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Sammanfattning 
 

Bakgrund: Evidensbaserad praktik har debatterats och diskuterats mycket i socialt arbete. 

Studier visar att på det organisatoriska planet har efterfrågan på evidensbaserat socialt arbete 

lett till förändringar av diskursiv art. Det har varit en retorisk anpassning av kraven, men ju-

steringen har inte medfört förändringar i rutiner och dokumentation.  

  

Det finns ingen tydlighet i hur tillämpningen av EBP ska ske utan det handlar om att både 

skapa transparens, rättsäkerhet och effektivitet och om att arbetet bör utgå från bästa tillgäng-

liga kunskap. 

 

Syfte: Syftet med förbättringsarbetet var att skapa en stödjande verksamhet som möjliggör för 

personalen att omsätta teoretisk kunskap i praktiken, samt påbörja en utveckling i riktning 

mot en ökad användning av standardiserade behandlingsmodeller för personer med psykiska 

funktionshinder. 

 

Målet för förbättringsarbetet var att skapa systematiska uppföljningar i syfte att öka kunskap-

en om stödinsatsernas effekter vid rehabilitering, inflytande och delaktighet. 

 

Metod: Studien var en deskriptiv fallstudie. Den kvantitativa datainsamlingen omfattade 

dokumentation om avvikelser från genomförandeplanen i socialtjänstens dokumentationssy-

stem Magna Cura. Det kvalitativa materialet bestod av enkäter och intervju med brukare samt 

fokusgrupp med personal och medarbetarundersökning.  

 

Resultat: Styrdiagramen avseende avvikelserna i genomförandeplanen visar att styrgränsen 

minskade från 8,3 på första mätperioden till 5,66 på andra mätperioden där även centralmåttet 

minskade från 2,7 på den första till 2,3 på den andra mätperioden. Den andra mätperioden 

indikerar en tillfällig förändring då fler än sex punkter ligger under centralmått. 

  

Slutsats: Delar av det sociala arbetet kan och bör standardiseras och dokumenteras för att 

minska variationen och skapa möjligheter till uppföljning. Fördelarna med standardisering är 

att arbetsprocessen blir transparent och att brukaren som möter verksamheten får en likvärdig 

insats oavsett vem de möter.  

 

 

 

Nyckelord: förbättringsarbete, evidensbaserad praktik, socialpsykiatri, double-loop lärande. 
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Summary 
 

Evidence-based practice in social work 

A case study of an improvement work of how ESL can help increase usually influence 

and participation in social psychiatry 

 

Background: Evidence-based practice has been much debated and discussed in social work. 

Studies show that at the organizational level, the demand for evidence-based social work has 

led to changes in the discursive nature. There has been a rhetorical adaptation of the require-

ments, but the adjustment has not resulted in changes in routines and documentation. 

 

Purpose: The purpose is to create a supportive organization that allows implementation of 

new methods and increased use of standardized treatment models for people with mental dis-

abilities. The goal of the improvement work was to create systematic follow-up in order to 

increase awareness of support interventions effects of rehabilitation, influence and participa-

tion. 

 

Methods: The study was a descriptive case study with a data collection from social service 

documentation systems, such as journals from deviations from the implementation plan. The 

qualitative material consisted of questionnaires and interviews with users and focus groups 

with staff and an employee survey.  

 

Results: The control charts regarding discrepancies in the implementation plan shows that the 

control limits fell from 8.3 in the first measuring period to 5.66 on the second measurement 

period. Even the central gauge fell from 2.7 in the first to 2.3 at the second measurement peri-

od. The second measurement period indicates a temporary change when more than six points 

below the central tendency. 

 

Conclusions: Areas of social work can and should be standardized and documented to reduce 

variation and to create opportunities for follow-up. The benefits of standardization are that the 

work process becomes more transparent and that the user receives an equivalent effort from 

staff no matter who they meet. 

 

 

Keywords: quality improvement, evidence-based practice, social psychiatry, double loop 

learning.  
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Inledning 
Under senare år har begreppet evidensbaserad praktik diskuterats flitigt inom socialt arbete. 

Med en startpunkt i medicinsk verksamhet har denna utveckling över tid spridits till en rad 

olika områden som kännetecknas av interventioner riktat mot olika typer av oönskade tillstånd 

(Trinder & Reynolds 2000). Evidensbaserad praktik (EBP) lanserades som en lösning på ett 

glapp mellan forskning och praktik i socialt arbete och uppmärksammades först i USA under 

slutet av 1980-talet. Olika studier visade att få socialarbetare utgick från praktikrelaterad 

forskning i klientarbete samtidigt som man varnade för risken för godtycklighet. Bristen på 

forskning om interventioners effektivitet i socialt arbete ledde till att en förstärkt kunskapsbas 

förespråkades för att stärka professionen (Svanevie, 2011). Uppbyggnaden av en infrastruktur 

för att etablera och förstärka kopplingarna mellan forskning, utbildning och praktik i socialt 

arbete kom riktigt i gång när de stora socialarbetarförbunden i USA slöt upp under 90-talet 

(Zlotnik et.al. 2002). Vid slutet av 90-talet upprättades även utvecklingscentra för EBP vid 

amerikanska universitet och en framgångsrik lobby bidrog till uppbyggnaden av Cambell 

Collaboration som riktar sig på interventioner i socialt arbete och producerar evidensbaserade 

översikter (Bergmark & Lundström 2006).  

 

Under samma period genomfördes även i Storbritannien olika studier som synliggjorde en 

större användning av intuition, värderingar och erfarenheter än av forskning i praktiskt socialt 

arbete. Genom kommunicering av nationella kartläggningar och debatter, samt socialarbetar-

förbundens tidiga samtycke möjliggjordes också en politisk förankring som gav resurser till 

EBP-orienterade centra, institut och nätverk (Svanevie, 2011).  

 

EBP-s etablering i Sverige startade år 1993 då Centrum för Utvärdering av Socialt arbete 

(CUS) inrättades vid Socialstyrelsen med Statens Beredning för Medicinskt Utvärdering 

(SBU) som en uttalad förebild. Syftet var att möta upp behovet av saklig underbyggd kunskap 

om effekterna av olika metoder och arbetssätt inom socialtjänsten genom att utarbeta kun-

skapsöversikter (Tengvald, 2000). Kunskapsstyrning användes som ett socialpolitiskt medel 

och programsatsningar genomfördes för ett närmande mellan forskning och praktik. EBP- 

satsningar främjades också av offentliga utredningar, trenden mot mål- och resultatstyrning 

samtidigt som det finns tillämplig lagstiftning så som socialtjänstlagens paragraf för god kva-

litet och utvärdering. På den nationella arenan är Socialstyrelsen och Socialdepartmentet vik-

tiga aktörer, liksom SKL och FoU-nätverk på den regionala nivån (Svanevie, 2011). Framväx-

ten av EBP i ett bredare perspektiv kan ses som en del av en fortskridande moderniserings-

process. Dess rörelse måste förstås mot bakgrund av utvärderingsvågen, New Public Mana-

gement (NPM), som domineras av begrepp som marknad, resultat, konsument och decentrali-

sering. I Sverige uppträder NPM bland annat under beteckningar som beställar-utförarmodell 

eller marknadsstyrning samt större krav på effektivitet och kostnadsmedvetenhet (Bergmark 

& Lundström, 2006). EBP:s framväxt i Sverige har samma idémässiga rötter som i andra län-

der men har inte drivits fram av professionen själv eller av forskare i socialt arbete utan är ett 

resultat av en idéimport från en internationell omgivning som har drivits av aktörer i den 

svenska centralbyråkratin.         

 

Evidensbaserad praktik och kunskapssyn  

Begreppet evidensbaserad har inom socialtjänsten fått symbolisera olika, ibland till och med 

antagonistiska uppfattningar om vilken kunskapsbas som kan och bör ligga till grund för soci-

altjänstens insatser (Oscarsson, 2009). Fler forskare delar uppfattningen om att det sociala 

arbetet innebär en komplexitet som gör det svårt att påvisa evidens och att det är olämpligt att 
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standardisera metoder för socialt arbete (Blom 2006; Bohlin & Sager 2011; Hydén 2008). 

Evidensbaserad praktik i socialt arbete har i Sverige setts som en lösning på två problem. Det 

första problemet är att det är svårt att bedöma, utveckla och säkerställa effektivitet i socialt 

arbete om inte arbetet systematiseras och utgår från kunskap om olika interventioners effekter. 

Det andra problemet är att det saknas forskning om hur olika interventioner fungerar och om 

hur kunskap används när socialt arbete utövas (Bergmark & Lundström, 2006). Detta betyder 

att det sociala arbetet ska grundas i kunskap som ännu inte finns. I det sociala arbetet används 

flera olika källor till kunskap som till exempel kollegors berättelse, egna erfarenheter och 

olika skildringar av sociala problem i skönlitteratur och media (Blom, 2006).  

 

Evidensbaserad kunskap beskrivs som ett förhållningsätt för ständigt och systematiskt lä-

rande. Där brukaren och de professionella, utifrån bästa tillgängliga kunskap tillsammans fat-

tar beslut om lämpliga insatser i den mån man kan och vill vara delaktigt (Socialstyrelsen, 

2012). 

 

Evidensbaserad praktik kan definieras som en medveten och systematisk användning av  

 den bästa tillgängliga kunskapen 

 den professionelles expertis 

 den berörda personens situation, erfarenhet och önskemål 

 

Hur informationen från de olika kunskapskällorna vägs samman bestäms av det nationella 

samt de lokala sammanhangen till exempel lagstiftning, riktlinjer och tillgängliga insatser 

(Socialstyrelsen, 2012). Det finns ingen tydlighet i hur tillämpningen av EBP ska ske utan det 

handlar om att både skapa transparens, rättsäkerhet och effektivitet och om att arbetet bör utgå 

från bästa tillgängliga kunskap (Avby et al. 2013). 

 

 

 
 

 

Figur 1. Delarna i den evidensbaserade beslutsprocessen (Socialstyrelsen, 2012).  

   

Olika former av lärande  

Mot bakgrund i kraven på evidensbaserad praktik har det uppkommit även frågor om vad som 

är kunskap, på vilket sätt kunskap utvecklas och hur kunskap bör användas i socialt arbete. 

För att fördjupa diskussionen om EBP i socialt arbete användes tidigare forskning om lärande 

i arbete. En bred definition av lärande är ”varaktiga förändringar hos en individ som upp-
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kommer som ett resultat av individens samspel med sin omgivning” (Ellström 1992, s.67). 

Lärande ur detta perspektiv är ett resultat av ett samspel mellan individen, organisationen och 

organisationens omgivning (Nordmark, 2014). Delarna i den evidensbaserade beslutsproces-

sen kan också ses utifrån teorin om loop-lärande som Argyris och Schön utvecklade på 1970-

talet. Single loop-lärande uppstår när man korrigerar fel och oregelbundenheter så att man kan 

fortsätta göra det man gjort tidigare, fast bättre. Double loop-lärande är inte enbart en korrige-

ringsprocess, som single loop-lärande, utan innebär även att man formulerar frågor och be-

traktar sina handlingar ur nya perspektiv så att insikter och rutiner förändras (Argyric & 

Schön, 1977). Single loop-lärande kallas för anpassningslärande när EBP-s kunskapsbaserade 

arbete diskuteras utifrån olika former av lärande. Anpassningslärande definieras utifrån hur 

individer får kunskaper, löser problem och handlar i en given situation. Double loop-lärande 

kallas för utvecklingslärande som innebär att tidigare tanke- och handlingsmönster, arbetssätt 

och rutiner utmanas i syfte att utveckla, pröva och utvärdera nya arbetssätt (Ellström, 1996, 

2001). Men att i praktiken försöka finna en rimlig balans och integration mellan de två verk-

samhets- och lärandelogikerna. 

 

Kunskapsgapet och drivkrafterna  

Flera statliga utredningar visar att socialtjänstens arbete i allt för liten utsträckning baseras på 

kunskap om effekten av olika insatser. På organisationsnivå har kraven på evidensbaserat so-

cialt arbete lett till förändringar av diskursiv art. Det har skett en retorisk anpassning av kra-

ven men anpassningen har inte inneburit förändrade rutiner och handlingar (Avby et al. 2013; 

Denvell & Johansson 2012). Dessa utredningar visar också att det finns ett antal områden som 

man behöver arbeta långsiktigt med för att kunna stödja och utveckla en evidensbaserad prak-

tik inom socialtjänsten. Utredningen Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten – till nytta 

för brukaren (SOU 2008:18) presenterar ett antal förbättringsområden som behöver utvecklas 

för att stödja en evidensbaserad praktik inom socialtjänsten. Förbättringsområden som pekas 

är bland annat stöd till implementering av ny kunskap som kan förbättra kvalitet, resultat och 

effektivitet. Bättre förutsättningar för att dokumentera, systematisera, kommunicera och ut-

veckla det egna arbetet samt stöd till nya former för brukarmedverkan och brukarinflytande. 

Denna uppsats har som ambition att täcka kunskapsgap i områden genom att skapa förutsätt-

ningar för dokumentation, att utveckla det egna arbetet genom att omsätta ny kunskap till 

praktiskt utförande vilket i sin tur leder till en mer systematiserad brukarmedverkan.  

Socialstyrelsen driver arbetet för att kommunernas sociala arbete ska vara evidens- och kun-

skapsbaserat, men det är fortfarande en öppen fråga hur detta ska genomföras lokalt i kom-

munerna (Avby et al.2013, Bergmark & Lundström, 2006). Alla dessa prioriteringar kring 

kompetensutveckling har i praktiken inneburit att all personal får utbildningsinsatser varje år. 

Den onda cirkeln detta har skapat är att det inte finns någon arbetsro i verksamheten eftersom 

personalen ständigt springer på olika utbildningar och ingen har tid för implementering av nya 

metoder eller ett nytt arbetssätt.  

       

Det lokala problemet 

Psykiatrin är ett av regeringens mest prioriterade områden och utgår från Nationell psykiatri-

samordnings slutbetänkande; Ambition och ansvar (SOU 2006:100). I sin skrivelse från 

2008/09:185 En politik för personer med psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning 

fastslår regeringen att kunskapen om verksamma metoder i den psykiatriska vården har ökat 

under de senaste åren. Men det finns brister i användandet av dessa kunskaper i den dagliga 

verksamheten och evidensbaserade metoder används inte i den utsträckning som är möjligt 



 

4 

 

och önskvärt. Regeringen avsatte under 2008 och 2009 pengar för kompetensutvecklingsstöd 

till personal som möter personer med psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning. 

Resultatet av den nationella satsningen blev på lokal nivå en obligatorisk utbildningsinsats för 

all personal inom Jönköpings socialpsykiatri samt samverkande enheter inom landstingets 

psykiatri med inriktning inom Ett Självständigt Liv (ESL), insatsplanering, motiverande in-

tervju och strategier för kognitiv beteendeterapi (KBT). Under åren 2009 och 2010 genom-

gick all personal grundutbildningen samt hade under 2011 löpande handledning i den nya 

metoden. För att stödja metod-användningen ytterligare i arbetsgrupperna förstärkte vi resur-

serna med ett antal utvalda personer inom verksamheten, så kallade ”vägledare med särskild 

kompetens” (VSK). VSK är medarbetare som får kontinuerlig fortbildning och handledning, 

för att vara uppdaterade med kunskaper inom arbetsområdet. De kommer att arbeta inom den 

aktuella verksamheten och kunna fungera som förmedlare av ny och fördjupad kunskap till 

medarbetare. Något som inte fanns med i planeringen kring denna utbildningsinsats är mätin-

strument. Hur mäter vi verksamhetans resultat i relation till dess mål? Var dokumenterar vi att 

vi arbetar utifrån de metoder som vi har lärt oss i utbildningen? Hur säkerställer vi att meto-

derna används i det dagliga arbetet? Var ser vi effekterna av den nya metoden?  

 

Syfte 

Tänkt förbättring 
Syftet med förbättringsarbetet var att skapa en stödjande verksamhet som möjliggör för per-

sonalen att omsätta teoretisk kunskap i praktiken, samt påbörja en utveckling i riktning mot en 

ökad användning av standardiserade behandlingsmodeller för personer med psykiska funkt-

ionshinder. 

 

Målet för förbättringsarbetet var att skapa systematiska uppföljningar i syfte att öka kunskap-

en om stödinsatsernas effekter vid rehabilitering, inflytande och delaktighet. 

 

Forskningsfrågor  

 

 Hur har det förändrade arbetssättet påverkat brukarnas upplevelse av inflytande och 

delaktighet över den egna insatsen?  

 

 Hur har förutsättningarna, synen och relationen till kunskap och lärande i arbete på-

verkats? 
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Metod 
 

Forskningsmiljö  

 

Vid kartläggning av forskningsmiljön användes förbättringsverktyget 5 P, vilket står för per-

sonal, patterns, patients, process och purpose (Nelson, Batalden & Godfrey, 2007). Samman-

fattningsvis kan forskningsmiljön beskrivas enligt nedan: Förbättringsarbetet genomfördes på 

ett boende för personer med psykiska funktionshinder i en medelstor kommun i södra Sverige. 

Socialtjänstens insatser i form av vård, stöd och service till funktionshindrade regleras genom 

lagstiftning så som Hälso- och sjukvårdslagen (HSL), Socialtjänstlagen (SoL), samt Lagen om 

stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).   

                                                                                                            

Socialtjänstens verksamhet styrs utifrån politiskt givna uppdrag och rådande lagstiftning. 

Inom socialtjänsten där förbättringsarbetet genomfördes är verksamheten uppdelad i tre olika 

funktioner; Äldreomsorg, Funktionshinderomsorg och Individ- och familjeomsorg. Författa-

ren befinner sig inom Funktionshinderomsorgens socialpsykiatri. Verksamheten är organise-

rade inom ett visst geografiskt samlat verksamhetsområde som kallas för Integrerade enheter. 

En integrerad enhet består av en grupp- eller serviceboende med särskild service, boende-

stödsteam (BST) och en träffpunkt. Den aktuella enheten har 25 anställda som ger stöd till 

ungefär 70 brukare inom de olika verksamheterna samt en ansvarig enhetschef.  

 

Förbättringsarbetet bedrevs i en del av en integrerad enhet i en arbetsgrupp med tio personer 

där kompetensen i arbetsgrupperna består av åtta skötare, en arbetsterapeut och en socialpe-

dagog. All personal på serviceboendet är kontaktmän för några brukare vardera. Med kon-

taktman avses här den yrkesperson som har den närmaste kontakten med brukaren/klienten 

och som har det mest omfattande ansvaret för praktiska stöd- och hjälpinsatser. I uppgiften 

som kontaktman ingår att tillsammans med brukaren skapa en genomförandeplan. Syftet med 

en genomförandeplan är att brukaren ska få rätt stöd och service, tydlighet i hur insatserna ska 

utföras, det vill säga vem som skall göra vad, när och hur samt få ett individuellt anpassat 

stöd. Insatserna struktureras och mål formuleras för att sedan följas upp tillsammans med bru-

karen var sjätte månad. 

 

Projektets deltagare 

Projektgruppen består av personal som ingår i arbetsgruppen på serviceboendet samt sex bru-

kare som bor på serviceboendet. Projektledare för förbättringsarbetet samt författaren för 

denna studie hade vid studiens genomförande chefsposition inom verksamheten. Med hänsyn 

till gruppens storlek och sammansättning valdes att redovisa framkomna uppgifter och resultat 

på gruppnivå och inte utifrån kön eller ålder. Brukarna i förbättringsarbetet var alla över 18 år 

och hade psykiska funktionsnedsättningar. Deras psykiska sjukdom var så svår att den orsa-

kade funktionsnedsättning med förlust av förmågan i sådan grad att det inverkade på den dag-

liga livsföringen och bedömdes som långvarigt. Brukarens behov uppmärksammades genom 

ett beslut från handläggaren på Myndighetsenheten där man ansökt om bistånd enligt Social-

tjänstlagen (SoL) eller Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Genom 

beslutet fick vi veta bakgrund, diagnos, funktionsnedsättning, familjeförhållanden, aktuell 

situation, den sökta och beviljade insatsen.  
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Metoder för förbättringsarbetet 

Planering av förbättringsarbetet 

Innan förbättringsarbetet startade gjordes en analys av kvalitetsproblemet med hjälp av ett 

orsaks-verkan-diagram (fiskbensdiagram) som anses vara ett utmärkt underlag för den fort-

satta problemlösningen (Bergman & Klefsjö, 2007). Analysen gjordes tillsammans med pro-

jektgruppen tidigt under våren 2014. Fiskbensdiagrammet visar på tänkbara orsaker till varför 

evidensbaserade metoder inte används i det dagliga arbetet (figur 2), samt ger nya idéer som 

kan testas i PDSA-hjul (Nelson et al, 2007). 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Fiskbensdiagram över tänkbara orsaker till bristande av användning av evidensbase-

rade metoder i det dagliga arbetet. 
 
 

 

Av analysen framgår att det saknas en stödjande administration som omfördelar resurser i 

form av tid, ekonomi och personal. Projektgruppen delar bilden av att metoderna inte används 

fullt ut i det dagliga arbetet samt att det inte förs någon dokumentation kring metoderna. Det 

saknas planerad tid samt rutiner för hur användandet av metoderna skall gå till. 

För att kunna utveckla det egna arbetet genomfördes att antal PDSA-hjul för att på så sätt 

skapa bättre förutsättningar för att dokumentera, systematisera och kommunicera det dagliga 

arbetet. 

Följande två PDSA-cykler genomfördes under våren 2014. 

1. Dokumentation 

Planera: Projektansvarig tar kontakt med ansvariga i dokumentationssystem (Magna Cura) så 

att ett nytt sökord evidensbaserade metoder finns för att möjliggöra dokumentationen och 

uppföljningen av metod-användandet. 

Bristande 

användning 

av evidens-
baserade 

metoder 

Arbetsbelastning Tid 

Organisation Bemanning 
 

Brukares förväntan 

Yrkesansvar 

Framförs sällan 

 Efterfrågas inte  
Saknas enhetliga rutiner 

Flera enheter/grupper 

”Vill göra rätt”, VSK 
Personal omsättning 

Flera utbildningar  

Räcker inte till 

Osäker kring ansvar 

Schema lägga tiden 

Schema 

Budget styr 
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Gör: All personal dokumenterar under sökordet evidensbaserade metoder i journalerna då 

metoderna används i klient arbetet. Dokumentationen startar samtidigt som det nya schemat 

börjar användas den 21 maj 2014.        

Studera: Dokumentationsansvariga genomför journalgranskning enligt lokal mall två ggr/år.  

Lär: Dokumentationsansvariga och enhetschefen sammanställer och återkopplar till gruppen 

vid personalmöten samt vid individuella lönesamtal utifrån lönekriterierna.  

2. Personalresurser  

Planera: Schemaansvariga börjar med att göra nya scheman. 

Gör: Schemaansvariga ser till att de nya schemana innehåller planerad tid varannan onsdag 

mellan kl.14-15. Planeringen är klar när nuvarande schema-period är över. Nya scheman är i 

gång 21 maj 2014. 

Studera: Gruppen ser till att tiden används till avsatt ändamål och följer mötets förbestämda-

struktur. 

Lär: Personalgruppen dokumenterar och återkopplar till enhetschefen två gånger i månaden. 

Genomförandet av förbättringsarbetet  

Förbättringsarbetet började i samband med en verksamhetsdag den 11 juni 2014 med projekt-

gruppen. Förbättringsarbetet presenterades utifrån Nolans förbättringsmodell (Langley et al, 

2009) (figur 3) för att på ett enkelt, tydligt och överskådligt sätt informera gruppen om för-

bättringsarbetets syfte, mål och genomförande. Begreppet förbättring innebär i detta projekt 

förbättringar av den befintliga verksamheten genom att använda och omsätta ny kunskap i 

praktiken. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Nolans förbättringsmodell (Langley et al, 2009). PGSA-cykel (P = Planera, G = 

Göra, S = Studera, A = Agera)  
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Vad vill vi åstadkomma? 

Vi vill åstadkomma en evidensbaserad praktik som ett förhållningssätt med systematiskt lä-

rande där kunskap från brukare, praktiker och forskning vägs samman och används i det dag-

liga arbetet. Vi vill också skapa en stödjande verksamhet som ger bättre förutsättningar att 

utveckla det egna arbetet genom att omsätta ny kunskap som kan förbättra kvalitet, resultat 

och effektivitet.  

 

Hur vet vi om en förändring innebär en förbättring? 

För att veta om förändringsarbetet verkligen leder till förbättringar måste man mäta. Uppfölj-

ning och utvärdering är viktig i relation till såväl resultat som kvalitet, effektivitet och rättssä-

kerhet i processerna. Mätningar ger medarbetarna förutsättningar för ett vardagligt lärande 

och verksamhetsnära styr- och förbättringsarbete (Elg, 2013). 

 

 

Tabell 1. Sammanställning av olika mått. 

Typ av mätning VAD ska mätas?  HUR ska det mätas?  VARFÖR ska det 

mätas? 

1.  Personalresurser.   

Schemalagd tid för 

träning/ användning 

av metoder. 

Processmått  

Antal genomförda 

schemalagda tider.  

Projektgruppen proto-

kollför möten och 

återkopplar till en-

hetschef. Enligt lokal 

mall vid varje plane-

rad tid start hösten 

2014.  

För att säkerställa 

att tiden använd-

ningen till avsatt 

ändamål. 

2.  Dokumentation om 

evidensbaserade me-

toder. 

Resultatmått 

Andel journaler med 

dokumentation om 

användning av evi-

densbaserade meto-

der. 

Journalgranskning 

enligt lokal mall 

meduppföljning. 

Dokumentationsans-

variga och enhetsche-

fen samordnar och 

återkopplar till grup-

pen. 

För att systemati-

sera och standardi-

sera metodanvän-

dandet i det dagliga 

arbetet. För att 

stödja utvecklingen 

av en evidensbase-

rad praktik i social-

tjänsten. 

3. Var ser vi effekter-

na av den nya meto-

den? 

Balanserat mått 

Antal avvikelser från 

genomförandepla-

nen. 

Brukarnas egen upp-

levelse av inflytande 

över den egna insat-

sen. 

Redovisas i styrdia-

gram utifrån doku-

mentation i Magna 

Cura. 

 

Enkäter. 

Ansvarig enhetschef. 

Följa utvecklingen 

av avvikelser över 

tid.  

 

För att följa om 

arbetssättet påver-

kar brukarnas reha-

bilitering och infly-

tande över insatsen. 
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Vilka förändringar kan leda till förbättringar? 

Vi behöver skapa en stödjande organisation som möjliggör implementering av nya metoder 

samt återkoppling om hur metoderna fungerar för att kunna omsätta kunskapen i det dagliga 

arbetet. Genom att använda PDSA-cykeln som metod för att strukturera och testa det nya ar-

betssättet skapar vi möjligheter för att förbättra kvalitén (Langley et al, 2009).  

Den nya PDSA-cykeln handlar om att testa ett nytt arbetssätt som innebär att tidigare utbild-

ning kombineras med praktisk träning. 

  

I samråd med enhetens VSK valdes vilka verktyg som skall testas. Urvalskriterier var att 

verktygen kan användas som standardiserade instrument i det dagliga arbetet. De två verktyg 

som valdes ut är Ta reda på hur vardagen fungerar och Tidiga varningstecken på återfall. 

Båda verktygen ingår i modellen ESL - ett självständigt liv som är en socialpedagogisk be-

handlingsmodell för personer med psykiska funktionsnedsättningar. Modellen är tänkt att ut-

göra ett stöd för personalen att ge brukaren ökade kunskaper om sin sjukdom samt färdigheter 

inom olika livsområden, för att bättre kunna hantera de svårigheter som sjukdomen medför. 

ESL-modellen är starkt rekommenderad och ingår i Socialstyrelsens nationella riktlinjer från 

2011 för psykosociala insatser vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd. Verktyget Ta 

reda på hur vardagen fungerar bidrar till att ge en tydlig bild av brukarens svårigheter och 

hjälpbehov då dessa beskrivningar ofta är allmänt beskrivna i biståndsbeslut: till exempel att 

den enskilde har igångsättningssvårigheter, inte känner sig trygg och har kognitiva svårighet-

er. Det andra verktyget är Tidiga varningstecken på återfall. Ett återfall kommer oftast grad-

vis och brukar föregås av varningstecken. Om man lär känna dessa tecken får man en bättre 

möjlighet att hindra eller mildra återfall.  

 

Vi började med verktyget Ta reda på hur vardagen fungerar där de olika vardagsområdena 

ligger till grund för en genomförandeplan. När alla projektets brukare hade skapat en ny ge-

nomförandeplan började vi med det andra verktyget Tidiga varningstecken på återfall. Föru-

tom att tillsammans med brukaren identifiera varningstecknen ska man här även vara överens 

om vad den enskilde själv och andra skall göra om någon märker tidiga varningstecken. Detta 

leder till en handlingsplans- eller åtgärdplan som ska tas upp omedelbart när man märker 

några varningstecken. 
 

I förbättringsarbetet tillämpades ett agilt arbetssätt och verksamhetsdagen avslutades med en 

presentation av projektets etapp-plan (Bilaga 2). I etapp-planen visades vilka inplanerade 

etapper som finns i projektet samt målet med varje etapp. Att arbeta med etapper innebär att 

man slutför och levererar projektresultat utifrån uttalade delmål (Gustavsson, 2013). Den agila 

projektplaneringen passar bra för att möta verksamhetens vardag och variation. Varje etapp 

har ett uppstartsmöte, demonstration och test av delresultat som följs upp med en avrapporte-

ring samt erfarenhetsmöten. Status anges och uppdateras löpande under projektet utan möjlig-

het till att justera etappens sluttid, i enlighet med Gustavssons (2013) rekommendationer. 

   

Studien av förbättringsarbetet  

Förbättringsarbetet och dess resultat studeras genom fallstudie som en forskningsstrategi som 

betonar undersökning av ett fenomen i sin realistiska miljö eller sin kontext där gränserna 

mellan fenomen och kontext är inte givna (Yin, 2014). Fallstudier är särskilt tillämpliga där 

studieobjekten är komplexa och där man försöker förklara, förstå eller beskriva företeelser, 

organisationer eller system som är svåra att undersöka med annan metodik (Backman, 2014). 

Studien är en beskrivande och utforskande fallstudie som lämpar sig för att återge intervent-

ioner och processer men även beskriva specifika teman såsom olika former av lärande. Den 

utforskande delen används för att studera flöden och processer på enheten för att åstadkomma 

http://www.socialstyrelsen.se/nationellariktlinjerforpsykosocialainsatservidschizofreni/sokiriktlinjerna/personermedschizofreniellersch16
http://www.socialstyrelsen.se/nationellariktlinjerforpsykosocialainsatservidschizofreni/sokiriktlinjerna/personermedschizofreniellersch16
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gemensamma värdegrunder och modeller för att närma sig det önskevärda syftet (Rosner, 

2012). 

 

De metoder som använts för datainsamling är: brukarenkät, intervjuer, journalanteckningar av 

avvikelserna från genomförandeplanen samt medarbetarenkät. 

 

Enkät till brukare 

Enkätundersökningen genomfördes innan förbättringsarbete kom i gång samt sex månader 

efter förbättringsarbetets uppstart. Enkäter användes för att belysa om det förändrade arbets-

sättet påverkade brukarnas upplevelse av inflytande och delaktighet över den egna insatsen. 

Det fanns inga uttalade kriterier i förväg kring hur urvalet av brukare skulle gå till. Diskuss-

ionen i projektgruppen visar att urvalet gjordes utifrån de brukare som man tyckte att det var 

svårt att få fungerande insatser och sågs som en utmaning. Man utgick också utifrån allmän 

hälsostatus, det vill säga att brukarnas aktuella tillstånd skulle möjliggöra genomgången av de 

valda verktygen eftersom man skall arbeta tillsammans med brukaren. Efter urvalet tog den 

projektansvarige kontakten med utvalda brukare via telefon för att boka tid för information 

kring förbättringsarbetet samt utdelning av enkät under perioden juni/juli 2014. Enkäten häm-

tades från Socialstyrelsens metodutvecklingsprojekt för att mäta vård- och omsorgstagares 

upplevelser av kvalitet och bemötande i de insatser som ges. Enkäten Min syn på psykiatrisk 

vård och omsorg används för utvärderingar inom både den psykiatriska hälso- och sjukvården 

och kommunernas socialtjänst (Socialstyrelsen, 2013). Enkäten användes inte i sin helhet. 

Områden som berörde landstingens psykiatriska hälso- och sjukvård plockades bort eftersom 

de inte var aktuella för kontexten i detta projekt (Bilaga, 3). Möten bokades och genomfördes 

med tre brukare enligt planen medan två möten bokades om och genomfördes i augusti, på 

grund av att brukarna avbokade planerade möten utifrån enskild angelägenhet. Fyra brukare 

föll bort på grund av försämrat tillstånd. En av dessa var på behandlingshem, en på tvångsvård 

och två på sjukhus. Fem utav nio planerade informationstillfällen genomfördes.  

 

Intervjuer med brukare respektive personal 

Det genomfördes också intervju med samma brukare som hade svarat på enkäten och med 

personalen som ingick i projektgruppen. Intervjuerna var ytterligare ett sätt att fånga brukar-

nas och personalens upplevelse av det nya arbetssättet. De enskilda intervjuerna med brukarna 

genomfördes utifrån semistrukturerad metod som har narrativ karaktär med en ingångsfråga 

som ger deltagaren möjlighet att berätta om sin egen upplevelse (Danielson, 2013). Frågan 

som ställdes var följande: Kan du berätta hur du upplevde att tillsammans med personal gå 

igenom verktygen? Fördjupning frågor som användes var: Kan du utveckla detta lite mer? På 

vilket sätt? Intervjuerna som genomfördes i den enskildes hem eller i verksamhetens träff-

punkt, varade mellan 20 – 50 minuter. Med utgångspunkt i brukarnas funktionhinder och 

etiska överväganden spelades intervjuerna inte in. Istället fördes anteckningar under och efter 

varje intervju med den enskildes godkännande. Intervjudeltagarna har delgetts och godkänt 

materialet och citaten som används i uppsatsen vid uppföljningssamtal.   

Med projektgruppen genomfördes en semistrukturerad fokusgruppsintervju där moderator och 

antecknare var projektledaren. Intervjun inleddes genom en öppen fråga: Vad tyckte ni om att 

arbeta med de utvalda verktygen? Det fanns även möjlighet för fördjupnings frågor och frågor 

från deltagarna själva. Intervjun med gruppen genomfördes efter genomgång av verktyg med 

brukarna och i anslutning till projektgruppsmöte. Med tanke på gruppens beroenderelation till 

projektledaren spelades inte fokusgruppsintervjun in utan man förde anteckningar under tiden. 

Sammanställningen av anteckningarna godkändes av gruppen vid nästa träff. 
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Avvikelser från genomförandeplan  
Dokumentationen kring avvikelserna från genomförandeplanen hämtades från verksamhetens/ 

socialtjänstens dokumentationssystem Magna Cura. All dokumentation och journalföring som 

gjordes av personalen under mätperioden granskades och på så sätt hittades ett antal avvikel-

ser som dokumenterats under fel sökord. Valet att mäta avvikelser är en liten del av en pro-

cess men en viktig indikator för att se om syftet med genomförandeplanen uppfylls. Det är ett 

sätt att mäta om genomförandeplanen har skapat en tydlig struktur för det praktiska genomfö-

randet och uppföljningen av en beslutad insats. Därför är det också viktigt att mäta över tid för 

att få en tydlig bild om variationen av avvikelser är slumpmässig eller urskiljbar samt kunna 

se om det har hänt något positivt eller negativt med resultaten (Bergman, 2012). Detta är 

också ett sätt att försöka skapa en gemensam förståelse i den ständigt pågående kommunika-

tiva processen om hur uppgifter ska utföras (Granberg & Ohlsson, 2005). Mätningen redovi-

sas i en XmR-chart där det framgår antal avvikelse från genomförandeplanen för sex brukare 

som bor på serviceboendet. Antalet avvikelser är täljaren och antalet veckor är nämnare. 

Första mätperioden innan förbättringsarbete började omfattar perioden 2 juni 2014 till och 

med 28 september 2014, sammanlagt 20 veckor. Andra mätperioden genomfördes efter för-

bättringsarbetets slut under perioden 3 november 2014 till och med 22 mars 2015, samman-

lagt 20 veckor.  

 

Etiska överväganden  
Projektet drevs som ett internt förbättringsarbete som är ett åliggande inom de olika delar av 

socialtjänstens ansvarsområde som regleras i Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS), Socialtjänstlagen (2001:453), och i tillhörande författningar (t.ex. 

om Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, SOSFS 2011:9). 

 

Förbättringsarbetet har planerats och genomförts utifrån fyra allmänna krav på forskning som 

är informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav (Kjellström, 

2013).  För att värna om alla deltagarnas rättigheter har den lämpligaste formen för informat-

ion och kommunikation i detta projekt varit skriftlig information och fysiska möten med pro-

jektets deltagare. Enligt etikprövningslagen (EPL) ska informationen om projektets syfte och 

övergripande plan utformas på ett lättförståelig och adekvat sätt så att deltagarna förstår in-

formationen och kan fatta beslut om deltagandet som dock är frivilligt.  

 

Information till deltagarna om förbättringsarbetet lämnades skriftligt och muntligt vid plane-

rade möten där det framgick att medverkan var frivillig och kunde avbrytas när som helst utan 

någon särskild förklaring. I brevet till brukarna med förfrågan om ifyllandet av enkät bifoga-

des ett frankerat kuvert. Ifyllandet och tillbakaskickandet av enkäten har setts som ett fysiskt 

bevis på att man samtycker i frågan till deltagande (Bilaga, 1). 
  

För att säkerställa konfidentialiteten följde projektet de dokumentations- och sekretessrutiner 

som gäller inom Socialtjänsten i Jönköpings kommun. De bestämmelser som reglerar hand-

läggning och dokumentation återfinns framför allt i förvaltningslagen (1986:223) samt re-

spektive lag inom socialtjänsten. Detta innebär att brukaren har rätt till insyn i dokumentat-

ionen och att man hålls underrättad om de journalanteckningar och andra anteckningar som 

förs kring insatserna. Dokumentationen som förs i verksamheten kan när som helst begäras ut 

helt eller i delar av brukaren själv. Med hänsyn till deltagarnas integritet redovisas samman-

ställningar från enkäten och avvikelserna endast på gruppnivå. Endast behörig anställd perso-

nal som svarar för det praktiska genomförandet av insatsen har tillgång till uppgifter för en-

skilda personer. 
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Nyttjandekravet i detta förbättringsarbete innebär att framkomna uppgifter inte används för 

andra ändamål än att svara på studiens frågeställningar. För att minimera risken med att käns-

lig information kan påverka brukarnas stöd och service redovisas resultatet på gruppnivå och 

inte utifrån kön eller ålder.  

 

Självklart finns det beroenderelationer som behöver tydliggöras, diskuteras och hanteras då 

förbättringen är initierad av verksamhetsansvarig. För brukarnas del i förbättringsarbetet har 

projektet byggt på informerat samtycke då detta är en process som värnar om deltagarnas rätt 

att bestämma om och hur de vill delta i projektet. Enligt Kjellström (2013) behöver man under 

processen som projektansvarig informera, förklara, ställa och besvarar frågor, avsätta tid och 

låta deltagarna få tid. 

 

De som vänder sig till socialtjänsten har rätt att förvänta sig att bli bemött av kompetent per-

sonal och erbjudas insatser av hög kvalitet och grundad på bästa tillgängliga kunskap och er-

farenhet. Socialstyrelsens författningssamlingar (SOSFS, 2011:9) pekar på vikten av kompe-

tent personal, att personalen ges förutsättningar till kompetensutveckling samt att verksamhet-

en har tillgång till metoder för uppföljning och utvärdering. Detta innebär att alla anställda 

inom socialtjänsten har ett ansvar och åtagande att kontinuerligt förbättra verksamheten där 

brukarens bästa är i fokus. På så sätt är detta inte enbart ett projekt som drivs av verksamhets-

ansvarig utan ett åliggande utifrån Socialstyrelsens författningssamlingar. 
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Resultat 
I detta kapitel sammanfattas resultaten från genomförda aktiviteter och PDSA-hjul som ingått 

i förbättringsarbetet. Därefter redovisas resultatet av studiens frågeställningar 
 

 Hur har det förändrade arbetssättet påverkat brukarnas upplevelse av inflytande och 

delaktighet över den egna insatsen? 

 Hur har förutsättningarna, synen och relationen till kunskap och lärande i arbete på-

verkats? 

Resultatet av förbättringsarbetet 
 

Det första PDSA-hjulet handlade om att utveckla och skapa bättre förutsättningar för att do-

kumentera, systematisera, kommunicera och utveckla det egna arbetet. I samband med det 

tillskapades ett nytt sökord evidensbaserade metoder i dokumentationssystemet Magna Cura 

som möjliggjorde för personalen att dokumentera de olika metoder som används i arbetet med 

enskilda brukare. Under sökordet finns även hjälptext för utförandepersonal så att rätt saker 

dokumenteras. Magna Cura systemet underlättar och möjliggör uppföljningar över tid för 

enskilda individer. 

 
 

 

 

Figur 4. Sökord journal i Magna Cura dokumentationssystemet. 



 

14 

 

Det andra PDSA-hjulet handlade om att skapa förutsättningar för att kommunicera och vida-

reutveckla det egna arbetet. Detta ledde till att ett nytt schema skapades för projektets per-

sonalgrupp där det avsattes tid för planering och metodanvändning inom befintlig resurser. 

Dessa möten protokollfördes, skickades till ansvarig enhetschef och följdes upp vid nästa 

möte. Under tiden som förbättringsarbetet pågick användes mötena till att planera och genom-

föra förbättringsarbetet utifrån etapp-planen (bilaga 2).   

Genomförandet av förbättringsarbetet presenteras utifrån Nolans förbättringsmodell (Langley 

et al. 2009). Följande PDSA-hjul handlade om att testa ett nytt arbetssätt som innebar att tidi-

gare utbildning kombinerades med praktisk träning. Utifrån det strukturerade arbetssättet och 

med hjälp av evidensbaserade metoder skapades en ny genomförandeplan tillsammans med 

brukaren.    

 

Figur 5. Processbeskrivning fram till en ny genomförandeplan. VSK - vägledare med särskild 

kompetens, ESL- ett själv ständigt liv. 

 

 

 

 

 

Rådgöra med VSK.                              
Urval av verktyg som kan 
användas som 
standardadiserade 
instrument i det dagliga 
arbetet. 

Verktyg från ESL en 
socialpedagogisk 
behandlingsmodell 
för personer med 
psykiska 
funktionshinder. 

Verktyget "Ta reda på 
hur vardagen 
fungerar" för att få en 
tydlig bild av brukarens 
svårigheter och 
hjälpbehov. 

Verktyget"Tidiga 
varningstecken på 
återfall" för att skapa 
bättre möjligheter till 
att hindra och /eller 
mildra återfall. 

Dokumentera under 
sökordet 
evidensbaserade 
metoder.  

   S
k

a
p

a
 n

y
 g

en
o
m

fö
ra

n
d

ep
la

n
. 



 

15 

 

Avvikelser från genomförandeplanen 

Genomförandeplanen används som ett levande dokument som utvärderas och följs upp var 

sjätte månad och skapar möjlighet för den enskilde att själv få bestämma om sin egen insats. 

Dokumentationen och uppföljningen av insatser är en förutsättning för att systematiskt kunna 

undersöka om insatserna leder till resultat som innebär förbättringar för den enskilde bruka-

ren. Styrdiagramet visar uppföljning av antalet avvikelser före det förändrade arbetssättet för 

de sex brukare som ingick i förbättringsarbetet.  

 

 

 
 

 

 
 

Figur 6. Styrdiagram över antalet avvikelser från genomförandeplan före det förändrade ar-

betssättet. Mätperiod 2 juni-19 oktober 2014, sammanlagt 20 veckor. 

 

 

Denna mätning visar att det finns en slumpmässig variation som är svårstyrd, alltid finns med 

och kan ses som naturlig. De flesta mätpunkter finns runt medelvärdet med några mätpunkter 

utspridda nära styrgränsen och ingen punkt som ligger utanför styrgränser.  

 

Moving Range visar processvariationens avstånd mellan två efterföljande punkter samt åskåd-

liggör variationen i processen och tydliggör stora skiftningar från processens medelvärde 

(Elg, 2013). 
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För att kunna synliggöra, analysera och hantera variationen i processen genomfördes en andra 

mätperiod av avvikelser för samma brukare, efter det förändrade arbetssättet. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Figur 7. Styrdiagram över antalet avvikelser från genomförandeplan efter det förändrade ar-

betssättet. Mätperiod 20 oktober 2014 till 8 mars 2015, sammanlagt 20 veckor.  

 

 

Resultatet visar att styrgränsen minskade från 8,3 på första mätperioden till 5,66 på andra 

mätperioden där även centralmåttet har blivit lägre från 2,7 på den första till 2,3 på den andra. 

Den andra mätperioden indikerar också en tillfällig förändring då fler än sex punkter ligger 

under medelvärdet där även Moving Range diagrammet visar processens medelvärde (Elg, 

2013). 
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Resultatet av studien av förbättringsarbetet 

 

Enkät till brukare 
Frågorna fokuserar på brukares tillfredsställelse med stöd och service och ger därmed ett mått 

på brukarupplevd kvalitet. I alla dessa påståenden svarar man genom att ta ställning på en 

fem-gradig skala som sträcker sig från ”instämmer helt” till ”tar avstånd”. Sammanställning 

av brukarenkäten som genomfördes före och efter det ändrade arbetssättet visar att brukarna 

använder sig av enbart skalstegen instämmer delvis eller instämmer helt.  

 

 

 

 

 
 

 

 

Figur 8. Svaren från brukarenkäten före det förändrade arbetssättet sommaren 2014. 

 

 

Den första brukarenkäten visar att brukarna instämmer helt eller delvis med påståendena som 

indikerar en bra nöjdhet utifrån skattning. Samtidigt visar den att det finns förbättringsmöjlig-

heter bland annat vad gäller påstående 3, 4, 5 och 6 där det framförallt handlar om den egna 

upplevelsen över inflytande och delaktighet kring den egna insatsen. 
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Brukarenkäter ger brukarnas unika perspektiv på hur de upplever olika aspekter av vård och 

omsorg. Enkäten möjliggör en jämförelse av brukarnas syn på och upplevelser av stöd och 

service före och efter det förändrade arbetssättet. Resultatet från brukarenkäten visar att bru-

karna har svarat ganska likvärdigt på båda tillfällena då man har använt enbart skalstegen in-

stämmer helt eller instämmer delvis. 

 

 

 

 
 

 

 

Figur 9. Svar från brukarenkäten efter det förändrade arbetssättet våren 2015. 

 

 

 

Vid det andra enkättillfället går det att se en förbättring på frågan 3, 4 och 5 där brukarna 

uppger att de möts med respekt från personalen, får tillräcklig information och upplever större 

inflytande och delaktighet i planeringen och beslut kring aktuella insatser. 
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Intervjuer med brukare 

Vid analysen av intervjuerna framträder en positiv förhållning till arbetssättet hos alla brukare. 

Det framkom inga svårigheter kring verktygen eller arbetssättet. En kort beskrivning av berät-

telserna från intervjuerna illustreras genom citat. 

Helhet  

En brukare tycker att det fångar helheten 

Det är bra att man berör alla vardagsområdena, så att man inte glömmer något. 

(brukare E) 

Den här brukaren uppskattade genomgången av alla vardagsområden. Genom det strukture-

rade nya arbetssättet blev det tydligt vilka områden som man klarade själv utan stöd från per-

sonalen. Vardagsområden som man inte behövde hjälp med blev synliga och togs inte med i 

genomförandeplanen. 

Utveckling över tid 

En annan brukare ser sin egen utveckling  

Man kan se att det har blivit bättre på alla områden, förutom relationen med 

anhöriga. (brukare F) 

Här blev det tydligt vad den här brukarens påfrestningar och belastningar var för tillfället. En 

stor del av intervjun gick till att berätta om hur relationen till barnen och anhöriga hade varit 

under åren och hur den såg ut nu. 

En tredje brukare vill göra om det för att se sin egen utveckling över tid 

Det var bra, det var ett tag sedan vi gjorde det, jag skulle vilja göra den igen. 

Jag vill se om det har blivit någon skillnad från den första. (brukare B) 

 

Med stöd av det empiriska resultatet går att se inom vilka områden brukarna uppfattar att de 

har genomgått störst förändring samt vilka områden man är mindre nöjd med. 
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Medarbetarundersökning 

Nedanstående tabell speglar några av resultaten från den årliga medarbetarenkäten där övriga 

verksamheter inom funktionshinderomsorgen i kommunen jämförs.  

Resultatet speglar medarbetarnas upplevelse av faktorer som främjar lärande i och genom 

arbetet, genom att skapa goda miljöer för lärande och kompetensutveckling. Medarbetarna har 

hög delaktighet i planering, utförande och handlingsutrymme, uppmuntran och feedback. 

Medarbetarundersökningen visar att enheten ligger högre i medelvärde än övriga funktionen 

på de flesta områdena.  

 

 
 

Figur 9. Jämförelse av medelvärden från medarbetarenkäten hösten 2014. 
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Tabell 2. Sammanställning av frågeområden från medarbetarenkäten. 

 

Frågeområden  Enhetens 

medelvärde 

Funktionshinder- 

omsorgens 

medelvärde 

Engagemang i organisationen/arbetsplatsen 
Beskriver vad som kännetecknar medarbetarnas förhållningssätt 

gentemot arbetsgivaren och om organisationen inspirerar medarbe-

taren att göra sitt bästa. 

      3,87      3,34 

Uppmuntrande ledarskap 
Medarbetarnas uppfattningar om den närmaste chefen och handlar 

bland annat om i vilken utsträckning chefen låter medarbetarna vara 

delaktiga i viktiga beslut. I vilken utsträckning chefen stödjer och 

uppmuntrar medarbetaren i utvecklingen av hans eller hennes fär-

digheter. 

     3,60      3,39 

Positiv utmaning 
Är dina kunskaper och färdigheter till nytta i ditt arbete? Innebär ditt 

arbete positiva utmaningar? Tycker du att ditt arbete är menings-

fullt? 

     4,25      4,13 

Skicklighet i arbetet 
Hur individen upplever sin förmåga att kunna hantera mer oförut-

sägbara händelser som kräver någon form av problemlösning. Upp-

lever sig ha de resurser och det handlingsutrymme som krävs för att 

lösa oförutsägbara problem som uppstår i arbetet. 

     4,08       4,10 

Inlärningskrav 
Krav på inlärning av nya kunskaper och färdigheter. Måste indivi-

den utifrån nya eller förändrade arbetsuppgifter sätta sig in i områ-

den som inte varit av relevans för att lösa tidigare arbetsuppgifter. 

     3,20       3,67 

Kvantitativa arbetskrav 
Att arbetet har den karaktären att individen ofta upplever sig 

tvungen att arbeta i ett högt tempo. Att arbetet ställer krav på en 

fysisk uthållighet i form av fysisk belastning och fysiska ansträng-

ningar. 

     3,63       3,59 

Innovativt klimat 
Tar de anställda på din arbetsplats egna initiativ? Uppmuntras de 

anställda på din arbetsplats att göra förbättringar? Är det tillräckligt 

med kommunikation på din arbetsplats? 

     3,85       3,71 

 

 

 

Varje område innehåller ett antal underfrågor som har sammanställts i tabell 2. Medarbetarun-

dersökningen visar att verksamheten har ett innovativt klimat där medarbetaren upplever sig 

ha resurser och handlingsutrymmen som inspirerar till att göra sitt bästa. Dessutom upplever 

man att inlärningskraven utifrån nya eller förändrade arbetsuppgifter känns relevanta för att 

lösa tidigare arbetsuppgifter då verksamhetens medelvärde är lägre en övriga funktionen.     

 

Fokusgrupp med personal 

I den semistrukturerade fokusgruppsintervjun fördes resonemang utifrån två områden, verkty-

gens användbarhet och relation till brukaren, det vill säga dialogen och samtalen under arbe-

tets gång.  
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Erfarenheter av ESL 
 

Det första området belyser personalens erfarenhet av att arbeta med de två verktygen från 

metoden ESL, vilket sammanfattas som enkla och bra verktyg för att utveckla befintliga ar-

betssätt.  

Den är pedagogisk och lätt att använda, inget krångel alls.(medarbetare A) 
 

Av gruppintervjun framgick att personalen upplevde verktygen från ESL som bra och enkla 

verktyg vilket bekräftades även av den vikarierande personalen som inte tidigare har haft ut-

bildning i metoderna. 
 

Relation  
 

Det andra området belyser personalens upplevelse eller snarare överraskning över hur bra 

samtal det blev med brukaren. Samtalen flöt på naturligt och att det inte kändes styrt eller 

konstigt att arbeta utifrån mallar och papper.  

 

Det blev väldigt bra samtal trots att det var en brukare som man har känt i 

några år. (medarbetare B) 

 

En av personalen tyckte att… 

 

Samtalet flyter på smidigt, då det är svårt att veta hur mycket man ska fråga när 

man är ny.(medarbetare E) 

 

Sammanfattningsvis tyckte projektgruppen att det blir strukturerade och utforskande samtal 

med en tydlig brukardelaktighet under processen.  

 

Resultat på områdes- och funktionsnivå 

Förbättringsarbetet har medfört förbättringar på andra organisationsnivåer. På funktionsnivå 

finns numera sökordet evidensbaserade metoder med i processbeskrivning av obligatoriska 

journalanteckningar som ska användas vid upprättande och uppföljning av genomförandeplan 

(bilaga 4). Sökordets placering i processen är så som den har använts i förbättringsarbetet, det 

vill säga innan skapandet av en ny genomförandeplan.  

 

Förvaltningen har också inlett ett arbete med utbildning för chefer med syfte till att lönen för 

medarbetare skall vara mer individuell och differentierad. Lönen ska avspegla uppnådda mål 

och resultat vilket i sin tur ställer större krav på uppföljning och feedback till medarbetaren. 

Därför har vi på områdesnivå gemensamt brutit ner och konkretiserat lönekriterierna utifrån 

från de fem perspektiven; brukar-, process-, medarbetar-, utvecklings-samt ekonomi-

perspektivet.  
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Figur 10. Brukarperspektivet på lönekriterierna för medarbetare inom område socialpsykiatri 

utifrån övergripande och enhets kriterier.  

 

 

Med stöd av verksamhetens VSK-are har man påbörjat ett arbete kring en metodpärm som ska 

underlätta och stödja användandet av de olika metoderna i alla verksamheter. Metodpärmen 

kommer att finnas vid varje arbetsplats inom socialpsykiatri sommaren 2015. 
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Diskussion 
I kapitlet diskuteras resultatet i sin helhet. Diskussionen fokuserar på förbättringsarbetets för-

sök till att skapa en grund för evidensbaserad praktik med stöd av förbättringskunskap och 

olika förbättringsmetoder. Vidare förs resonemang kring styrkor och svagheter hos de meto-

der som använts i förbättringsarbetet och studien. Slutligen presenteras slutsatser och impli-

kationer för teori och praktik. 

Resultatdiskussion 

En första utmaning med ett evidensbaserat socialt arbete är att det saknas kunskap både om 

vilka interventioner som ger resultat samt om hur kunskap kan omsättas i praktiken. Det finns 

också en spänning i definitionen av EBP och hur de tre delarna av definitionen tillgänglig 

kunskap, klientens erfarenhet och den professionelles expertis ska värderas i relation till 

varandra. Det studerade förbättringsarbetet värderar inte dessa delar i relation till varandra 

utan utgår från socialstyrelsens riktlinjer vad gäller tillgänglig kunskap och med hjälp av 

kvantitativa och kvalitativa metoder tillvaratar brukarens och professionellas erfarenheter.  

Studien understödjer behovet över att vidareutveckla diskussionen om den upplyste praktikern 

som handlar om den professionelles förmåga att sammanväga sin egen kunskap, klientens 

erfarenhet och tillgänglig kunskap (Bergmark, 2007).  
 

Målet med förbättringsarbetet var att påbörja utvecklandet av en evidensbaserad praktik som 

ett förhållningssätt med systematiskt lärande där kunskap från brukare, praktiker och forsk-

ning vägs samman och används i det dagliga arbetet. Förbättringsarbetets mål och ambition 

var också att täcka kunskapsgap kring förutsättningar för dokumentation, utveckla det egna 

arbetet genom att omsätta ny kunskap till praktiskt utförande vilket i sin tur ska leda till mer 

systematiserad brukardelaktighet. Behov av förbättringar och utveckling i de påtalade områ-

dena fastslås även av utredningen Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten – till nytta för 

brukaren (SOU 2008:18). I denna fallstudie har målen kring utvecklingsområdena uppfyllts 

och resultatet kan förhoppningsvis användas till vidareutveckling av andra processer.  
 

Data och analys över tänkbara orsaker till bristande användning av evidensbaserade metoder i 

det dagliga arbetet i den egna verksamheten visar att det saknas beslutsstöd för att stödja och 

utveckla en evidensbaserad praktik. Detta förbättringsarbete bidrar till att systematiskt kunna 

dokumentera och följa upp interventioner och olika insatser som brukare får. I linje med flera 

forskare är detta en första förutsättning för att skapa en kunskapsbaserad praktik och utveckla 

ett professionellt förhållningssätt inom socialt arbete (Bergmark & Oscarsson, 1996; Berg-

mark & Lundström, 2007). För att skapa en kultur som uppmuntrar lärande och utvecklings-

arbete skapades i föreliggande studie tid för lärande i det dagliga arbetet genom nytt schema 

inom befintliga resurser för arbetsgruppen. Förutom avsatt tid för lärande finns det i den stu-

derade verksamheten idag datoriserat stöd för dokumentation av evidensbaserade metoder 

som används i det dagliga arbetet. Denna utveckling av den befintliga dokumentationen tyder 

på att det studerade förbättringsarbetet tillgodoser både de administrativa och juridiska kraven 

och ligger till grund för uppföljning av brukare och utvärdering av verksamheten, i enlighet 

med Billquist och Johnssons rekommendationer (2007). Målet kring skapandet av förutsätt-

ningar för dokumentation och avsattid för lärande i det här projektet är uppnådd eftersom de 

dokumentationsmöjligheter som utvecklades under studien finns idag för hela Funktionshin-

deromsorgen i den deltagande kommunen. 
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Det andra målet med föreliggande förbättringsarbete var att påbörja en utveckling mot en 

ökad användning av standardiserade behandlingsmodeller för personer med psykiska funkt-

ionsnedsättningar. Nolans förbättringsmodell (Langley et al, 2009) användes för att testa ett 

nytt arbetssätt som innebär att tidigare utbildning kombineras med praktisk träning och det 

nya sökordet evidensbaserade metoder fylls med innehåll. Denna del av förbättringsarbetet 

handlar om EBP-s kunskapssyn och svårigheterna att bedöma, utveckla och säkerställa effek-

tivitet i socialt arbete om inte arbetet systematiseras och utgår från kunskap om olika inter-

ventioners effekter. Från intervjuerna med brukare och personal framkom att styrkan i meto-

den ESL uppfattades ligga i att den är enkel och uppskattas för sin pedagogiska struktur och 

för sina konkreta mål av de som använder den. Vid allt arbete med ESL betonas också delta-

garnas egen aktivitet och övning. Detta anses vara viktigt då den upplevda kvalitén hänger 

ihop med vad användaren har för förväntningar (Bergman & Klefsjö, 2012). För att skapa 

bättre förutsättningar för lärande i det dagliga arbetet är det viktigt att tillämpa metoder för 

kunskapsutveckling som utgår från utvecklingsbehov i verksamheten och som planeras och 

genomförs i samverkan med de personer som direkt berörs av satsningarna (Svensson, Ja-

kobsson & Åberg, 2001). Studiens deltagare har inte bara varit föremål för en intervention 

som så ofta är inom socialt arbete utan även varit föremål för studien av interventionen. Vilket 

enligt Tengvald (2006) är det minde vanligt att inom socialt arbete utvärdera de olika typer av 

interventioner som brukare blir föremål.  
 

För att veta om förändringen innebär förbättring för brukarna genomfördes mätningar före 

och efter det förändrade arbetssättet. Valet att mäta avvikelser var en liten del av en process 

men en viktig indikator för att se om syftet med genomförandeplanen uppfylls. Det är ett sätt 

att mäta om genomförandeplanen skapade en tydlig struktur för det praktiska genomförandet 

och uppföljningen av en beslutad insats. Den första mätningen i styrdiagrammet visar att det 

finns en slumpmässig variation som alltid finns där och är svår att styra. Styrdiagrammet visar 

också att det finns möjligheter att minska variationen i processen om avvikelserna bejakas. 

Därför är det också viktigt att mäta över tid för att få en tydlig bild om variationen är slump-

mässig eller urskiljbar samt kunna se om det har hänt något positivt eller negativt med resulta-

ten (Bergman, 2012). I det dagliga arbetet blir mätningen också ett sätt att försöka skapa en 

gemensam förståelse i den ständigt pågående kommunikativa processen om hur uppgifter ska 

utföras (Granberg & Ohlsson, 2005). 
 

Den andra mätningen av avvikelserna visar en förbättring av variationen då styrgränsen mins-

kade från 8,3 till 5,66. Mätningen visar en tillfällig förändring då fler än sex punkter ligger 

under medelvärdet och centralmåttet minskade från 2,7 till 2,3. Det positiva resultatet av av-

vikelserna tolkas utifrån att förändringen innebär en förbättring för brukaren då färre insatser 

avbokas. Dock är inte detta en stabil process då avvikelserna går upp i slutet av mätperioden 

vilket indikerar på fortsatt uppföljningsbehov även efter denna mätperiod. Genom att formali-

sera och standardisera arbetsuppgifter visar mätningen en minskning av variationen över tid 

och mellan olika anställda i hur arbetet genomförs då processen för tillskapandet av genomfö-

randeplanen ser lika för alla brukare. Fördelarna med standardisering är att arbetsprocessen 

blir transparent och att brukaren som möter verksamheten får en likvärdig insats oavsett vem 

de möter (Nordmark, 2014). Det är också viktigt att den operativa verksamheten kan mäta, 

förstå och agera på variation i verksamhetensprocesser för att på så sätt skapa en bättre ut-

veckling. Mätningen ger då medarbetarna förutsättningar för ett vardagligt lärande och verk-

samhetsnära styr- och förbättringsarbete (Elg, 2013). Enligt Senge (2006) påverkar strukturen 

beteendet då olika människor i likartade strukturer tenderar att producera kvalitativt likartade 

resultat. I system skapade av människor styr strukturen de beslut vi fattar, vilka iakttagelser vi 

gör och hur mål och normer tolkas, samtidigt som det är människorna i systemet som har möj-
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lighet att påverka och förenkla. Förändring i den andra mätningen ser ut också som en tillfäl-

lig förändring och tyder därmed på att det är viktigt med fortsatt uppföljning av avvikelserna.  
 

Genom enkäter med de brukare som ingått i förbättringsarbetet framkommer en förbättrad 

upplevelse över inflytandet på den egna insatsen efter införandet av det nya sättet att arbeta. 

Även i intervjuer med samma brukare framträder metoden och det standardiserade arbetssätt 

som ett stöd i det dagliga arbetet, då metoden möjliggör och skapar utrymme för reflektion 

och egna bedömningar från brukaren och personalen. Det nya arbetssättet utgår från metoder 

som har bevisad evidens och passar i en anpassnings- och single loop-lärande för att hitta ru-

tiner och standarder. I enlighet med Nordmark (2014) och Ellström (2003) rekommendation 

är fördelen med denna tillämpning av EBP att standardiseringen gör det möjligt att följa upp 

och jämföra insatserna över tid. Studiens kvalitativa metoder har också varit ett sätt att ge 

människor en mer aktiv roll och större ansvar för delar av sin insats för att på så sätt skapa en 

större brukarmedverkan (Oscarsson, 2009). Det empiriska resultatet ger också möjlighet att 

urskilja inom vilka områden brukaren uppfattar att de genomgått förändringar i samtidigt som 

man kan identifiera områden som de uttrycker missnöje kring. Denna kunskap kan sedan an-

vändas som underlag för diskussion, kritisk reflektion kring den egna verksamheten och för 

metodutveckling (Dahlberg & Anderberg, 2008) och hamnar under utvecklings- och double 

loop-lärande. Professionens autonomi och utrymme för reflektion blir tydlig genom observer-

bara fakta och subjektiva bedömningar. 

 

I fokusgruppsintervjun med personalen visade de sig vara positivt överraskade över hur an-

vändbara verktygen var i det direkta arbetet med brukaren. Gruppens reaktion kan förstås i de 

olika nackdelar som tillskrivs standardisering i socialt arbete, bland annat minskad utrymme 

för medarbetare och brukare att välja och situationsanpassa metoder och insatser. Forskning 

inom socialt arbete lyfter fram just att socialt arbete ofta kräver en hög grad av flexibilitet där 

behov och lösningar definieras i relation till den enskilda klienten och dess relationer (Nord-

mark, 2014). 

 

Som tidigare nämnts är psykiatrin ett av regeringens mest prioriterade områden där regeringen 

har avsatt pengar för kompetens- och utvecklingsstöd till personal som möter personer med 

psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning. För att kompetensutveckling ska leda till 

lärande krävs vissa nödvändiga faktorer som har uppmärksammats i forskning inom området 

lärande och utveckling. Förutsättningar för lärande och utveckling som lyfts fram är hand-

lings- och interaktionsutrymme, utbildningsmöjligheter, organisationskultur som stödjer lä-

rande och förändring, individens lust och engagemang att lära samt ledarskap (Nilsson et al., 

2011). Vad gäller lärande utifrån dessa områden visar medarbetarundersökningen att organi-

sationen i stort och verksamheten i synnerhet har goda förutsättningar för lärande. Exempel på 

organisatoriska förutsättningar för lärande är stöd från ledning i form av avsatt tid och resur-

ser för att arbete med kunskapsutveckling och lärande och stimulans för de anställda att enga-

gera sig i lärande och utveckling (Rönnqvist, 2001; Wallo, Ellström & Kock, 2013).  

 

Vid tillämpning av EBP i socialt arbete lyfts också fram behovet av olika former av lärande i 

arbete och balans mellan autonomi och standardisering vad gäller arbetets utformning och 

resultat. Att ständigt korrigera och förbättra sättet att agera inom en verksamhet är viktigt för 

att reducera variationer i verksamhetens utförande vilket hamnar under definitionen anpass-

nings- eller singel loop-lärande. Men för komplexa uppgifter där mål och metoder behöver 

definierats i relation till varje enskild situation behövs ett utvecklings- eller double loop-

lärande för att skapa möjligheter till att reflektera och pröva olika handlingsalternativ (Argyris 

& Schön, 1977; Ellström, 2003). Detta framhåller lärandets dubbelhet och behov av samexi-

sterande, komplementära aspekter som kan dominera eller vara olika framträdande beroende 
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på vilka förutsättningar som råder i den specifika situationen (Ellström, 2003). Mättningen av 

avvikelserna blir därför också viktig i mikrosystemet då den kan användas som ett diskuss-

ionsunderlag vid uppföljning av genomförandeplanen. Kontaktmannen kan fånga de individu-

ella förändringarna och tillsammans med brukaren kan diskutera kring insatsens innehåll och 

upplägg. Den enskilde får möjlighet att delge varför det är en viss insats som det är svårt att 

genomföra och kan denna insats utföras på ett annat sätt som skapar bättre förutsättningar i 

genomförandet.  

 

Sammanfattningsvis uppfattas utfallet som ett bra resultat. Studien visar att verksamhetens 

förändrade arbetssätt har bidragit till att minska variationen i arbetsprocessen som också följs 

av minskade antal avvikelser. Brukarenkäten visar också att arbetsprocessen har skapat större 

möjligheter för reell delaktighet och inflytande över den egna insatsen. 

 

Metoddiskussion 

 

Uppsatsen är en fallstudie som innebär att ett fenomen studeras på ett fördjupat sätt i sitt na-

turliga sammanhang med olika empiriska angreppssätt som är av kvalitativ och kvantitativ art 

(Yin, 2014). Uppsatsen har kommunicerats på ett systematiskt sätt genom noggrann beskriv-

ning av forskningsprocessen och de olika datainsamlingsmetoder som har används.  

 

Studien av förbättringsarbetet avser främst en utvärdering av process och resultat. Med pro-

cess menas det som sker under projektarbetet vilket i det här arbetet har varit strukturerat uti-

från metoder från förbättringskunskap och en uppföljning av avvikelser för projektets brukare.  

 

I den kvantitativa datainsamlingen samlades journaler från socialtjänstens datasystem där för-

delen med denna typ av datainsamling är den höga reliabiliteten, det vill säga möjligheten att 

reproducera mätningen. En begränsning i dokumentationen har varit att den är utformad 

främst för att tillgodose administrativa krav och därmed varit begränsad i vad som är möjligt 

att mäta. Därför har det också varit viktigt att utveckla dokumentationssystemet genom nya 

sökord som möjliggör även att dokumentera de metoderna som används och på så sätt skapar 

en bättre grund för uppföljning av brukare och utvärdering av verksamheten. Dokumentation-

en under sökordet evidensbaserade metoder har skapat möjligheter till att behålla förändring-

en. På individnivå ställs krav på medarbetare att dokumentera vilka metoder som används i 

arbetet med brukare. Strukturen ställer också större krav på uppföljning och feedback till 

medarbetaren från närmaste chef samtidigt som den kan belönas i de individuella lönesamta-

len på systemnivå. 

 

Studien av förbättringsarbetets resultat fokuserar på att utvärdera de förändringar som uppstår 

till följd av interventionen. På lokal nivå anses det vara fullt tillräckligt med före- och efter-

studier för att få svar på frågan om den studerade interventionen medfört förbättringar för 

brukaren eller inte. Studier som innebär uppföljning av en grupp av individer, att man jämför 

individerna med sig själva vid upprepade tillfällen, kan ge väl underbyggda slutsatser rörande 

insatsernas effekt (Börjeson, 2005).  
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I en evidensbaserad praktik ägnas också brukarens egna uttryckta behov och perspektiv stor 

uppmärksamhet i kombination med professionell expertis och stödjande forskningsresultat 

(Oscarsson, 2009). Därför är det också viktigt att med hjälp av kvalitativa metoder, så som i 

denna studie, låta brukarens egna uppgifter och perspektiv vara vägledande i hur de använda 

verktygen upplevs.  

 

Författaren har haft rollen som projektledare för förbättringsarbetet och rollen som ansvarig 

enhetschef. I rollen som projektledare har det varit av stor värde att arbeta agilt då metodiken 

är flexibel och arbetet i etapper synliggör resultat och tidsramar (Gustavsson, 2013). I ledar-

skapet har målet varit att kunna integrera vision, värderingar, uppdrag, systemtänkande och 

tankemodeller. Ledarskapet i den lärande organisationen behöver vara formgivare, förvaltare 

och lärare för att skapa en organisationskultur där människor ständigt kan utveckla sin för-

måga att förstå komplexitet, klargöra visioner och ta ansvar för utveckling (Senge, 2006). En 

stor fördel i detta har varit förtroendet från personalen och brukarna samt utbildningens täta 

koppling mellan teori och praktik då verksamheten har varit studieföremål även i andra skol-

arbeten. Det strukturerade arbetssättet, tydligheten i vad man vill åstadkomma med de föränd-

ringar som man driver har också gjort medarbetarna delaktiga tidigt i processen som är viktiga 

aspekter i all förändringsarbete (Ackerman, 2008; Henning & Granholm, 2011). Det har inte 

varit några stora svårigheter under projekttiden då målet har varit att forma och testa något 

som fungerar i verkligheten. Något som inte bara förändrar strukturen utan också försöka 

skapa förståels för systemets helhet. 

 

En begränsning kan vara att forskaren fungerade som moderator i fokusgruppintervjun då det 

försvårar och begränsar forskarens neutralitet. Användandet av fokusgruppsintervju som me-

tod kan också innebära att deltagaren påverkar varandra att tycka på ett visst sätt (Wibeck, 

2010). Detta har hanterats genom att hålla sig till frågeställningen samt gruppens godkän-

nande av de förda anteckningarna. Det har också varit viktigt att genom citat återge materi-

alets innehåll så att alla projektets deltagare kan känna igen sig och kan identifiera sig själva i 

det utan att känna sig utlämnat.   

 

Slutsatser 

Gapet mellan kunskap om vad som fungerar och det allmänna införandet av evidensbaserade 

metoder är en utmaning i en tid då stora mängder information ska hanteras, tolkas och tilläm-

pas. Omställningen till en evidensbaserad praktik kräver olika lärande beroende på variation-

en av arbetsuppgifter som förekommer i det sociala arbetet. Delar av det sociala arbetet kan 

och bör standardiseras och dokumenteras för att minska variationen och skapa möjligheter till 

uppföljning. Medan andra delar av det sociala arbetet kräver handlingsutrymme, flexibilitet, 

kritiskt reflektion och alternativtänkande. 

 

En praktisk tillämpning av EBP kan börja i ett verksamhetsnära utvecklings- och förbättrings-

arbete med utgångspunkt i att pröva sig fram till en ”bästa” lösning baserad på förbättrings-

kunskap. Genom praktiskt tillämpbara metoder som utgår från utvecklingsbehov i verksam-

heten, brukarinvolvering, tydliga och mätbara mål skapar man bättre strategier för kompe-

tensutveckling i organisationen. På så sätt har man inte bara anpassat retoriken utan man för-

söker utforma bättre system för att åstadkomma bättre uppföljningar och ökat inflytande för 

alla i microsystemet. 
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Implikationer för praktik 

Inom socialt arbete möter vi nya behov och utmaningar hela tiden. För att arbetet skall hålla 

god kvalitet och ge goda resultat krävs nya arbetssätt och metoder för att kunna omsätta kun-

skap i det dagliga arbetat och förbättra i små steg. Bland alla verktyg och modeller som kan 

användas vid olika förbättringsarbeten rekommenderar jag Nolans förbättringsmodell inom 

socialpsykiatri. I sin helhet är förbättringsmodellen ett mycket bra verktyg för att få struktur 

på förbättringsarbetet genom att sätta mål, mäta över tid, pröva nya arbetssätt och testa idéer i 

litet skala. PDSA-hjulen skapar också en lärandeprocess bland medarbetare som innebär 

handling, reflektion, analys och utveckling av nya modeller. Arbetssättet skapar också delak-

tighet från de som berörs och bidrar till att minska gapet mellan det vi vet och det vi gör. 

 

Förbättringsarbetet fortsätter med att följa utvecklingen över antalet avvikelser från genomfö-

randeplanen för projektets brukare. Arbetssätt kommer också i fortsättningen att involvera 

övriga brukare och personalgrupper i den berörda verksamheten. Avvikelserna från genomfö-

randeplanen behöver utvecklas för att beskriva förändringar på såväl grupp- som individnivå 

för att lättare kunna följa individuella förändringsmönster. Ett alternativ är istället att följa 

varje enskild brukares förändring utifrån sin mät nivå och på så sätt bättre kunna fånga den 

enskildes process och variation över tid.  

 

Implikationer för forskning 

Evidensbaserad praktik diskuteras väldigt flitigt inom socialt arbete samtidigt som förståelsen 

varierar för vad det innebär. Uppsatsens bidrag till teorier är att det kritiskt reflekterande syn-

sättet är mycket viktigt i det sociala arbetet, där enkla och rutinartade uppgifter med fördel 

kan standardiseras. Medan komplexa arbetsuppgifter som kräver förmåga att hantera osäker-

het och alternativtänkande inte ska standardiseras utan behöver tid och utrymme för att pröva 

sig fram till olika lösningar. Forskning behövs om i vilken utsträckning det är möjligt att stan-

dardisera arbetssätt för att uppnå EBP.  

 

EBP är dessutom ett begrepp i tiden som handlar om en anpassning till normativa krav från 

omvärlden utan att verksamheter faktiskt förändras (Avby et al. 2013; Bergmark & Lund-

ström, 2006). Det saknas även en tydlig strategi för hur en implementering av evidensbaserad 

praktik i praktiken ska ske (Oscarsson, 2009) och det finns få genomförda projekt. De försök 

som har gjorts för att följa upp olika interventioner finns inom socialtjänstens individ- och 

familjeomsorg bland annan missbruksvård och bland socialsekreterare. Förbättringsarbetet 

bidrar till nya områden inom socialtjänstens verksamheter och med stöd av olika metoder från 

förbättringskunskap ges en relevant bild av hur brukaren själv ser på sin förändring och på det 

stöd och hjälp den får. Fler forskare menar att det är komplicerat att utvärdera effekter i syfte 

att nå generaliserbar kunskap i socialt arbete då få verksamheter har ett tydligt metodinnehåll 

(Bergmark & Lundström, 2007).  
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Bilagor 
 

Bilaga 1. 

 

Information till forskningsdeltagare  

 

Bakgrund och syfte 

Syfte med förändringsarbetet är att ge vård, rehabilitering och stödinsatser utifrån dina behov 

och med senast tillgänglig kunskap. 

Förbättringsarbetet är också ett försök till att börja bygga en evidensbaserad praktik som en 

förhållningsätt för ett ständigt och systematiskt lärande som används i det dagliga arbetet. En 

evidensbaserad praktik har sin grund i valet av insatser på en sammanvägning av tre kun-

skapskällor; brukarens erfarenheter, den professionelles expertis samt den bästa tillgängliga 

vetenskapliga kunskap. 

  

Utifrån det blir forskningsfrågan följande: hur har det förändrade arbetssättet påverkat brukar-

nas upplevelse av inflyttande och delaktighet över den egna insatsen? 

 

Förfrågan om deltagande 

En viktig del av att förbättra kvaliteten på, stöd och service är att de som använder den får ge 

sin bedömning av densamma. Genom ditt deltagande kan du påverka det stöd och service som 

du får samt bidra till att förbättra verksamheten i framtiden. 

  

Utifrån kännedom om verksamheten i sin helhet har urvalet blivit en del av verksamheten som 

är Orions servicebostad med 15 boende som deltagare. Ditt deltagande är förstås frivilligt men 

dock mycket värdefull och påverkar inte på något sätt din fortsatta, stöd eller service. 

 

Hur går förbättringsarbetet till? 

Förarbetet påbörjar under sommaren 2014 då projektansvarig kontaktar dig för att boka ett 

möte där du får information angående förbättringsarbetet både muntligt och skriftligt. Till-

sammans går vi igenom syftet med förändringsarbetet, de arbetsmetoder som kommer att in-

föras och vem från personalen kommer att arbeta med dig.  

Du kommer också att tillfrågas om att svara i en enkät med ett antal frågor där du lämnar dina 

synpunkter angående det stöd och service som du får idag. Resultatet från enkäten kommer 

sedan att redovisas på gruppnivå för alla som bor på serviceboendet. Resultatet kommer att 

finnas tillgänglig i de gemensamma lokalerna i slutet av september 2014. Sex månader efter 

genomförandet av förändringsarbetet kommer du att tillfrågas en gång till för att svara på 

samma enkät som kommer att redovisas som tidigare dock under våren 2015. Syftet är att 

kunna se om förändringen har påverkat din upplevelse av inflytande och delaktighet över den 

egna insatsen.  

 

Under hösten 2014 kommer du och din kontaktman utifrån arbetsmetoderna skapa en ny ge-

nomförandeplan som tydliggör hur dina insatser ska utföras, det vill säga vem som skall göra 

vad, när och hur. Syfte är att tydliggöra dina behov och önskemål så att du får ett individuellt 

anpassat stöd. 

Under sex månader till nästa uppföljning av genomförandeplan kommer personalen också att 

göra en samanställning av antalet avvikelser från genomförandeplanen. Antalet avvikelser 
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kommer sedan att jämföras med antalet avvikelser på den gamla genomförandeplanen. Detta 

är också ett sätt att utvärdera om de nya arbetsmetoderna och förändringen är en förbättring. 

Sommaren 2015 kommer du att kontaktas igen från projektansvarig för ett möte där du för 

möjlighet att lämna synpunkter kring din upplevelse under tiden som förbättringsarbetet har 

pågått. Utvärderingen av alla deltagarnas upplevelse utifrån de personliga mötena, enkäterna 

och avvikelsernatas kommer att ligga till grund för hur arbetet kommer att fortsätta framöver. 

 

Vad är fördelar respektive nackdelar? 

Alla berörda på serviceboendet kommer på något sätt att påverka och bli påverkade av pro-

jektet. Fördelarna med detta är att du får möjlighet att på ett mer strukturerat sätt vara delaktig 

och medskapare istället för mottagare av dina egna insatser. 

Arbetssättet medför att du som brukare får en drivande roll som innebär ett aktivt deltagande 

och engagemang i förbättringsprojekt som möjligen kan uppfattas som nackdel eller fördel. 

 

Hantering av data och sekretess 

Projektet kommer att följa dokumentations och sekretessrutinerna som gäller inom Social-

tjänsten i Jönköpings kommun. Av dokumentationen skall framgå att det praktiska genomfö-

randet av insats stämmer överens med den beviljade insatsen från handläggaren. Dokumentat-

ionen ska visa vad som faktiskt görs och hur situationen utvecklas för den enskilde.  

Din rätt till insyn i dokumentationen innebär att du bör hållas underrättad om de journalan-

teckningar och andra anteckningar som förs kring dina insatser till exempel i genomförande-

plan. Du kan också när som helst begära ut hela eller delar av dokumentationen som förs i 

verksamheten. Endast behörig anställd personal som svarar för det praktiska genomförandet 

av insatsen har tillgång till de uppgifter som behövs. 

 

Hur får jag information om förbättringsarbetets resultat? 

Information om förbättringsarbetet lämnas skriftligt och muntligt vid planerade möten.  Re-

sultatet kommer att redovisas i olika omgångar på gruppnivå och finns att ta del av i de ge-

mensamma lokalerna.   

 

Försäkring, ersättning 

Deltagandet i förbättringsarbetet medför inga ersättningar eller övriga kompensationer och 

påverkar inte på något sätt din fortsatta, stöd eller service.   

 

Frivillighet 

Deltagandet är frivillig och kommer inte att påverka på något sätt det fortsatta stöd och ser-

vice som man får. Du har också rätt att avbrytta när som helst utan någon särskild förklaring. 

 

Ansvariga 

Ansvarig företrädare för Socialtjänsten i Jönköpings kommun samt för genomförandet av pro-

jektet är verksamhetschef Fitnete Gashi. Kontakt kan tas via tel: 036- 10 53 87 eller mail fit-

nete.gashi@jonkoping.se.  

 

Samtycke  

Arbetssättet förutsätter ditt samtycke och delaktighet som även säkerställer bejakandet av din 

integritet och självbestämande i utförandet av insatserna. Ifyllandet och tillbakaskickandet av 

enkäten kommer att ses som ett fysiskt bevis på att du samtycker i frågan till deltagande.  

 

 

 

mailto:fitnete.gashi@jonkoping.se
mailto:fitnete.gashi@jonkoping.se
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Bilaga 2. 

Etapp-plan     Datum 2014-06-01 

 

Etapp  Start  Slut  Status  Mål 

   

  1 

 

 

2014-06-11 

 

2014-06-11 

 

Avslutad 

Förankra projektet hos personalgrupp samt 

fortsattplanering. (Projektledaren) 

  

   2 

 

2014-06-12 

 

2014-06-18 

 

Avslutad 

Val av vilka brukare som kommer att ingå i 

projektet. (Projektgruppen) 

 

 

   3 

 

 

2014-06-19 

 

2014-08-30 

 

Avslutad  

Personlig möten, information, inter-

vjuer/enkäter med projektens utvalda bru-

kare. (Projektledaren) 

 

   4 

 

 

2014-09-01 

 

2014-09-15 

 

Avslutad  

Samanställning av brukarenkäten. Presente-

rat i projektgruppen.  

Utställt på anslagstavlan i gemensamhetslo-

kalen så att deltagarna kan ta del av enkäten. 

(Projektledaren) 

 

  5 

 

2014-09-16 

 

 

2014-10-15 

 

Avslutad  

Genomgång av verktyget ”Ta reda på hur 

vardagen fungerar” med alla projektets 

brukare. Underlag för ny genomförandeplan. 

(Projektgruppen) 

 

  6 

 

 

2014-10-16 

 

2014-10-30 

 

Avslutad  

Alla har en ny genomförandeplan som i öv-

rigt följer verksamhetens dokumentationsru-

tiner. (Projektgruppen) 

 

  7 

 

 

2014-11-01 

 

2014-11-30 

 

Avslutad  

Genomgång av verktyget ”Tidiga varnings-

tecken på återfall”. Uppdatering av tidiga 

tecken för projektets bru-

kare.(Projektgruppen) 

 

  8 

  

 

2014-12-01 

 

2015-02-28 

 

Avslutad 

Arbeta tillsammans med brukare enligt ge-

nomförandeplanen samt följa verksamhetens 

dokumentationsrutiner. (Projektgruppen) 

 

  9 

 

 

2015-03-01 

 

2015-03-15 

 

Avslutad  

Personliga möten och enkätutdelning till 

projektens brukare. Uppföljning av förbätt-

ringsarbetet. (Projektledaren) 

 

  10 

 

2015-03-16 

 

2015-03-31 

 

Avslutad  

Samanställning och analys av brukarenkä-

ten. (Projektledaren & projektgruppen) 

 

  11 

 

 

2015-04-01 

 

2015-04-15 

 

Avslutad 

Uppföljning och samanställning av avvikel-

serna från genomförnadeplan före och efter 

förbättringsarbetet. (Projektledaren & pro-

jektgruppen) 

   

 12 

 

 

2015-04-16 

 

2015-04-30 

 

Avslutad 

Avsluta förbättringsarbetet  

(Projektledaren & projektgruppen) 
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Bilaga 3. 

 

Min syn på, stöd och service  

 

 

En viktig del av att förbättra kvaliteten på, stöd och service är att de som använder den får ge 

sin bedömning av densamma. I denna enkät får du möjlighet att ta ställning till de insatser du 

just nu får vid denna verksamhet. Genom att delta kan du bidra till att förbättra verksamheten 

i framtiden.  

 

Ditt deltagande är frivilligt och påverkar inte på något sätt din fortsatta, stöd eller service. Den 

information som samlas in bearbetas och förvaras så att ingen obehörig har tillgång till upp-

gifterna. Svaren på enkäten kommer att sammanställas för verksamheten som helhet.  

 

Deltagande i undersökningen innebär att Du nedan svarar på några frågor kring din personliga 

livssituation och ett antal påstående om den, stöd eller service du får just nu. Formuläret tar 

ungefär 10 minuter att besvara.  

 

När du besvarar enkäten så tänk den, stöd eller service du får just nu! 

 

Tack för din medverkan! 
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Här följer några påståenden om vård eller stöd som vi ber dig ta ställning till.  

Kryssa för det alternativ som bäst stämmer med din 

åsikt!  

 

 

1. Jag får ett bra bemötande från personalen  

 

 

☐ Instämmer helt 

☐ Instämmer delvis  

☐ Varken instämmer eller tar avstånd  

☐ Tar delvis avstånd 

☐ Tar avstånd  

 

2. Personalen ger mig det stöd jag behöver  ☐ Instämmer helt  

☐ Instämmer delvis  

☐ Varken instämmer eller tar avstånd  

☐ Tar delvis avstånd  

☐ Tar avstånd  

 

3. Jag möts med respekt från personalens sida  ☐ Instämmer helt  

☐ Instämmer delvis  

☐ Varken instämmer eller tar avstånd  

☐ Tar delvis avstånd  

☐ Tar avstånd  

 

4. Jag får tillräcklig information för att kunna vara delaktig i 

planering och beslut  
☐ Instämmer helt  

☐ Instämmer delvis  

☐ Varken instämmer eller tar avstånd  

☐ Tar delvis avstånd  

☐ Tar avstånd  

 

5. Jag har inflytande över planering och beslut kring insatser 

som är aktuella för mig  
☐ Instämmer helt  

☐ Instämmer delvis  

☐ Varken instämmer eller tar avstånd  

☐ Tar delvis avstånd  

☐ Tar avstånd  

 

6. Jag vet vem jag skall vända mig till i personalen om jag 

 behöver hjälp med något  
☐ Instämmer helt  

☐ Instämmer delvis  

☐ Varken instämmer eller tar avstånd  

☐ Tar delvis avstånd  

☐ Tar avstånd  

 

7. De insatser jag får hjälper mig att leva ett mer självstän-

digt liv  
☐ Instämmer helt  

☐ Instämmer delvis  

☐ Varken instämmer eller tar avstånd  

☐ Tar delvis avstånd  

☐ Tar avstånd 
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Bilaga 4. 

 


