Hastigheten i förbättringsarbetet upplevdes olika av respondenterna. Några svarade att det gick 

för långsamt andra att det gick för fort. Några upplevde dubbla känslor, att det ibland gick för 

fort, ibland för långsamt. 

 

2014-10-15 
”Det blir mkt prat men iaf jag har ett uppdämt behov av att få fördjupa mig på ett sånt här sätt”. 
 

”Lätt att fastna i detaljer, vilket gör att det känns långt ifrån målet”. 
 

”…för mig hade det varit lättare att avsätta en vecka intensivt. Också lättare att hålla fokus på uppgif-

ten o inte på allt annat som hinner ske i organisationen under denna långa projektperiod”. 
 

”Det är en dialog och process som ibland går för fort och ibland för långsamt”. 
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2014-11-18 
”Nya frågor uppkommer som får oss att stanna upp och till och med backa! Kan vara mycket viktigt 

för att komma framåt. 

 

2015-01-08 
”Det känns som det finns en stress/press i att snabbt åstadkomma en förändring, men processen bör få 

ta tid….”. 
 

”Mycket diskussioner och utbyte av tankar och tolkningar är viktigt att få ta tid, för att alla skall vara 

på "banan". 

 

När beslut togs i styrgrupp och strategisk ledningsgrupp att förlänga projektet ett par månader 

fram till sommaren upplevdes det positivt. 

 

2015-03-20 
”Bra också att det finns lite mer flexibilitet som gör att planen för utvecklingsarbetet har anpassats 

efter hur verkligheten ser ut- dvs. att vi fått mer tid!” 

 

Gruppen 

Respondenterna upplevde att det var roligt att få vara med i förbättringsarbetet, att det fanns 

stor kunskap, erfarenhet och engagemang i gruppen, att arbetet var kreativt samt att diskussion-

erna var intressanta. Upplevelserna höll i sig över tid under hela projekttiden. I slutet tog någon 

upp att det var viktigt att vara neutral och att inte styras av egna revirkänslor. 

 

2014-10-15 
”Bra att ”vi på golvet” är med i förbättringsarbetet”. 
 

”Roligt med engagerade människor med många åsikter” 
 

”Vi för processen vidare då vi har mycket kunskap och erfarenhet”. 
 

2015-12-05 
”Det är roligt, intressant att få delta i diskussioner där vi får tänka hyfsat fritt och verkligen fokusera 

på kreativ utveckling av verksamheten”. 
 

2015-03-20 

”Det finns mycket kompetens och energi samlat på ett ställe – det sätter igång något”. 

 

Gruppdynamik 

Upplevelserna av dynamiken i gruppen har varit positiv under hela projekttiden. 

 

2014-10-15 
”Känns som en bra grupp där alla kan komma till tals”. 
 

2014-11-18 
”Högt i tak, allas åsikter hörs och kan utvecklas” 
 

”Genom diskussion kan förslag ändras vilket är bra”. 
 

2015-01-08 
”Alla lika engagerade och positiva. God samarbetsanda”. 
 

”Öppet klimat så att allt är tillåtet att säga”. 
 

2015-02-19 
”Gruppen som vanligt fokuserad!” 
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Resultat 

Mot slutet av projekttiden började gruppen uppleva en oro över hur kollegor skulle komma att 

ta emot det ”nya” konceptet. Några såg en utmaning i att få alla att acceptera det och efterfrå-

gade en implementeringsplan.    

 

2014-12-05 
”Lite farhågor kring hur mottagandet blir bland medarbetare. Kan vi ha en implementeringsplan?” 

 

2015-02-19 
”Lite läskigt med att vi bestämmer och alla gör, många kommer att ha åsikter….”. 
 

”Blir dock en utmaning för alla att få enheterna/kollegorna att acceptera ”NYA” konceptet! 

 

I gruppen fanns det 2015-02-19 olika upplevelser av hur nära målet vi var. 

  
”Nu är vi inne i en fas som kräver koncentration och samarbete, ett givande och tagande. Kändes som 

ett berg att ta sig över idag, men funkar ändå rätt bra!”. 
 

”Vi kommer närmare slutfasen då vi ska vara klara med ”hela arbetet”, så visst är vi närmare slutet. 

Vi kan inte tro att vi fokuserar på ”fel” saker, utan nu är det mer finlir kvar”. 

Hinder och framgångsfaktorer regionala gruppen 

En sammanställning av resultat från den manifesta kvalitativa innehållsanalysen av data från 

fokusgruppsintervjun med regionala gruppen redovisas i tabell 5 och 6. Sex av de nio medlem-

marna deltog. Orsaker till bortfallet var att en gruppdeltagarna hade slutat och att två var sjuk-

skrivna. Respondenternas upplevelser presenteras även med belysande citat för olika katego-

rier.   

Hinder 

Frågan om hinder löd; Vilka problem och svårigheter har du upplevt i förbättringsarbetet? 

Utifrån analysen av respondenternas svar framkom sex domäner och 15 kategorier vilka redo-

visas i Tabell 5. 

 
Tabell 5. Regionala gruppens upplevelser av problem och svårigheter i förbättringsarbetet som fram-

kom i fokusgruppsintervjun 2015-04-24  

Tema Domäner Kategorier 

Problem och 
svårigheter i 
förbättrings-
arbetet 

Tid 

Tidspress 

För långdraget, omstart 

Ändrad tidsplan 

Otydlighet 
Underifrånprocess eller ovanifrånprocess? 

Otydligt syfte 

Skulle gjorts  
annorlunda 

Ägnat oss åt fel saker 

Fel upplägg 

Någon annan kunde ha förberett   

Mer styrning 

Tekniskt stöd Bristande tekniskt stöd 

Inget resultat 
Frustration över att inte bli klara 

Inte kunna visa att man gjort något  

Organisations- 
problem 

Organisationsproblem att projekt drar ut på tiden 

Glapp mellan vad organisationen och medarbetarna vill 

För mycket på gång, inte synkat. Projektet del av för mycket 
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I följande avsnitt redovisas illustrerande citat från de sex domäner som framträdde i analysen.  
 

Tid 

Respondenterna upplevde att arbetet varit för långdraget, med för glesa möten som gjort att 

man fått göra omtag. Vissa delar ägnades för lång tid andra fick för lite tid. Arbetet blev inef-

fektivt och dagar fick läggas till.  

 
”jag tror att effektiviteten har minskat för att det har blivit långdraget. Man har fått upprepa sig så att 

effektivt har det inte varit”. 
 

”från början var ju planen att vi skulle träffas en dag i månaden men sedan har det lagts till dagar på 

slutet vilket gjort att det ställer till det för oss, eller åtminstone för mig, i det övriga arbetet”.  
 

Otydlighet  

Det framkom att gruppen upplevde en otydlighet i uppdraget och att de inte visste vems uppdrag 

det var. Man ägnade sig åt en webbutbildning som inte ingick i uppdraget samt utvärderings-

frågor som tog tid från det konkreta arbetet.  

 
”otydligt vems – vad syftet – vems uppdraget är – är det vi som ska förbättra eller ska vi förbättra enligt 

ett koncept som redan är bestämt hur det ska gå till … är det en underifrånprocess eller en ovanifrån-

process” 
 

”det har varit många sidospår som återigen har med otydligheten att göra. Vi har ägnat mycket tid åt 

webbutbildningen som inte var vårt uppdrag. Vi har ägnat mycket tid åt utvärderingsfrågor som bidrog 

till känslan av att inte komma till skott med det konkreta arbetet”. 
 

”Ibland känns det som att vi gör denna utvärdering för att det ska redovisas uppåt (det måste synas att 

vi gör något som kan visa resultat)” 
 

 

Skulle gjorts annorlunda  

Det fanns även en upplevelse att de två varianterna av GUA inte var synkade i tid. Webbutbild-

ningen borde ha gjort efter att det nya konceptet var färdigt. Otydligheten berodde delvis på att 

man ville ha gjort arbetet på ett annat sätt. De fanns de i gruppen som tyckte att någon kunde 

förberett innan. Flera respondenter höll med om förslaget att man skulle arbetat intensivt, avsatt 

några dagar med paus emellan och fått arbetet klart inom ett par månader. 

 
”jag tror ju absolut att det hade varit mycket effektivare – som sagt – om man förberett arbetet, om man 

satt av en hel vecka – en kursvecka liksom – eller tre dagar och åka iväg, göra detta nånstans – intensivt 

– paus och tre dagar igen och så är det klart på två månader” 

 

Tekniskt stöd  

I analysen av intervjun framkom en frustration över att tekniken skapade problem och merar-

bete. Man upplevde inte heller att man fick något stöd utan var utlämnade till att klara det själv. 

 
”Tekniskt strul – alltså så – det är – liksom – det är Libre som inte funkar tillsammans med Office och 

det blir jättemycket strul” 
 

”att man inte fått nåt stöd som – omkring den tekniska – processen så att säga – utan vi ska bara jobba 

med den och sen får vi klara det bäst vi vill” 

 

Inget resultat  

Det fanns en besvikelse över att man inte fick klart det nya konceptet och fick prövat det inom 

ramen för aktuellt förbättringsarbete. Man hade känt sig mer tillfredsställd om det fanns något 

konkret resultat såsom till exempel en broschyr, när man var klar. 
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”jag skulle kanske önskat att inom ramen för det här förbättringsarbetet så hade det funnits en del som 

varit avsatt för att verkligen prova det här konceptet. För nu ligger det helt utanför och i ett förbätt-

ringsarbete, så tänker jag också, att det behöver ingå att man gör förbättringar på det konceptet man 

har kommit fram till”. 
 

”kanske att vi skulle ha känt mer tillfredsställelse i vårt arbete att vi hade konkret – att det mynnat ut i 

nån folder eller nånting som vi skriftligen kunnat fått göra för en högre tillfredsställelse”. 

 

Organisationsproblem 

Av gruppintervjun framkom upplevelsen att projekt inom verksamheten tar lång tid med 

minskad effektivitet. Det finns även ett gap mellan vad organisationen vill och vad medarbe-

tarna vill. 

 
”jag tänker på hur våran organisation, våran region, hur man jobbar med olika förbättringsarbeten 

eller projekt – så har det en tendens att dra ut på tid så man tappar effektivitet – det är ett glapp mel-

lan vad organisationen vill och hur – vad vi vill eller vad vi kan”  
 

”det är väldigt mycket som är på gång samtidigt och det är ju rätt utmattande och frustrerande – för-

bättringsarbete – påverkas. många olika arbetsgrupper som är på gång samtidigt”. 

 

Framgångsfaktorer 

Frågan om framgångsfaktorer löd; Vilken nytta och vilka framgångsfaktorer har du upplevt i förbätt-

ringsarbetet? Utifrån analysen av respondenternas svar framkom sju domäner och 13 kategorier 

vilka redovisas i Tabell 6. Citat från intervjun redovisas sorterade under respektive domän. 

 
Tabell 6. Regionala gruppens upplevelser av nytta och framgångsfaktorer i förbättringsarbetet som 

framkom i fokusgruppsintervjun 2015-04-24 

Tema Domäner Kategorier 

Nytta och 
framgångs-
faktorer i 

förbättrings-
arbetet 

Att vara utvald   

Rik, samlad kompetens 
och erfarenhet 

Möta nya kollegor, olika kompetens och erfarenhet 
från regionen 

Samlad kunskap större än enskild kunskap 

Energigivande, intressanta 
samtal och diskussioner 

Givande, intressanta samtal och diskussioner 

Energigivande att bolla tankar  

Insikt om olikheter 
Ny insikt invånare land- stad, olika behov som bör 
mötas olika 

Olika förutsättningar 

Skapar nytt, likvärdigt och 
lika tillsammans 

Jobbat fram tydlig utvärdering - kan utvärdera på 
samma sätt 

Arbetet ger likvärdig information för alla i regionen 

Lika nytta, oavsett var man bor 

Tagit ett samlat grepp som inte gjorts förut 

Skapar något bättre 
Nya konceptet blir mer komplett 

Känns seriöst då vi lägger ner mycket tid med all 
samlad kunskap 

Mindre styrning 
Behövs sammanhang som inte är så styrda, för erfa-
renhetsutbyte  

Att vara utvald 

Ur fokusgruppsintervjun framkom att man känt sig utvald vilket var en framgång. 
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”vill ändå hävda att detta varit väldigt, väldigt roligt – och om man nu får möjlighet att bli tillfrågad 

eller utvalt och faktiskt tydligt får veta vad det ska handla om, och man kan tacka ja till det, då är man 

ju med för att man tycker att det är kul och då blir det ju bra”. 

 

Rik, samlad kompetens och erfarenhet 

En viktig framgångsfaktor som många var överens om var den samlade kompetens som fanns 

i förbättringsgruppen. En bred representation av yrken, med stor erfarenhet, från olika delar av 

regionen.  

 
”Jag tänker – den samlade kunskapen är större – är så mycket större än den enskilda kunskapen eller 

det vi enskilt har kunnat bidra med”. 

 

Energigivande, intressanta samtal och diskussioner 

En annan faktor som flera respondenter påtalade var att det varit en energigivande dialog och 

givande att få kunskap om de olika utbildningarna som verksamheten erbjöd på de olika orterna. 

 
”det har ju varit energigivande – som du säger – för att det är roligt att träffas i det här sammanhanget 

och bolla” 
 

”…så tycker jag också att det har varit väldigt givande att ta del av alla andras föräldrainformationer 

eller föräldrautbildningar – för det har man ju inte haft en aning om hur innehållet har sett ut i det eller 

hur det har presenterats, så man har ju varit väldigt insnöad på sin egen lilla kammare”. 

 
Insikt om olikheter 

I intervjun framkom också att man fått en insikt om hur olika behov såg ut hos föräldrar i reg-

ionen och hur olika förutsättningarna var mellan stad och land. 

 
”det har blivit en insikt i hur olika vi är i olika delar av regionen och det blir så påtagligt hur olika vi 

är och hur olika våra – så att säga – innevånare brukare är – vi måste möta dom på olika sätt och hur 

vi då ska kunna göra det”. 

 
Skapar nytt, likvärdigt och lika tillsammans 

En framgång med förbättringsarbetet har varit att skapa likvärdig utbildning som kan utvärderas 

på samma sätt i regionen. 

 
”det här arbetet vi har gjort att det då leder till den framgången att det blir en likvärdig information för 

alla inom regionen – till våra patienter med föräldrar” 
 

”vi har jobbat fram, en tydlig utvärdering – att autisminformationen kommer att utvärderas på samma 

sätt i alla del olika delarna i regionen”. 

 

Skapar något bättre 

Andra framgångsfaktorer som togs upp av respondenterna var att man tagit ett seriöst samlat 

grepp som inte gjorts tidigare. Tillsammans har man skapat ett nytt mer komplett koncept. 

 
”Att det känns mer seriöst än att man på den enskilda enheten snickrar ihop sin autisminformation”. 
 

”en styrka i det här nya konceptet att man faktiskt har tagit ett samlat grepp på ett annat sätt än vad 

man gjort förut”. 
 

”en nytta och framgång att vi fyller på med information som vissa områden inte haft och att vi får 

information om områdena som vi inte haft här och där – det känns ju väldigt positivt” 
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Mindre styrning 

Ytterligare en framgång var att man var del i ett sammanhang som inte längre var så vanligt, ett 

sammanhang där man fritt, utan styrning fick sitta och diskutera och delge varandra erfaren-

heter.  

 
”så tycker jag också det är intressant att vara med i sånna här sammanhang eftersom de här samman-

hangen blir mindre och mindre där man får sitta och diskutera vad är det som händer… det kapas 

yrkesutvecklartiderna, yrkesträffarna, och de är styrda på vad det är man ska göra och inte göra, så 

därför behövs såna här sammanhang där vi kan delge varandra erfarenheter” 
 

Hinder och framgångsfaktorer webbgruppen 

En sammanställning av resultat från den manifesta kvalitativa innehållsanalysen av data från 

fokusgruppsintervjun med webbgruppen redovisas i Tabell 7 och 8. Fem av de åtta deltagarna 

deltog. Orsaker till bortfall var att en av medarbetarna hade slutat och att två fick förhinder. 

Respondenternas upplevelser presenteras även med belysande citat för olika kategorier.   

 

Hinder 

Frågan om hinder löd; Vilka problem och svårigheter har du upplevt i förbättringsarbetet? 

Utifrån analysen av respondenternas svar framkom tre domäner och nio kategorier vilka redo-

visas i Tabell 7. 

 
Tabell 7. Webbgruppens upplevelser av problem och svårigheter i förbättringsarbetet vid fokusgrupps-

intervjun 2015-03-20 

Tema Domäner Kategorier 

 
 
 
Problem och svårigheter 

i förbättringsarbetet 

 
Tid 

Tidspress 

Fel tidpunkt 

Tar tid att göra nytt 

Inte hinna färdigt 

Kvalitet tar tid 

Erfarenhet saknades 
Helt nytt uppdrag  

Pröva sig fram 

Ändrat/Annat uppdrag 
Målgrupp ändras  

Ändrad agenda 

 

 

I följande avsnitt redovisas illustrerande citat från de tre domäner som framträdde i analysen.  

 
Tid 

Gruppen upplevde att de fick för kort tid på sig att göra webbutbildningen och att det var dålig 

timing av förbättringsarbetet. Om de hade fått mer tid upplevde de att de hade de hunnit att göra 

webbutbildningen helt färdig så att den hade fått bättre kvalitet. 
 

”Ja, en svårighet har ju varit att, i detta, det har varit under tidspress. Det var väldigt kort tid vi hade 

till att producera”. 
 

”..vi fick prova oss fram, det tog tid innan vi hittade rätt…” 
 

”Det var svårt att göra ett sammanhang av hela utbildningen. Det hann vi inte med och liksom synka 

ihop alla delarna”. 
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Erfarenhet saknas 

Flera respondenter påtalade att de fått ett helt nytt uppdrag som de inte hade någon erfarenhet 

av sedan tidigare. 
 

”ett problem var ju att jag aldrig har gjort nåt sånt här förut, att jag famlade i blindo i början…” 
 

 

Ändrat/Annat uppdrag 

Andra problem som beskrevs var att webbutbildningen fick en utvidgad målgrupp och förbätt-

ringsarbete upplevdes ha fått ett nytt syfte. 
 

”ett problem som jag haft också, det är ju att vi har bytt målgrupp under tiden på den här utbild-

ningen” (Utökad åldersgrupp från 0-5 år till 0-18 år). 
 

”problemet är att förbättringsarbetet blev en lösning på ett problem under tiden det skulle vara ett 

förbättringsarbete, så blev det en färdig produkt som skulle lösa väntelistor i olika områden”. 

 

 

Framgångsfaktorer 

Frågan om framgångsfaktorer löd; Vilken nytta och vilka framgångsfaktorer har du upplevt i förbätt-

ringsarbetet? Utifrån analysen av respondenternas svar framkom fem domäner samt 13 katego-

rier vilka redovisas i Tabell 8. Vidare presenteras citat från intervjun sorterade under respektive 

av de fem domänerna. 
 

Tabell 8. Webbgruppens upplevelser av nyttan och framgångsfaktorer i förbättringsarbetet som fram-

kom vid fokusgruppsintervjun 2014-03-20 

Tema Domäner Kategorier 

Nytta och 
framgångsfaktorer i 

förbättrings- 
arbetet 

Nytt 

Nya möjligheter 

Ny kunskap och lärande 

Nytt samarbete 

Patient-/Föräldraperspektiv 
Föräldranytta 

Delaktighet 

Ökad tillgänglighet 
Få snabbare 

Nå fler 

Ökad kvalitet 
Resultat 

Effektivitet 

Resultatet   

Klart trots tidspress 

Roligt 

Kompetens 

Stolthet och få erkännande 

 
Nytt 

Webbgruppen beskrev att deras förbättringsarbete att skapa en webbutbildning bidragit till nya 

möjligheter och nytt lärande för personalen och nytt samarbete mellan arbetsgrupper som inte 

funnits tidigare. 

 
”om nån har varit sjuk, så kan man ta in den delen som ett komplement då, behöver inte jaga nån 

psykolog eller så på huset utan man kan ta och visa den delen och ta en diskussion i gruppen” 
 

”teamen också kan titta på det här tillsammans individuellt med sina patienter, för att få stöd i det 

konkreta och sedan ha diskussionen med patienten efteråt” 
 

”….jag har ju lärt mej en massa nya saker om autism och jag har lärt mej om programvaran, jag har 

lärt mig mer om hur man filmar och lampor och mickar och ljud och allt sånt där…” 
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Patient-/Föräldraperspektiv 

Respondenterna upplevde att förbättringsarbetet skapat nytta för föräldrarna. Idén till webbut-

bildning kom från föräldrar. Med webbutbildningen hade man fått en kommunikationsplattform 

mellan verksamheten och föräldrarna. 

 
”.. så såg jag föräldrar som satt med sina iphones och så började jag prata med dem. Det borde stå 

här, vi borde göra det här och det borde finnas på webben..” 
 

”dom här 3 som har svarat ändå tycker samtliga att dom har lärt känna sina barn bättre – det är ju 

fantastiskt bra betyg, att de kan kommunicera med sitt barn och förstå sitt barn” 
 

”här vi har hört ifrån nån förälder, att man kan titta på det om och om ingen vissa delar som man 

känner att man skulle vilja förstå bättre, eller se efter hjälpmedlen eller strategierna eller hur det var… 

att man faktiskt har möjligheter att titta igen på saker som – det här intresserar just mej, just nu…”  
 

”vi har ju – det känns som vi har ju mycket större chans att få in synpunkter, att kunna förändra utbild-

ningen så att den alltid, faktiskt alltid ger liksom, dagens föräldrar, alltså 2015 vill ha, så att säga”. 
 

Ökad tillgänglighet 

En framgångsfaktor var att tillgängligheten till utbildningen ökat då föräldrarna snabbare kan 

gå utbildningen hemifrån. En annan var att andra kring barnet skulle kunna få tillgång till ut-

bildningen och ha nytta av den. 

 
”Vi har kunnat erbjuda föräldrar som har ringt och blivit sjuka eller av annan orsak inte kunnat komma, 

som desperat ville ha – då har jag kunnat erbjuda den länken som en ersättning. Och det har varit bra”.  
 

.Ja – de säger – varför håller ni på den här själva? Kan vi inte få ha den på 1177? Så klart att för många 

är det uppenbart att det här är allmän kunskap, det här är ingenting som vi ska tjuvhålla på. 
 

”..massa andra kring barnet än just föräldrarna – det verkar som dom också har nytta av det. Det var 

ju några av föräldrarna som tog upp det när vi träffade dem” 

 
Ökad kvalitet 

Respondenterna påtalade att webbutbildningen gav snabbare information och kunde spara re-

surser. Den individuella behandlingen för barnets utveckling kunde därmed påbörjas tidigare. 

 
”handlar det om att spara resurser och ha ett snabbare mottagande, kunna erbjuda informationen 

snabbare, så att man fortare kommer igång med behandlingsarbetet, tänker jag, är uppenbart att det 

kommer att ha den effekten…”  

 

Resultatet 

Webbgruppen beskrev en känsla av stolthet över att man klarade tidspressen och att man hade 

producerat en väldigt bra heltäckande webbutbildning  

 
”en framgång har väl varit att vi bevisat att vi kunde göra detta under den här tidspressen vi allihopa 

klagar på, så har det ändå blivit nånting som har blivit väldigt bra” 
 

”så blir det mycket snyggare och bättre än man ens hade kunnat föreställa sig… Ja, det tycker jag är 

häftigt, så himla läckert att det blev så snyggt av det här”  
 

”det var ju en förälder som uttryckte att vi kunde ta in skådespelare eller nå´ t annat. NEJ – nej, nej – 

det har vi ju sett filmer, där man hyrt in skådespelare – det blir ju inte trovärdigt för 5 öre… det är så 

skönt att kunna visa att vi har riktigt folk med som utstrålar nånting som är viktigt för oss” 
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Diskussion  

Resultatdiskussion 

Förbättringsarbetet 

 

Likvärdighet och föräldranytta 

Ett av målen med förbättringsarbetet var att föräldrar till barn med AST skulle erbjudas likvär-

diga GUA-koncept i VGR, ”live” eller på webb. Resultatet visar att målet delvis uppnåtts då 

verksamheten från 2015-04-15 erbjuder samma webbutbildning till alla aktuella föräldrar i reg-

ionen. Från och med 2015-09-01 är målet helt uppfyllt då BUH kommer att erbjuda likadana 

tre halvdagars ”live”-koncept med samma innehåll och namn, på de fem orterna, för alla för-

äldrar i regionen. Därmed erbjuds GUA på lika villkor med respekt för allas lika värde (4, 5, 

6). Tack vare förbättringsarbetet kan fler alternativa GUA-koncept, webb- och ”live”-koncept 

erbjudas anpassade efter föräldrars olika behov av att ta till sig kunskap, vilket var ett annat av 

målen. 

 

Målet likvärdig vård kan vara uppfyllt även om GUA innehåller praktiska skillnader, bara de 

är någorlunda lika eller jämförbara (7, 8, 9). Det har inte gått att påvisa att det nya gemensamma 

”live”-konceptet och webbutbildningen var likvärdiga och jämförbara ur föräldrarnas perspek-

tiv då det nya ”live”-konceptet inte blev färdigt att pröva i tid innan studien slutfördes. Under 

hösten 2015 kommer konceptet att prövas på fem orter, mått på nytta kommer att kunna följas 

samt förbättringar kommer att kunna genomföras i PGSA-cykler för gemensamt lärande.  

 

Ett annat mål med förbättringsarbetet var att de olika utbildningarna skulle vara till god nytta 

för föräldrarna. Mått på god nytta fanns inte sedan tidigare i verksamheten. Därför skapades en 

baslinje för föräldranytta i befintliga föräldrautbildningar på fem orter inom ramen för förbätt-

ringsarbetet. Baslinjen visade att föräldrarna upplevde god nytta med befintliga ”live”-utbild-

ningar på alla 5 orter. Baslinjen utgjorde ett balanserat mått då ökad tillgänglighet i och med 

webbutbildningen i pilot 1 och pilot 2 inte skulle uppnås på bekostnad av nyttan med den-

samma. Nyttan visade sig dock inte lika god med webbutbildningen i de två piloterna som med 

de befintliga ”live”-utbildningarna på de fem orterna, baslinjen. En förklaring kan vara att ma-

joriteten av föräldrarna inte besvarade frågorna skriftligt direkt på plats efter avslutad utbildning 

som de gjorde i ”live”-utbildningarna. I pilot 2 utvärderades webbutbildningen på tre sätt, skrift-

ligt på plats, via webben eller muntligt per telefon. Att blanda metoder för att kunna få fler svar 

minskar bortfall, samtidigt som risken ökar för bias (79). Det var dock viktigt att ringa upp 

föräldrarna för att få veta om de alls genomfört webbutbildningen. I en litteraturöversikt över 

jämförelser mellan olika utvärderingsmetoder visade en utvärdering på plats ge bättre resultat 

än telefonintervju som i sin tur ger bättre resultat än webbutvärdering (80). Det skulle kunna 

vara en förklaring till sämre grad av nytta för webbutbildningen. 

 

 

Flera ”webbföräldrar” framhöll att mötet med andra föräldrar vid uppföljningstillfället varit 

värdefullt och ett viktigt komplement till webbutbildningen. En förklaring till lägre grad av 

nytta kan därför vara att elva av de 23 föräldrar som gick webbutbildningen inte deltog i upp-

följningsdagen. De fick därmed inte möjlighet att träffa andra föräldrar med barn med AST som 

de kunde utbyta erfarenheter med vilket studier visat vara av stor vikt (35, 36).  
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Ytterligare en förklaring till att webbutbildningen inte uppnådde lika god nytta vid utvärde-

ringen jämfört med baslinjemätningarna november 2014 kan vara att den erbjudits för sent. 

Trots att vården har hög kvalitet förlorar den i värde om väntetiden är lång (9). Flera föräldrar 

framhöll att de hade behövt GUA tidigare, helst i samband med att barnet fick sin diagnos, 

vilket även studier har visat (54, 55). Nu hade de inte längre lika stor nytta av utbildningen 

eftersom de redan hade sökt och fått kunskaper på annat håll.  

 

Tillgänglighet 

Ett sätt att öka tillgänglighet kan vara att standardisera processer (10), vilket skedde i och med 

webbutbildningen. När webbutbildningen introduceras i de två piloterna minskade väntetiden. 

Målet att få utbildning inom 90 dagar uppfylldes i pilot 1 för de föräldrar vars barn remitterats 

efter juni 2014. Väntetiden för webbföräldrarna i pilot 2 minskade med 57 dagar till 96 dagar. 

Målet att väntetiden skulle vara högst 90 dagar uppnåddes därmed nästan helt för föräldrarna 

som erbjöds webbutbildningen i pilot 2. Andel föräldrar som väntar på GUA < 90 dagar i hela 

BUH i regionen ökade från 67 % i oktober 2014 till 81 % 2015-05-01. BUH är på rätt väg mot 

målet men det är en bra bit kvar innan målet 100 % är uppnått.  

 

I samband med pilot 2 ströks 48 föräldrar från väntelistorna då de inte längre ville gå utbild-

ningen. En orsak till att ökningen av andelen som väntar < 90 dagar inte är större kan därför 

vara att väntelistorna inte är uppdaterade.  

 

Andra viktiga aspekter på tillgängligheter än tid kom fram när föräldrarna utvärderade webbut-

bildningen i pilot 2. Man ville att filmerna skulle finnas tillgängliga hela tiden så de kunde 

använda dem som ett uppslagsverk. De önskade att de även skulle vara tillgängliga för närstå-

ende, för andra verksamheter såsom till exempel BVC, skolan och via vårdguiden 1177.  

 

Antalet föräldrar som väntade på GUA i regionen ökade kontinuerligt under projekttiden fram 

till tidpunkten för introduktion av webbutbildningen. En förklaring var det ökade inflödet av 

föräldrar till barn med AST äldre än sju år med normalbegåvning. som egentligen inte tillhör 

Habiliteringens målgrupp, men som lovats föräldrautbildning fram till 2015-12-31. En annan 

förklaring var att utbildningarna var ojämnt fördelade över året och att de endast var tillgänglig 

för föräldrar lokalt på den orten där deras barn fick sina habiliteringsinsatser. En minskning av 

antalet väntade skedde under november 2014 vilket kan förklaras av att verksamheten samman-

taget erbjöd många utbildningsplatser i november på de olika orterna.  

 

I förbättringsarbetet har ett gemensamt regionalt utbud av likvärdiga utbildningar skapats, 

jämnt fördelade över året, tillgängliga för alla från och med hösten 2015, Figur 14.  

Ett balanserat mått var att mäta produktionstiden av webbutbildningen med syfte att jämföra 

med den tid som åtgick för genomförandet av ”live-utbildningen. Att göra en ny webbutbild-

ning från ”scratch” innebar en hög produktionskostnad vilket bekräftas av studier (63). Uträk-

ningar har gjorts att det tar minst 200 timmar att förbereda en timmes datorstödd inlärning (81, 

82). Det överensstämde med produktionstiden för webbutbildningen som var 390 timmar för 2 

timmars film. Om hälften av föräldrarna i fortsättningen väljer webbutbildningen och hälften 

av ”live” utbildningarna kan ersättas av halvdagsuppföljningar, skulle produktionstiden kunna 

tjänas in på tre terminer.   

Studien av förbättringsarbetet 

Syftet med studien vara att beskriva förändringsprocess, hinder och framgångsfaktorer i aktuellt 

förbättringsarbete, ur två förbättringsgruppers perspektiv. Den regionala gruppen som beskrev 

förändringsprocessen upplevdes i början en oro för ”Göteborgsstyrning” som efter några möten 

inte beskrevs mer. En orsak kan vara att gruppen inte arbetat tillsammans tidigare och att oron 
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fanns i en första osäker fas ”tillhörafasen” enligt FIRO-modellen (Fundamental Interpersonal 

Relationship Orientation) innan gruppen efter hand övergick i ”rollsökningsfasen” då känslan 

av ”Göteborgsstyrning” inte kom fram efter några möten (83).  

 

Under hela perioden upplevde respondenterna att dynamiken i gruppen var positiv, att arbetet 

var kreativt samt att diskussionerna var intressanta. I slutet av förbättringsarbetet framkom syn-

punkten att det var viktigt att inte styras av egna revirkänslor. Arbetet var då i en fas där man 

skulle göra anpassningar av eget ”gammalt” material. I slutet fanns även farhågor över hur re-

sultatet skulle tas emot av medarbetare och en implementeringsplan efterfrågades.  

 

Resultatet av den kvalitativa analysen visar att den regionala gruppen upplevt en otydlighet i 

uppdraget till och från genom hela projekttiden. Otydlighet kring begrepp var en aspekt. Ett av 

kärnbegreppen i arbetet var, likvärdig eller lika. När gruppen vid möte tre klargjorde att man 

inte ville skapa likvärdiga ”live”-koncept utan ett likadant ”live”-koncept i regionen, valde fors-

karen att lyssna i agil anda. Uppdraget ändrades då utgångspunkten i agil projektledning är att 

gruppen tar egna beslut då den är uppbyggd av kompetenta medlemmar som vet mest på detalj-

nivå (59). Ändringen i uppdraget kan ha skapad en känsla av otydlighet. 

 

En annan otydlighet som beskrevs såväl i studien av förändringsprocess som i fokusgruppin-

tervjun med regionala gruppen var om uppdraget var en ”underifrånprocess eller en ovanifrån-

process” Verksamheten har liten eller ingen erfarenhet av att arbeta agilt. Att forskaren växlade 

mellan att styra och stödja och kan ha bidragit till upplevelsen av otydlighet. Dixon-Woods 

beskriver kvalitetsutveckling som en konstform som kräver flexibilitet, dynamik och kreativitet 

där man alltid bör göra en avvägning mellan tydlighet och flexibilitet (84). I detta förbättrings-

arbete kan tydlighet ha varit viktigare än flexibilitet. Ännu viktigare hade nog varit att från 

början klargöra att forskaren avsåg att leda agilt. 

 

Ytterligare ett hinder i förbättringsarbetet, som framhållits från båda grupperna, har varit tids-

faktorn. Det är inte ovanligt att man underskattar resurser som ska stödja förbättringsarbeten 

såsom avsatt tid (85). I regionala gruppen beskrev man att arbetet varit för långdraget, med för 

glesa möten som gjort att man fått göra omtag. Arbetet blev ineffektivt och dagar fick läggas 

till. Webbgruppen upplevde att de fick för kort tid på sig att göra webbutbildningen och att det 

var dålig timing. Om de hade fått mer tid hade de upplevt att de hunnit att göra webbutbild-

ningen mer färdig och den hade fått bättre kvalitet. I båda grupperna fanns kulturen av att hinna 

färdigt, inte att vara på väg. En förklaring kan vara att aktuellt förbättringsarbete hade ett slut-

datum liksom verksamhetens tidigare traditionella projekt har haft. I formen skapas en svårighet 

att se förbättringsarbete som ett pågående arbete som aldrig blir färdigt.  

 

PGSA-cyklerna var få, omfattande och tidskrävande, inte i form av små tester i liten skala som 

koncentrerade i tid, som är att föredra, vilket var en svaghet (22, 60, 62). Berwick tillägger att 

i en värld av ”PGSA-tänk” kan dock ett misstag vara mer värdefullt än en hel rad av framgångar. 

För att förbättringsarbeten ska ge resultat och ge en förståelse för om arbetet är hållbart över tid 

krävs ett ständigt pågående arbete med långvarigt stöd (86). Detta förbättringsarbete pågick för 

kort tid, inom ramen för studien, för att en hållbarhet över tid skulle kunna ses, vilket ytterligare 

var en svaghet.  

 

Båda förbättringsgrupperna upplevde att en av framgångsfaktorerna var den rika, breda samlade 

kompetens som fanns hos erfarna och kunniga medarbetare i grupperna vilket forskning bekräf-

tar (78). Att vara utvald och få delta i nya samarbetsformer i rolig, energigivande dialog med 

ett stort mått av ömsesidigt nytt lärande, upplevdes bidra till framgång.  
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Webbutbildningen blev klar, prövades och utvärderades av föräldrar i förbättringsarbetet. 

Webbgruppen kunde därför beskriva flera framgångsfaktorer som berörde patient och föräldrar, 

såsom att man hade lyssnat till föräldrar som kommit med idén om webbutbildning samt att 

tillgängligheten till utbildningen hade ökat då föräldrarna snabbare kan gå utbildningen hemi-

från. En annan framgång var att andra kring barnet också skulle kunna få tillgång till webbut-

bildningen och ha nytta av den. Respondenter i webbgruppen beskrev även en känsla av stolthet 

över att man klarade tidspressen och att man hade producerat en väldigt bra heltäckande web-

butbildning. Gruppen påtalade även att man såg framgång i att man skapat ökad kvalitet då 

webbutbildningen kunde spara resurser.  

 

Trots att den regionala gruppen inte fick klart det nya konceptet, och inte fick utvärdera det 

tillsammans med föräldrar inom ramen för studien så upplevde man framgångar. Beskrivna 

framgångsfaktorer handlade främst om processmål, att man skapat ett likadant, bättre och mer 

kompletta koncept tillsammans som kan utvärderas på samma sätt. En av framgångarna var att 

föräldrar kommer att få likvärdig information oavsett var man bor och att det inte längre är 

orättvist. Arbetet kändes seriöst då man med sin samlade kunskap lagt ner mycket tid på skap-

andet av det nya ”live”-konceptet. I intervjun framkom även upplevelsen av att man hade fått 

vara del i ett sammanhang som inte längre var så vanligt, ett sammanhang där man fritt, utan 

styrning, fick sitta och diskutera och delge varandra erfarenheter.  

 

Metoddiskussion 

Metoder i förbättringsarbetet 

En av begränsningarna i förbättringsarbetet kan ha varit att uppdraget initierades från lednings-

håll och inte från medarbetarna själva. Förbättringsarbeten har större chans att lyckas när de 

utvecklas tillsammans med medarbetarna, istället för att de åläggs dem (85). När förbättrings-

grupper själv formulerar mål och styr upplägg och struktur blir uppdraget tydligare (85). Trots 

att målet formulerade tillsammans så upplevde inte gruppen att det var deras mål.  

 

Forskaren använde Nolans förbättringsmodell, PGSA-cykler och mätningar med syfte att un-

derlätta förbättringsarbetet men forskarens upplevelse är att det mest uppfattades som hinder i 

arbetet att skapa ett likadant nytt koncept. Upplevelsen bekräftas av Ling et al som skriver, att 

samla uppgifter om processer, kostnader och effekter betraktas ofta som en distraktion från den 

"riktiga" uppdraget (87) men, han fortsätter; ”data av hög kvalitet är absolut integrerad i för-

bättringsarbete, och är inte ett tillval” (87). BUH i VGR har mycket begränsade erfarenheter 

av att arbeta med förbättringsarbeten vilket kan förklara gruppens upplevelser.  

 

Tanken med att mäta och samla data över tid var att öka medarbetares förmåga att förstå sin 

kontext, sitt vårdsystem och sina processer (26). Verksamheten har informationssystem där 

medarbetare har svårt att själva samla erforderlig data som behövs. Därför var det främst fors-

karen som samlade in data tillsammans med en behörig sekreterare. Detta var ytterligare en 

svaghet i studien som kan förklara känslan av otydlighet samt att presentationen av mätningarna 

störde mer än var ett stöd. Forskning visar att personal i tvärprofessionella team inte är tillräck-

ligt tränade på att ta ut data och att informationssystemen är bristfälliga (88). Forskaren visade 

mått över tid för båda förbättringsgrupperna men då måtten som gällde tillgänglighet över tid 

främst gällde PGSA som webbgruppen genomfört så upplevde webbgruppen måtten mer posi-

tivt. De kunde koppla måtten till de aktiviteter som gruppen själva åstadkommit.  
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Deltagarna i regionala gruppen uttryckte i intervjun att det tekniska stödet var undermåligt och 

hindrade dem i arbetet att skapa undervisningsmaterialet i nya konceptet. Tekniskt stöd är ofta 

hinder i förbättringsarbeten (88) och datainsamling samt återkopplingssystem är anmärknings-

värt ofta dåligt utformade och svårförståeliga (87).  

 

Forskaren hade ambitionen att leda agilt där uppdrag och tidsfaktorer skulle vara mer flexibla 

och kunde ändras efter hand (60). I agilt ledarskap ses justeringar inte som ett misslyckande 

utan som en anpassning till verkligheten. Tanken var att mindre styrning skull möjliggöra rikare 

dialog och bättre resultat (89). När den regionala gruppen efterfrågade ökad tydlighet skapades 

genomförandeplaner som grupperna godkände. Om dessa bidragit till ökad tydlighet och ut-

gjorde en framgångsfaktor framkom inte vid intervjuerna.   

 

En annan bidragande faktor till känslan av otydlighet hos den regionala gruppen, var att de två 

förbättringsgrupperna inte varit en grupp från början. Forskaren upplevde att gruppen skulle ha 

blivit för stor. En av deltagarna som ingick i båda grupperna hade uppdraget att vara länken 

mellan grupperna, men det blev inte tillräckligt tydligt. Det hade troligtvis blivit tydligare om 

grupperna hade startat tillsammans och senare delat upp sig i det konkreta arbetet. Förståelsen 

för att de två grupperna ingick i samma uppdrag med olika deluppdrag i och PGSA med ge-

mensamt mål hade nog ökat då, liksom att den ökade tillgänglighet som webbutbildningen 

skapade var en gemensam förbättring i det gemensamma uppdraget.  

 

Ytterligare en förklaring till känslan av otydlighet var då förutsättningarna ändrades i och med 

att ledningen vid årsskiftet tog beslutet att Resursverksamheten, som utgjorde majoriteten av 

webbgruppen, skulle upphöra 2015-03-31. Utvärderingen av pilot 2 av webbutbildningen för-

lades därför helt till den regionala gruppen, vilket inte ingick i planen från början. 

 

Deltagarna i den regionala gruppen kom från hela regionen vilket innebar en stor geografisk 

spridning. Då resorna blev långa valdes heldagsmöten en gång i månaden. Inga befintliga mö-

tesformer kunde utnyttjas. I resultatet från de kvalitativa analyserna såväl av förändringsprocess 

som av hinder i förbättringsarbetet framkommer en samstämmig upplevelse av att arbetet varit 

ineffektivt och långdraget. Att ta fram ett nytt koncept hade kunnat göras mycket snabbare, 

exempelvis på ett par veckors internat. I det gemensamt formulerade målet ingick, förutom att 

skapa ett nytt koncept, även att få gemensamma mått på föräldranytta, liksom att göra jämfö-

relser samt att öka tillgängligheten till utbildningen. Den kvalitativa analysen visar att gruppen 

inte införlivat det gemensamma målet med förbättringsarbetet som gruppen tillsammans for-

mulerades vid möte två, i gruppens uppdrag. Medarbetare måste integrera sin egen tolkning i 

sin egen förståelse och den processen kan aldrig ledaren ha kontroll över (90) ledaren kan bara 

vägleda och stimulera. Forskaren lyckades inte vägleda och stimulera tillräckligt. Senge skriver: 

”Man kan inte motivera en annan människa, hon motiverar sig när hon får anledning och om 

man försöker tvinga fram engagemang blir resultatet i bästa fall samtycke” (91).  

 

Båda förbättringsgrupperna framhöll att den stora bristen i förbättringsarbetet varit tidsfaktorn. 

Webbgruppen fick alldeles för lite tid på sig. Trots det kände man ändå en stolthet över att ha 

lyckats inom den avsatta tiden. I den regionala gruppen framkom dubbla känslor; båda att pro-

cessen var för utdragen och att man kände en tidspress. En orsak till att processen kändes ut-

dragen skulle kunna vara att man upplevde att uppdraget endast var att skapa ett nytt koncept. 

I resultatet från analyserna av regionala gruppen upplevelser framhöll man att formen för del-

uppdraget att skapa ett nytt koncept skulle varit mer koncentrerad i tid, kanske i internatform. 

Detta instämmer forskaren i. Denna del skulle ha gjorts mer koncentrerat, avgränsat i tid. Att 

tidsplanen fick skjutas fram och fler arbetsdagar fick läggas till för uppdraget skulle även kunna 

bero på att det var mer komplicerat att skapa det nya likadana konceptet än vad gruppen och 



 

38 

 

forskaren först förutspådde. Från början var tanken inte ens att skapa ett likadant koncept, utan 

likvärdiga koncept. 

 

Enligt Snowden (92) identifierar en god ledare om sammanhang och uppgift är lätt, komplice-

rad, komplex eller kaotisk och väljer lämplig ledarstil för uppgiften i aktuellt sammanhang. Den 

regionala gruppens uppdrag definierade forskaren som ett komplicerat uppdrag enligt Cynefin-

modellen (93). I denna form av uppdrag finns flera svar. Deltagarna är experter och har stor 

kunskap som de ofta försvarar. Ledarens uppdrag blir ofta att lyssna men även att välkomna 

nya idéer och lösningar. Ledaren bör uppmärksamma risken att gruppen hamnar i ”paralysis-

by-analysis” om man inte kan ge med sig samt att det ofta kan ta lång tid att ta beslut. En 

avvägning bör göras mellan att fatta det rätta beslutet och att helt enkelt fatta ett beslut. Fors-

karen kan ha gjort en felbedömning av uppdragets art, att det inte var så komplicerat. Det bästa 

hade kanske varit om man tillsammans i gruppen ha definierat uppgiftens art, i sann agil anda 

(59). 

 

Kommunikationsplan följdes och skapade ett informationsflöde mellan intressenter som funge-

rade bra och skapade tydlighet. Cheferna i styrgruppen kommunicerade förbättringsarbetet i 

ledningsgruppen och deltagarnas chefer fick information och involverades från flera håll. Im-

plementeringen av webbutbildning i piloterna och i breddinförandet underlättades därmed då 

resultatet från förbättringsarbetet spreds och blev känt i hela BUH i regionen. 

 

Skapandet av de gemensamma utvärderingsfrågorna var en styrka då de gav en möjlighet att 

kunna utvärdera utbildningarna på samma sätt. Enkätmetod med egna formulerade frågor som 

föräldrarna fick för att skriftligt utvärdera utbildningarna föll väl ut. Då alla föräldrar fick 

samma frågor kunde jämförelser göras. Sammanställningen från föräldrautvärderingarna av 

”live”-utbildningen på de fem orter presenterades i regionala gruppen och reflektion runt för-

äldrarnas synpunkter, såväl kvantitativ som kvalitativ, gjordes. En gemensam förståelse och ett 

kollektivt lärande skapades blev en potential för ökad aktivitet i det gemensamma uppdraget 

(67), då gruppen med hjälp av insamlad data gjorde anpassningar och utvecklade det nya kon-

ceptet för att möta föräldrarnas behov.  

 

Deltagarna i förbättringsgruppen hade valts ut och tillfrågats av sina chefer utifrån sin kompe-

tens, att de var experter inom AST. De flesta hade även erfarenhet av att hålla föräldrautbildning 

om autism. Vid fokusgruppsintervjuerna framkom att båda grupperna upplevt värdet av den 

breda representationen av olika yrken och det stora utbytet av erfarenheter. I webbgruppen upp-

levde man ett nytt lärande i samarbete med kommunikationsavdelningen som var mycket gi-

vande. Representationen från olika delar av regionen var också lärande då det blev uppenbart 

att man har olika förutsättningar i olika delar av regionen i stad och på landet. Respondenternas 

upplevelser bekräftas av forskning där specifik kompetens är en framgångsfaktor (78).  

 

En framgångsfaktor i förbättringsarbetet var att alla i webbgruppen hade sin arbetsplats i Göte-

borg. Kommunikationsavdelningen och forskaren satt på samma arbetsplats vilket underlättade 

samarbete och kommunikation. Tack vare närhet kunde webbgruppen hitta tider tillsammans 

och lösa i problem uppdraget jämfört med den regionala gruppen. Lärdomen är att tidsplanen 

för arbetet i regionalt sammansatta grupper bör så mycket som möjligt vara spikad inför start 

då det är svårt att vara flexibel och lägga till dagar i efterhand. Ett alternativ, om gruppen har 

en avgränsad specifik uppgift att lösa, kan vara ett komprimerat, intensivt arbete i internatform.  
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Metoder för studien av förbättringsarbetet 

Metoderna som användes i studien skulle beskriva förändringsprocess, hinder- och framgångs-

faktorer i förbättringsarbeten. En fallstudie valdes, vilket var ett bra val, då den med fördel 

används när man ska fånga en förändring över tid utifrån upplevelser hos de som varit med i 

förloppet (70). Fallstudier är ett underutnyttjat sätt att forska på kvalitetsförbättring med tanke 

på de växande behov som finns att förstå hur kvalitetsutveckling fungerar i olika sammanhang 

(72). Kvalitativ design användes eftersom den lämpar sig där ett fenomen är lite utforskat och 

målet med forskningen är nya upptäckter i en komplex verklighet, vilket var fallet (71, 72). Den 

induktiva ansatsen som valdes innebar en förutsättningslös analys (73) vilket passade då inga 

liknande studier genomförts i verksamheten tidigare och inga jämförelser skulle göras.  

 

För att få kunskap om förändringsprocessen fick den regionala gruppen skriva ner sitt svar på 

en stående fråga vid sex av åtta mötestillfällen. Resultatet visade förändringar vilket kan styrka 

att metoden fungerade. En fördel var att varje deltagare skrev ner sina egna upplevelser obero-

ende av någon annan.  

Valet att använda fokusgrupper gjordes då de med fördel väljs när man vill ta reda på männi-

skors erfarenheter och iakttagelser. I intervjuerna kom olika perspektiv fram över hur deltagarna 

uppfattade och förhöll sig till sina upplevelser (71). Det fanns dock en risk att deltagarna skulle 

påverka varandra så att åsikter likriktades (94) men det transkriberade materialet visade att le-

daren för fokusgrupperna gav varje deltagare möjligheten att aktivt uttrycka sin mening då hon 

gick laget runt flera varv.  

 

Trovärdighet inom kvalitativ forskning grundar sig på fyra kriterier; tillförlitlighet, pålitlighet, 

generaliserbarhet och överförbarhet (95). En fokusgrupp kan fånga olikheter och är därför en 

trovärdig metod. I studien deltog två tvärprofessionella grupper med stor erfarenhet som sam-

mantaget skapade en hög trovärdighet. Intervjuledaren för fokusgruppsintervjuerna hade erfa-

renhet av metoden vilket ökade trovärdigheten för den kvalitativa analysen. Objektiviteten 

stärktes av att varken hon eller observatören var kollegor med medarbetarna som intervjuades. 

Tillförlitligheten ökade då forskaren inte själv deltog i intervjuerna. Hon fick del av materialet 

först efter transkribering och visste inte vem som sagt vad under intervjuerna. För att ytterligare 

öka tillförlitligheten fick respondenterna se resultatet av den kvalitativa innehållsanalysen innan 

den var helt färdig för att godkänna att deras data var korrekt uppfattat. Om missuppfattningar 

förekom kunde data tas bort eller korrigeras innan resultatet färdigställdes. Forskaren förde 

även en dialog med fokusgruppsledaren och sekreteraren som deltog, för att verifiera analysen. 

För att stärka pålitligheten har resultatet av analysen stärkts med citat (73, 74). Syftet med denna 

kvalitativa studie var att på djupet studera ett fenomen i en specifik kontext. Det är därför inte 

rimligt att göra generaliseringar utifrån resultaten då det svårt att upprepa med samma resultat 

i en annan kontext.  

 

Den induktiva metoden i aktuell studie skulle beskrivna erfarenheter som skulle kunna generera 

teorier som kunde kopplas till förändringsprocess, hinder och framgångsfaktorer. I en systema-

tisk litteraturöversikt av 47 studier som studerat viktiga kontextuella faktorer för framgång (96) 

framkom att ledningsstöd, informationssystem, antal år involverade i förbättringsarbetet samt 

patientfokus var faktorer viktiga för framgång. Denna studie kan bekräfta att ovan nämnda fak-

torer är viktiga för framgång.  

 

Några brister bör framhållas. Vid de två fokusgruppsintervjuerna saknades två respektive tre 

deltagare. Bortfallet minskar trovärdigheten då studien kan ha missat upplevelser som inte kom 

fram. Det finns en risk att forskaren kan ha äventyrat objektiviteten i tolkningen av responden-

ternas beskrivningar av sina upplevelser, då hon själv är del i kontexten. 
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Slutsatser  
I förbättringsarbetet har ett samlat nytt regionalt grepp tagits inom Habiliteringen när två grup-

per skapar likvärdig, lättillgänglig föräldrautbildning om autism på webb och ”live”. Webbut-

bildningen är en anpassning utifrån föräldrars olika behov av att ta till sig kunskap. Anpass-

ningar har gjorts utifrån gruppernas samlade erfarenheter samt utvärderingar från föräldrar som 

gått utbildningen, vilket ökat chansen att innehåll och utformning är den som föräldrar har bäst 

nytta av.  

 

Målet att ingen ska behöva vänta mer än 90 dagar på utbildning har uppnåtts till 81 %. Målet 

100 % kommer att uppnås till hösten, då ”live”- utbildningar och webbuppföljningsdagar för-

delats jämnt över terminen, tillgängliga för alla föräldrar vars barn har insatser inom Habilite-

ringen, oavsett var man bor. 

 

I studien av förbättringsarbetet framkom hindrande faktorer som otydlighet och tid. För att 

kommande förbättringsarbeten i verksamheten ska ha framgång är det viktigt att förbättrings-

gruppen är delaktig i målformulering, att definiera uppgift och sammanhang samt i hur mycket 

tid som bör avsättas. Sammansättningen av deltagarna i förbättringsgrupperna, med bred repre-

sentanter av yrken och kompetens från olika delar av regionen är en framgångsfaktor. För att 

förbättringsarbeten ska bli hållbara krävs tid och engagemang från deltagare samt stöttning från 

ledning.  

Forskarens roll i förbättringsarbetet 
Forskaren har tidigare lett olika projekt i BUH i traditionell projektledningsform. Hon har sam-

tidigt lett projekten agilt och då tagit rollen som stödjare mer än att vara styrande, vilket varit 

en framgång. Fyra av de sju deltagarna i webbgruppen hade tidigare erfarenhet av att arbeta i 

projekt tillsammans med forskaren vilket gjorde att tillit redan fanns åt båda håll och mindre 

styrning efterfrågades. Rollen blev mest coachande, där man såg relationen som viktig och där 

en likvärdig relation eftersträvades (97).  

 

I aktuellt förbättringsarbete var det första gången som forskaren hade rollen som lärare i för-

bättringskunskap och använde Nolans förbättringsmodell, PGSA-cykler och mätningar i för-

bättringsarbetet. Osäkerheten i den nya rollen avspeglade sig troligen och bidrog till den känsla 

av otydlighet som regionala gruppen upplevde. I rollen som forskare fanns också en osäkerhet. 

I början fanns en oro och tvekan att vilja berätta att förbättringsarbetet ingick i ett mastersarbete. 

Forskaren befarade att det fanns en risk att motivationen skulle minska och att arbetet för pati-

enterna skulle kunna störas. I en av grupperna fanns ett brett spann av upplevelser rörande has-

tigheten i arbetet där några tyckte det gick för fort andra för långsamt. En utmaning blev att 

driva på ”lagom fort”. Det kändes viktigt att visa respekt och vara lyhörd för såväl de försiktiga 

som de som ville förändra mycket och fort. Ytterligare en av forskarens roller var att hålla ihop 

de olika gruppernas arbete och att förankra förbättringsarbetet i ledningen för legitimitet och 

spridning.  

Implikationer för praktik 
Aktuellt förbättringsarbete fortsätter efter att studien avslutats. Mätningar kommer att kunna 

följas över längre tid och därmed får verksamheten kunskap om nyttan med GUA på webben 

och i det nya ”liv”-konceptet. Att skapa ökad förståelse samt uppnå mål och se positiva resultat 

ökar motivation hos deltagarna (98). 
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En diskussion pågår med Vårdguiden 1177 som är intresserade av webbutbildningen. Om fil-

merna blir tillgängliga nationellt så behöver inte andra verksamheter upprepa samma arbete 

vilket kan spara gemensamma vårdresurser. Skolor kan därmed också få tillgång till utbild-

ningen vilket föräldrar efterfrågat. Intressant framöver vore att skapa utbildningar tillsammans 

med patienter och föräldrar. Patienterna är de som har sett vården med egna ögon och deras 

erfarenheter ger vården möjlighet att få veta hur den kan bli bättre (17).  

 

En organisation som främjar öppenhet, samarbete och ”att lära av sina misstag” har goda för-

utsättningar för framgång (88). I ett utvecklingsinriktat lärande ifrågasätts invanda arbetssätt 

och ledningen uppmuntrar och ger praktiska förutsättningar, såsom exempelvis tid. Ett sätt att 

skapa tid kan vara om man skapar rutiner och standardiseringar i vissa delar av processer vilka 

kan ger förutsättningar och ”luft och frihet” till mer dialog och ”sense making” och tester i en 

annan del av processen (99). Det är även viktigt att skapa en kollektiv förståelse för den oord-

ning som kan uppstå om man inte definierar uppgiften och sammanhanget. Är det enkelt, kom-

plicerat, komplext eller kaotiskt? Utifrån ställningstagandet skulle den ledare som har bäst för-

utsättningar att leda det definierade sammanhanget väljas ut (100). När förändrade arbetssätt 

ska ut i verksamheten behövs en tydlig implementeringsplan. Ansvar och deltagare för fortsatt 

drift och uppföljning behöver också klargöras.  

 

Brister och framgångsfaktorer som upplevts av deltagarna och som belysts i studien, kan vara 

överföringsbara och värdefulla när verksamheten under två år ska fokusera på att skapa reg-

ional, likvärdig samt lättillgänglig gruppbehandling för ett 100-tal grupper som erbjuds patien-

ter och deras närstående inom Habiliteringen i Västra Götalandsregionen.  

 

För att medarbetare framöver ska kunna vara med och utveckla vården behövs förutom den 

professionella kunskapen även kompetensutveckling i förbättringskunskap. Om denna kunskap 

ingick i grundutbildningarna hade kanske vården haft större förutsättningarna att kunskap och 

evidens som finns inom hälso- och sjukvård kan komma patienten till del (21). 

 

Implikationer för forskning 
Trots att föräldrautbildningar om AST är vida utbrett finns det ett behov att öka kunskapen om 

vilket innehåll och form som är mest effektivt för föräldrar och för barnets utveckling (13, 42, 

43, 44, 45). Tack vare nya tekniska möjligheter och viljan att alltmer möta föräldrars olika 

behov behövs nya former för föräldrautbildningar skapas, testas och utvärderas. Det behövs 

mer forskning och jämförelser mellan informations- och kommunikationsteknologier (IKT) 

”tele practice” och ”live”-interventioner till personer med AST och deras föräldrar.  

 

Forskningen har presenterat många olika metoder för att nå framgång i kvalitetsutveckling 

men ingen har hittills visat att deras metod är generellt bättre än någon annans, att nå bäst 

framgång i förbättringsarbeten (21). Forskning om vilka metoder som passar bäst i vilka situ-

ationer behövs. Inom hälso- och sjukvård har man att göra med komplexa sociala system där 

effekter av förbättringsarbeten är beroende av den kontext där utvecklingen sker (28). I stu-

dien framkom kontextuella faktorer som påverkade förbättringsarbetet såsom att verksam-

heten hade mycket på gång samtidigt och att förbättringsarbeten generellt har en tendens att 

dra ut på tiden och vara ineffektiva. Det saknas empirisk forskning och evidens om kontextens 

roll i kvalitetsförbättring och vilken forskningsdesign som bör användas för studier av kontext 

(101). Det skulle vara intressant att vidare studera kontextens betydelse i verksamheten då det 

är viktigt att sprida ny kunskap om vad som är framgångsfaktorer i sin kontext. Jämförelser 

och likheter kan då göras vilket kan skapa teorier och en ökad generaliserbarhet (101).  
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Informationsbrev till dig som valt webbutbildning om autism 
 
 
Hej!  
 
Du har tackat jag till att delta i en webbutbildning 
om autism i Habiliteringens regi. Under perioden 
12-31 januari kommer du att ha tillgång till ut-
bildningen på denna webbadress; 

www.vgregion.se/GUA 
 
   
Utbildningen är indelad i sex områden där varje 
avsnitt är mellan cirka 5 och 25 minuter långa. Vi 
rekommenderar att utbildningen genomförs i 
nummerordning. Du kan när som helst ”pausa” el-
ler backa i varje avsnitt. Du kan även repetera 
varje avsnitt och tema av utbildningen utifrån ditt behov. 
 
När du sett alla delar i utbildningen ber vi dig skriva upp de frågor som du har om autism, 
som du inte känner att du fått svar på. På utbildningens webbsida finns ett formulär där du 
skriver in dina frågor. Vi kommer att ha en dialog runt frågorna när vi ses den 3 mars kl. 
13.30 -16.30, tillsammans med de andra föräldrarna som gått utbildningen. Separat inbju-
dan kommer senare. 
 
När du är klar med utbildningen kommer du att få möjlighet att utvärdera webbutbild-
ningen. Dina svar är anonyma och sammanställda svar kommer att användas i en uppsats 
om kvalitetsutveckling vid Hälsohögskolan i Jönköping. Dina svar hjälper oss att utveckla 
webbutbildningen så att den ännu bättre ska passa er föräldrar.  
 
 
Om du vill ha en påminnelse via mail när webbutbildningen startar, vänligen maila 
marika.jonsson@vgregion.se 
 
 
Har du ytterligare frågor kan du ringa eller maila Marika Jonsson tel. 0702 -697307. 
 

 
 
Välkommen! 
 
Habiliteringen i Västra Götalandsregionen 
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Gantt-schema för aktiviteter i förbättringsarbetet och studien av ett förbättringsarbete   

Barn- och ungdomshabiliteringen (BUH) i Västra Götalandsregionen 

2014-08-15 till 2015-05-19 
 

ID Aktivitet Ansvarig Start Slutför

aug 2014 okt 2014 jan 2015sep 2014

12-1024-8 28-1217-8 23-1128-931-8 18-114-1219-105-10 16-11 7-12 11-126-10 30-11 4-1

1

6

2014-08-152014-08-15
Verksamhets-

chefen

Informera 

habiliteringschefer om 

förbättringsarbetet  

2014-09-192014-09-19Regionala gruppen
Presentera 

förbättringsuppdraget för 

förbättringsgruppen. 

2014-11-242014-11-03
Föräldrar 

(Regionala gruppen)

Föräldrar utvärderar 

BUA på 5 olika orter i 

regionen

13

2014-12-312014-09-15WebgruppenSkapa webbutbildning

2015-01-292015-01-12Webbgruppen

Pilot 1 av webb-

utbildningen med 

föräldrar

7-9 21-129-1121-9

2 2014-08-272014-08-15Habiliteringschefer
Utse representanter till 

förbättringsgruppen 

3 2014-09-012014-08-21verksamhetschefUtse styrgrupp 

4 2014-09-012014-08-21
Styrgrupp och 

verksamhetschef

Besluta vilka som ska 

skapa webbutbildning

7 2014-09-192014-09-19Regionala gruppen
Inventera aktuellt utbud av 

föräldrautbildningar, BUA, 

i regionen

2015-04-242014-10-15
Regionala gruppen 

och webbgruppen

Studera 

förändringsprocess, 

hinder och 

framgångsfaktorer

nov 2014 dec 2014

2-1114-9

8 2014-10-152014-10-15Regionala gruppen
Analysera data från 

inventeringen

18

10

9 2014-10-152014-10-15Regionala gruppen

Skapa gemensamma 

utvärderingsfrågor till 

föräldrar

11 2014-12-052014-12-05Regionala gruppen

Analysera 

sammanställning från 

svar från föräldrar

15 2015-03-232015-02-16
Webbgruppen 

Regionala gruppen

Webbutbildning 

erbjuds i Skaraborg, 

pilot 2

2015-02-132015-02-02

Webbgruppen m 

föräldrar, och  

Regionala gruppen

Analys och 

förbättringar av 

webbutbildning

14

17 2015-04-162015-04-15Regionala gruppen

Breddinförande 

webbutbildning i hela 

regionen

2015-04-102015-03-24

Webbgruppen m 

föräldrar, och  

Regionala gruppen

Analys och 

förbättringar av 

webbutbildning

16

5

19

feb 2015 mar 2015

25-1 1-2 8-2 15-2 22-2 1-3

apr 2015 maj 2015

8-3 15-3 22-3 29-3 5-4 12-4 19-4 26-4 3-5 10-5 17-5 24-5

12 2015-05-292015-01-15Regionala gruppen

Skapa nytt gemensamt 

regionalt ”live”-

koncept

2015-05-192015-04-27Forskaren
Skriva färdigt 

masteruppsatsen   
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Utvärderingsfrågor till föräldrar som deltagit i en föräldrautbildning 

Autism inom Habiliteringen i Västra Götalandsregionen 

Dina svar hjälper oss att göra en ännu bättre föräldrautbildning om autism som är till god 

nytta för er föräldrar. Tack! 

Datum …………………… Ort ………………………………………………………………………………………….. 

 

När du svarar på frågorna ska du kryssa i det alternativ (den siffra) som du tycker stämmer 
bäst. På vissa frågor finns även alternativet Ej aktuellt. Kryssa bara i ett alternativ. 
 
1 = Instämmer i låg grad  
2 = Instämmer till mindre än hälften 
3 = Instämmer till mer än hälften 
4 = Instämmer i hög grad 

 

Informationen/innehållet i föreläsningarna 
 
 

1. Innehållet (föreläsningar, filmer,  

övningar, diskussioner) i utbildningen var bra 

 

2. Informationen om; 

 
a. autism var bra 

 

b. bemötande och  

förhållningssätt var bra 

 

 

c. strategier var bra 

 

d. olika hjälpmedel (t.ex. bildstöd,  

schema, timstock mm.) var bra 

 

 

 

3. Vilket innehåll tyckte du var bäst/viktigast? 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………  

Stämmer  Stämmer  

i låg grad  i hög grad 

1 2 3 4 

1 2 3 4 Ej aktuellt

  

1 2 3 4 Ej aktuellt 

 

1 2 3 4 Ej aktuellt 

 

1 2 3 4 Ej aktuellt 
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4. Vilket innehåll tyckte du var minst viktigt?   Bilaga  9 

 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5. Vad saknade du (i innehållet)? 

 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

6. Har du fler synpunkter på innehållet? 

 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Utformning och tillgänglighet 

7. Hur fick du veta att utbildningen fanns?  

 
Personal på Habiliteringen    Webbplatsen    Gruppkatalogen     
 

 

Annat sätt (vilket?)              

        

          ………………………………………………………………………………………………………………… 

 

8. Antalet utbildningstillfällen var  

 
Lagom     För få     För många  

 

 

 

9. Jag tycker det är bra att utbildningen är  

på samma veckodag (om det är flera tillfällen) 

 

 

 
  

Stämmer  Stämmer  

i låg grad  i hög grad 

1 2 3 4 
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10. Vilken tid på dagen/kvällen skulle passa dig bäst?  

 
Förmiddag    Eftermiddag    Heldag    Kväll 

 

 

 

11. Jag tycker att längden på varje utbildningstillfälle var  

 
Lagom    För långt    För kort 

 

 

 

12. Storleken på gruppen var 
Lagom     För stor      För liten 

 

 

 

13. Orten/platsen för utbildningen passade mig bra 

 

 

 

 

 

 

Motivera ditt svar 

 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

14. Lokalen för utbildningen var bra  

 

 

 

 

 

 

Motivera ditt svar 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
  

Stämmer  Stämmer  

i låg grad  i hög grad 

1 2 3 4 Ej aktuellt 

Stämmer  Stämmer  

i låg grad  i hög grad 

1 2 3 4 
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15. Hur länge fick du vänta på att få gå utbildningen? 

 

 

 

 

 

 

16. Jag tycker att det var en rimlig 

väntetid till utbildningen 

 

17. Jag åker gärna till en annan ort  

(Alingsås, Borås, Skövde, Uddevalla,  

Vänersborg eller Göteborg) för att få  

kortare väntetid till utbildningen.  

 

18. Jag hade hellre genomfört utbildningen  

på webben, om det hade varit möjligt.  

Motivera ditt svar. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………  

 

…………………………………………………………………………………………………………………………  

 

 

19. Hur du fler synpunkter på utformning och tillgänglighet?  

 

…………………………………………………………………………………………………………………………  

 

…………………………………………………………………………………………………………………………  

 

…………………………………………………………………………………………………………………………  

 

 

 

  

Stämmer  Stämmer  

i låg grad  i hög grad 

1 2 3 4 

1 2 3 4  

 

1 2 3 4  

 

Mindre än 1 månad   1-2 månader   2-3 månader   3-4 månader   4-5 månader   5-6 månader  Över 6  

 

 

månader   
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Nyttan för mig och mitt barn (med nytta menar vi hur du kan använda den information/kun-

skap/de råd du fått, i vardagen med ditt barn/i din familj) 

 

20.  Jag har fått ny kunskap om  

 
Autism 

 

 
Bemötande och förhållningssätt  

 

 
Strategier 

 

 
Lika hjälpmedel (t.ex. bildstöd,  

schema, timstock mm.) 

 

 

21.  Jag har fått idéer till hur jag ska  

ge mitt barn hjälp och stöd 

 

 

22.  Efter utbildningen förstår  

jag mitt barn bättre 

 

 

23.  Jag har förändrat mitt sätt att  

vara i vissa situationer med  

mitt barn 

 

24.  Jag har förtydligat vissa situationer/ 

aktiviteter med mitt barn. 

 

25. Jag tycker att någon/några  

situationer fungerar bättre  

i vardagen efter utbildningen 

 

26. Jag har fått ny kunskap genom  

att träffa/utbyta erfarenheter  

med andra föräldrar 

 
 

 

1 2 3 4  

 

1 2 3 4 Ej aktuellt 

 

1 2 3 4 Ej aktuellt 

 

1 2 3 4 Ej aktuellt 

 

1 2 3 4 Ej aktuellt 

 

Stämmer  Stämmer  

i låg grad  i hög grad 

1 2 3 4  

1 2 3 4  

 

1 2 3 4  

 

1 2 3 4  

 

1 2 3 4  

 



   

63 

 

Bilaga 9 

 

27. Vad har varit mest nyttigt för dig och ditt barn?    

 

…………………………………………………………………………………………………………………………  

 

…………………………………………………………………………………………………………………………  

 

 

28. Vad har minst nyttigt för dig och ditt barn?  

 

…………………………………………………………………………………………………………………………  

 

…………………………………………………………………………………………………………………………  

 

 

29. Har du fler synpunkter om nyttan med utbildningen? 

 

 

30. …………………………………………………………………………………………………………………………  

 

…………………………………………………………………………………………………………………………  

 

…………………………………………………………………………………………………………………………  

 

 

31. Vet du vart du kan vända dig om du själv behöver hjälp att orka i vardagen?  

 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………  

 

32. Här kan du skriva ner fler tankar om utbildningen.   

 

…………………………………………………………………………………………………………………………  

 

…………………………………………………………………………………………………………………………  

 

…………………………………………………………………………………………………………………………  

 

…………………………………………………………………………………………………………………………  

 

…………………………………………………………………………………………………………………………  

Stort tack för dina svar, som kommer att kunna göra föräldrautbildningarna bättre!!  
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Utformning och teknik 

12. Jag upplevde inga tekniska problem under utbildningen 

 1 
 

 
 

 2 
 

 
 

 3 
 

 
 

 4 
 

 

  
 

13. Avsnitten var 

 Lagom långa 
 

 
 

 För långa 
 

 
 

 För korta 
 

 
 

Om du svarat, för långt eller för kort. Vilket/vilka avsnitt gällde det?  

 
 

 
 

  

 1 gång 
 

14. Hur många gånger gick du in på webbutbildningen innan du var helt klar?  

 

 2 gånger 
 

 
 

 3 gånger 
 

 
 

 4 gånger 
 

 
 

 5 gånger 
 

 
 

 5-10 gånger 
 

 
 

 Fler än 10 gånger 
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15. Hur lång tid tog det för dig att genomföra hela utbildningen? Räkna inte med pauser. 

 1-2 timmar 
 

 
 

 2-3 timmar 
 

 
 

 3-4 timmar 
 

 
 

 4-5 timmar 
 

 
 

 5-6 timmar 
 

 
 

 6-7 timmar 
 

 
 

 Mer än 7 timmar 
 

 
 

 

16. Under hur lång tid höll du på med webbutbildningen?  

 En dag 
 

 
 

 2 dagar 
 

 
 

 3 dagar 
 

 
 

 4 dagar 
 

 
 

 5 - 6 dagar 
 

 
 

 1 vecka 
 

 
 

 2 veckor 
 

 
 

 3 veckor 
 

 
 

 

17. Såg du samma avsnitt flera gånger? 

 Ja 
 

 
 

 Nej 
 

 
 

Om ja, vilket/vilka? Motivera gärna ditt svar  

 
 

 
 
 

18. Hur länge fick du vänta på att få gå en föräldrautbildning om autism? 

 Mindre än 1 månad  
 

 
 

 1-2 månader  
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 2-3 månader  
 

 
 

 3-4 månader  
 

 
 

 4-5 månader  
 

 
 

 5-6 månader  
 

 
 

 Över 6 månader  
 

 

 

 

  
 

19. Jag tycker att det var en rimlig väntetid till utbildningen  

 1 
 

 
 

 2 
 

 
 

 3 
 

 
 

 4 
 

 

 

 

 

 
 

20 Jag hade hellre genomfört en vanlig utbildning på plats hos Habiliteringen.  

 1 
 

 
 

 2 
 

 
 

 3 
 

 
 

 4 
 

 
 

Motivera gärna ditt svar  

 
 

21. Har du fler synpunkter på utformning och teknik?  
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