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Sammanfattning 

 

Bakgrund 

Kvalitetsindikatorer beskrivs underlätta styrning och kvalitetsutveckling av hälso- och 

sjukvårdsverksamheter. Det finns dock begränsat vetenskapligt stöd för patientinvolvering vid 

framtagande av kvalitetsindikatorer. 

 

Kontext för studien 

Studien tog utgångspunkt i ett förbättringsarbete på en regions ungdomsmottagningar, som uppvisat 

omotiverade skillnader avseende tillgänglighet och kompetens. Förbättringsarbetets målsättning var 

att utveckla kvalitetsindikatorer som ungdomar och personal upplevde speglar en välfungerande 

ungdomsmottagning. Arbetet genomfördes med Experience Based Co-Design-metodiken (EBCD). 

Förbättringsarbetets målsättning utvärderades genom 49 oinvigda ungdomars fritextbeskrivningar, 

samt fokusgrupper med medarbetare. Utvärderingen visade att förbättringsarbetets målsättning hade 

uppnåtts.  

 

Studien syfte 

Att beskriva lärdomar i organisationen av att utveckla kvalitetsindikatorer genom EBCD, samt jämföra 

framtagna indikatorer med andra ungdomsmottagningars kvalitetsindikatorsuppsättningar. 

 

Metod 

Fokusgrupper med personal, intervju med processägare och dokumentanalys av 

kvalitetsindikatorsuppsättningar. 

 

Resultat 

I informanternas beskrivningar vävdes reflektioner om framtagna indikatorer samman med 

erfarenheter från co-designprocessen. Personbunden förändringsmotivation och bred delaktighet 

synliggjordes. Dokumentanalysen visade att framtagna indikatorer hade större andel mått med 

kundperspektiv än jämförda indikatorsuppsättningar.  

 

Diskussion 

EBCD-metodiken integrerade explicit och implicit kunskap om olika kvalitetsaspekter av 

verksamheten, vilket främjade förändringsmotivation och personligt lärande. Att metodiken 

inkluderade konkreta förbättringsarbeten stimulerade till formativ användning av 

kvalitetsindikatorerna, vilket understöddes av bred delaktighet. Det var möten genom co-

designprocessen som främjade dessa effekter, snarare än valet av indikatorer.  

 

Nyckelord: kvalitetsindikator, patientinvolvering, ungdomsmottagning, ungdomsvänlig vård  
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Summary 

 

Background 

Using Quality Indicators (QI) is an approach to manage and improve healthcare. There is still limited 

evidence about how to involve patients in QI development.  

 

Context 

The context for the study is an improvement project, with the specific aim to find QI which adolescents 

and staff think describes well-functioning youth clinics. The QI were developed by using Experience 

Based Co-Design (EBCD). The specific aim was evaluated through stories from 49 youths and by focus 

groups with staff. The result showed that the aim was achieved. 

 

Aim 

To describe learning in the organization when developing QI using EBCD, and describe differences 

between the EBCD-indicators and other sets of indicators. 

 

Method 

Focus groups with staff, interview with the process owner and document analysis of QI.  

 

Result 

The participants were integrating QI and the experiences from the co-design-process. Willingness to 

change and experiences of involvement were emphasized. The customer perspective was more 

common in EBCD-indicators compared to other indicators.  

 

Discussion 

EBCD integrated explicit and implicit knowledge about aspects of quality, which promoted motivation 

and learning. The methodology included improvement work, which stimulated formative use of QI, 

supported by high participation. It was the co-design process that promoted these effects, rather than 

the choice of indicators.  

 

 

Keywords: quality indicator, patient involvement, quality improvement, youth clinic, youth friendly 

health care 
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The most important things cannot be measured. 

The most important things are unknown or unknowable. 

 

 

W. Edwards Deming  

Out of the Crisis (1994) 
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1. Inledning 

Många nationers hälso- och sjukvårdsorganisationer beskrivs stå inför stora utmaningar, exempelvis 

avseende ökande kostnader (1, 2). Dessutom förekommer omotiverade skillnader i vårdens 

tillgänglighet och kvalitet, både inom och mellan länder (3). I Sverige har kostnaderna för hälso- och 

sjukvård ökat årligen från år 2001 (4). Omotiverade skillnader, som orsakats av bland annat skillnader 

i organisation och kompetens, har påvisats även inom den svenska vården (5). 

 

Det finns olika åsikter om hur hälso- och sjukvården bör styras och ledas för att främja ökad kvalitet 

till lägre kostnad och för att minska omotiverade skillnader. Internationellt har olika former av 

kvalitetsmätningar framhållits som viktigt (6-9), något som sedan 1990-talet blivit vanligt även i 

Sverige (10). 

 

I Region Jönköpings län hade ungdomsmottagningarna haft kvalitetsindikatorer sedan år 2009 (11). 

Syftet med indikatorerna var att minska omotiverade skillnader mellan mottagningarna. När en 

förnyad nulägesbeskrivning gjordes år 2015 var variationerna fortfarande stora och ingen faktisk 

användning av indikatorerna kunde påvisas.  

 

Parallellt med ökat intresse för kvalitetsmätningar har intresset för co-design ökat, d.v.s. att personal 

och målgrupp (patienter och anhöriga) arbetar tillsammans för att förbättra system och processer. 

Studier har påvisat att angreppssättet lett till minskad resursanvändning och ökad kundnöjdhet (12, 

13), samt lärande hos personalen (14). Trots detta finns det endast ett fåtal publikationer som 

beskriver metodologiska aspekter av att involvera målgruppen i utvecklingen av kvalitetsindikatorer 

(15).  

 

Det förbättringsarbete som beskrivs i denna uppsats handlar om hur ungdomar involverats i 

utvecklingen av nya kvalitetsindikatorer för ungdomsmottagningarna i Region Jönköpings län. I 

studien beskrivs lärdomar i organisationen av detta arbete.  

 

 

 

 

2. Bakgrund 

I bakgrunden redogörs för ungdomars hälsa och ungdomsvänlig vård. Centrala begrepp förklaras och 

studiens vetenskapliga utgångspunkter presenteras. Slutligen beskrivs det lokala problem som gav 

upphov till förbättringsarbetet. 

 

 

2.1. Ungdomars psykiska och sexuella hälsa 
Begreppen ung och ungdom är relativa begrepp som skiljer sig mellan olika kulturer (16, 17). I denna 

studie definierades ungdom som en person i åldern 13-21, vilket motsvarade åldersgränsen för det 

studerade länets ungdomsmottagningar (11). I uppsatsen används begreppen målgrupp, patient och 

kund synonymt med begreppet ungdom. 

 

Under ungdomsåren befinner sig den mentala, sociala och kroppsliga utvecklingen i gränslandet 

mellan barn och vuxen. Utvecklingen skiljer mycket mellan olika individer, men också mellan olika 

kulturer och samhällen (17-19). Det är inte ovanligt att ungdomar utsätter sig för onödiga hälsorisker. 

Exempelvis visade en amerikansk undersökning att landets 10-24-åringar hade druckit alkohol 
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(34,9%), tagit droger (23,4%), haft oskyddat sex (40,9% vid senaste samlaget) och haft fler än fyra 

sexpartners (15%) (20). Samma hälsorisker har identifierats i andra länder (21). 

 

Att stödja unga till minskat risktagande är betydelsefullt, då en stor del av ungdomars psykiska och 

sexuella ohälsa kan förebyggas (9, 22). Flera studier har påvisat att förändringar under tonåren kan ge 

hälsoeffekter senare i livet (17, 23-25).  

 

Det finns tydliga samband mellan psykisk och sexuell hälsa (17). I Sverige har flera nationella 

kartläggningar visat på ökad psykisk ohälsa (26-28) och ökat sexuellt risktagande (29, 30). 

Kondomanvändning har minskat sedan 2007 (31), vilket innebär att svenska ungdomar utsätter sig för 

risker som innefattar såväl sexuellt överförbarara infektioner och oplanerade graviditeter i större 

utsträckning jämfört med tidigare.  

 

 

2.1.1. Ungdomsvänlig vård 
För att främja ungas psykiska och sexuella hälsa framhålls ungas rätt till ungdomsvänlig hälso- och 

sjukvård. Med ungdomsvänlig vård avses hur unga motiveras att ta kontakt med vården genom 

tillvägagångssätt som unga efterfrågar, samt kvalitet i själva vården (19, 32, 33). Att motivera 

ungdomar till kontakt anses viktigt. Detta eftersom ungdomar som avstår från kontakt, trots behov, 

löper ökad risk för fysiska och psykiska hälsoproblem (34).  

 

Internationell forskning (32, 35) har visat att hälso- och sjukvårsmottagningarnas placering är 

betydelsefull för ungdomar. Placering i shoppingcentrum, på sidogator, nära skolor och busslinjer 

efterlyses. Mottagningen bör vara väl skyltad, men ingången diskret. Öppettider efter skoltid och på 

helger uppskattas, liksom drop in-möjligheter och en välkomnande miljö där besökaren möts med 

respekt. Det efterfrågas att träffa samma vårdgivare vid flera besök och att få mycket information, 

samt att få alla tjänster utförda på samma ställe. Likaså värdesätts hög integritet och att 

tystnadsplikten efterlevs. Liknande resultat framkom i en systematisk review från 2013 (36). I denna 

studie påvisades att de viktigaste områdena var tillgänglighet, personalens attityd, kommunikationen, 

medicinsk kompetens, följsamhet till vårdriktlinjer, den fysiska miljöns utformning, samt delaktighet 

och hälsoresultat.  

 

 

2.1.1.2. Ungdomsmottagningen 
I Sverige är det flera aktörer som arbetar med att främja ungas psykiska och sexuella hälsa (28). När 

det gäller preventivmedel och sexuellt överförbara sjukdomar är ungdomsmottagningen ungas 

viktigaste informationskälla, tillsammans med internet och skolan (31).  

 

Hösten 2015 fanns det 285 ungdomsmottagningar i Sverige (37). Föreningen för Sveriges 

Ungdomsmottagningar, FSUM (38, 39) har tagit fram icke tvingande riktlinjer om vad en 

ungdomsmottagning bör erbjuda. Utöver strukturella förutsättningar avseende kompetens och lokaler, 

anger dessa riktlinjer principer som bör genomsyra verksamheten. Utöver dessa riktlinjer saknas 

nationella beskrivningar om vad en ungdomsmottagning är. Variationen mellan landets mottagningar 

är stor, både avseende uppdrag, resurser och arbetssätt, varför det saknas jämförbara resultat (40, 41). 

År 2011 uppmanade Statens folkhälsoinstitut (40) till kvalitetsutveckling av ungdomsmottagningarna 

genom bättre metoder för uppföljning och utvärdering.  
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2.2. Vad är kvalitet? 
I arbetet med kvalitetsutveckling behöver begreppet kvalitet definieras och konkretiseras. Det 

förekommer olika definitioner, varav många utgår från behovet av en tjänst/produkt, samt 

förväntningar på densamma. Exempelvis menar Bergman och Klefsjö (42) att ”Kvaliteten på en 

produkt är dess förmåga att tillfredsställa, och helst överträffa, kundens behov och förväntningar” 

(citat s. 26). Det innebär att kvalitet innehåller en subjektiv aspekt, som beror på kundens upplevelser 

och en objektiv aspekt som är beroende av egenskaper i verksamhetens samtliga led.  

 

 

2.2.1. Kvalitetsindikatorer 
Olika länders hälso- och sjukvårdsorganisationer har identifierat olika indikatorer som bedöms 

signalera god kvalitet. I Sverige finns nationella indikatorer för God vård som säger att hälso- och 

sjukvården ska vara kunskapsbaserad, ändamålsenlig, patientfokuserad, effektiv, jämlik och ges i 

rimlig tid (43). Dessa dimensioner stämmer väl överens med dimensioner som lyfts fram i europeiska 

ramverk (44).  

 

I arbetet med kvalitetsutveckling är så kallade kvalitetsindikatorer vanligt förekommande. Enligt 

Socialstyrelsen är en kvalitetsindikator ”ett mått som speglar kvaliteten och som kan användas som 

underlag för verksamhetsutveckling samt för öppen redovisning” (45) (citat s.9). Definitionen stärks 

av Freemans (46) litteraturgranskning som visade att kvalitetsindikatorer främst har använts för:  

 Att reglera och övervaka vårdkvalitet för att underlätta externt ansvar. Arbetssättet beskrivs 

som summativt, då syftet är att redovisa redan uppnådd kvalitet. 

 Att främja internt utvecklingsarbete. Användningen beskrivs som formativ, då syftet är att 

stimulera fortsatt utveckling genom att nuläget beskrivs i förhållande till det överenskomna 

och tydliggjorda målet. 

Freeman (46) visade att framtagen data ofta var svår att använda för kvalitetsförbättring, framför allt 

om indikatorerna saknade tydliga mål och inte tolkades av berörda aktörer med kunskap om ”mjuka 

värden”. Resultatet stöds av Berwick et al. (47), som även konstaterade att hindren för 

kvalitetsutveckling låg i avsaknad av kunskap om hur kvalitetsmått kan användas för ett formativt 

syfte. Stefox och Strauss (48) menade att den praktiska användningen ökade om indikatorernas 

slutanvändare, ofta vårdgivare, involverades under framtagningsprocessen.  

 

Kvalitetsindikatorer beskrivs vara som mest användbara när personalen eller organisationen kan 

påverka måttens utfall (49, 50). En nära relation mellan olika typer av prestandamått och arbetet i 

vardagen kan främja förändringsarbete och en medvetenhet om måttens betydelse. Vissa typer av 

mätningar kan därför användas som ett verktyg för att initiera och driva förändringar underifrån (51).  

 

Det har höjts kritiska röster mot användningen av kvalitetsindikatorer. Lidberg (52) har beskrivit flera 

negativa bieffekter, varav hon anser att den allvarligaste är att det inte längre är professionella 

bedömningar som styr praktiken utan organisatoriskt uppsatta mål och mått. Ett annat dilemma är att 

bara det mätbara lyfts fram, vilket hon menar hindrar medarbetare från att tänka innovativt. Hennes 

resonemang får stöd av Seddon (53), som skriver att fokuseringen på utvalda, mätbara, delar kan 

minska medarbetarnas engagemang att uppnå verksamhetens egentliga syfte.  
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2.3. Framtagande av kvalitetsindikatorer  
Det finns olika åsikter om vad som kännetecknar en god kvalitetsindikator och hur de bör tas fram. På 

övergripande nivå går det att skilja mellan deduktiva och induktiva ansatser för framtagande. 

Deduktiv har varit vanligast, vilket innebär att indikatorerna har tagits fram med utgångpunkt i 

vetenskaplig evidens. Induktivt tillvägagångssätt, där indikatorer utvecklats utifrån variation i 

verkligheten, har bland annat använts av verksamheter för att ta fram indikatorer för kvalitetssäkring. 

Det har även förekommit att deduktiva och induktiva ansatser har blandats (48). 

 

Ramverk, som utarbetats för att ge vägledning i utvecklingen av kvalitetsindikatorer, skiljer sig åt (se 

t.ex. (8, 45, 54)). Flera ramverk betonar att indikatorer ska spegla något som är betydelsefullt, att 

mätningarna ska vara genomförbara (mätbarhet) och mäta det som avses att mäta (validitet), samt att 

mätningarna ska vara möjliga att upprepa (reliabilitet). I deduktiva ansatser betonas även 

indikatorernas vetenskapliga förankring.  

 

 

2.3.1. Teoretiska modeller för indelning av indikatorer  
Som tidigare nämnts är kvalitet ett komplext fenomen. För att spegla denna komplexitet används ofta 

indikatorer som speglar samma företeelse ur olika perspektiv. Enligt en systematisk review (55) 

användes flera olika modeller som vägledning för att strukturera olika typer av mätningar inom hälso- 

och sjukvård. Vanligast förekommande var olika versioner av balanserat styrkort (BSC). BSC togs fram 

av Johnson och Kaplan (56) för att inte enbart ekonomiska mått skulle styra en verksamhet. 

Författarna förespråkade att även mått inom perspektiven kundnöjdhet, processernas förmåga, samt 

lärande och förnyelse bör följas (Figur 1). BSC har använts på olika sätt inom hälso- och sjukvården 

och det förekommer olika anpassningar av modellen (57, 58).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Perspektiven i balanserat styrkort (56). Egen bearbetning.  

 

 

 

 

En annan vanligt metod var enligt den systematisk reviewen (55) att kategorisera indikatorer som 

struktur-, process- eller resultatmått. Modellen är framtagen av Donabedian (59). Han beskriver att 

strukturmått handlar om förutsättningar som måste finnas på plats för att en tjänst ska kunna utföras, 

processmått innefattar vad som görs och resultatmått åsyftar effekterna av insatserna, exempelvis ett 

hälsotillstånd (Figur 2).  
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Figur 2. Olika typer av mått enligt Donabedian (59). Egen bearbetning. 

 

 

 

 

2.3.2. Patientinvolvering vid utveckling av kvalitetsindikatorer  
Befintliga ramverk om framtagande av kvalitetsindikatorer beskriver ofta vikten av att indikatorerna 

speglar vad som är viktigt ur målgruppens perspektiv (se t.ex. (8, 45, 48, 54). De ger däremot ringa 

metodologisk vägledning om hur målgruppen bör involveras i framtagningsprocessen.  

 

En systematisk genomgång av publicerade artiklar i Storbritannien, Frankrike och Tyskland visade att 

det fram till augusti 2012 fanns 11 journalartiklar och 4 webbpublicerade dokument om 

patientinvolvering vid utveckling av indikatorer (15). Involveringen hade skett i olika omfattning, allt 

från delaktighet under hela processen till att endast innefatta möjligheten att ge synpunkter på 

indikatorer som tagits fram av professionella.  

 

En studie om hur professionella upplevde att arbeta tillsammans med patienter under utvecklingen av 

kvalitetsindikatorer visade att de generellt var positiva, men att de hade noterat mindre 

kommunikations- och samarbetsproblem. I studien var det endast ett fåtal av de slutgiltiga 

indikatorerna som mätte aspekter som patienterna hade betonat som betydelsefulla (60). Att 

patientdelaktigheten gav begränsad effekt på indikatorerna är motsatt resultat mot vad Boivin et al. 

(61) kom fram till i en klusterrandomiserad kontrollerad studie om prioriteringar av vård på 

samhällsnivå. De konstaterade att indikatorer som hade prioriterats tillsammans med patienter hade 

större fokus på tillgänglighet till primärvård, respekt och empati, stöd till egenvård och delaktighet vid 

kliniska beslut. Indikatorer framtagna enbart av professionella fokuserade mer på teknisk kvalitet. 

Prioriteringsprocesser som involverade patienter kostade 17% mer än de som inte gjorde det och 

krävde 10% mer tid för konsensus (61).  

 

Professionellas attityd och bristande kunskap om lämpliga metoder för patientinvolvering har 

konstaterats vara hindrande faktorer för patientinvolvering vid utveckling av indikatorer (62).  En 

annan utmaning beskrivs vara att samla en blandad patientgrupp avseende exempelvis ålder och 

socioekonomisk bakgrund (15).  

 

 

  

STRUKTURMÅTT PROCESSMÅTT RESULTATMÅTT

Om vi har har det här... ...och gör det här... ….händet det här.
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2.4. Tjänstedesign som ansats vid kvalitetsutveckling 
För att hantera hälso- och sjukvårdens utmaningar med ökade kostnader och ökat behov, så måste 

systemet förbättras och effektiviseras (1, 63). En parallell trend, vid sidan om det ökande intresset för 

kvalitetsmätningar, är ett tilltagande intresse för tjänstedesign som ansats för kvalitetsutveckling (64). 

Det som utmärker design för tjänster är att ansatsen fokuserar på förutsättningarna som främjar 

värdeskapandet under tjänstens genomförande, inte på att förbättra tjänsten som sådan (64).  

 

Tjänstedesign inom hälso- och sjukvård har studerats i begränsad omfattning. Positiva effekter har 

beskrivits i form av minskat behov av högspecialiserad vård, minskat antal sjukvårdsbesök, förbättrad 

hälsa och ökad kundnöjdhet (12, 13). Samband mellan positiva personal- och patienterfarenheter och 

klinisk effektivitet och patientsäkerhet har påvisats (65, 66).   

 

 

2.4.1. Experience Based Co-Design 
En inriktning av tjänstedesign är Experience Based Design (67). Genom att lägga till prefixet co-, så att 

begreppet Experience Based Co-Design bildas (EBCD) betonas att målgruppen och professionen 

samverkar för att utforma lösningarna och ses som jämbördiga resurser i utvecklingsarbetet (64, 68).  

EBCD syftar till att göra målgruppens erfarenheter tillgängliga för de som designar tjänsten, så att de 

kan designa upplevelser snarare än en service. Med erfarenhet avses hur personer uppfattar, förstår 

och känner när de använder tjänsten, hur väl tjänsten fyller sitt syfte och hur väl den passar i 

kontexten där den används (67). Metodiken i EBCD kan beskrivas i 5 övergripande steg, se Figur 3. 

 

 

 

Steg 1. Fånga

Kartläggning av 

personalens 

upplevelser 

Steg 1. Fånga

Kartläggning av 

målgruppens 

upplevelser 

Steg 2. Förstå

Personalen träffas 

för att gå igenom 

och komplettera 

vad som 

framkommit 

i steg 1

Steg 2. Förstå

Målgruppen träffas 

för att gå igenom 

och komplettera 

vad som 

framkommit 

i steg 1

Steg 3. Mötas

Co-design-möte

Touch points 

identifieras

Steg 4. Förbättra

Förbättringsteam

Steg 4. Förbättra

Förbättringsteam

Steg 4. Förbättra

Förbättringsteam

Steg 5. Följa upp

 
 

Figur 3. Övergripande steg i Experience Based Co-Design (67). Egen bearbetning. 
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Studier har visat att EBCD har bidragit till förbättrade vårdupplevelser (14, 69), bättre kommunikation 

och starkare teamtillhörighet(70). Piper et al.(14) menar att styrkan med EBCD är möjligheten att 

stimulera interpersonell utveckling och lärande samtidigt som konkreta förbättringar görs för att 

förbättra patienternas upplevelse. En central del i metoden är att identifiera s.k. touch points, d.v.s. 

betydelsefulla moment innan, under och efter tjänstens genomförande. När information framförs i 

form utav touch points kan vårdgivare ha lättare att ta till sig den (71). 

  

De hinder som beskrivits i EBCD-processer handlar framför allt om bristande långsiktigt stöd från 

ledning, avsaknad av metodstödjande supportfunktioner över tid, svårigheten att engagera 

målgruppen under hela utvecklingsprocessen och svårigheten att åstadkomma förändringar som är 

beroende av andra enheter (14, 70, 72).  

 

 

2.5. Lärande i organisationer 
Kvalitetsutveckling och lärande är varandras förutsättningar. Med organisatoriskt lärande avses en 

organisations förmåga att skaffa och sprida kunskap, lära av erfarenheter och att anpassa 

verksamheten utifrån den nya kunskapen (73-75). Detta lärande beskrivs allt oftare som ett villkor för 

en framgångsrik organisation (42, 74, 76). 

 

Det finns olika teorier om hur lärande går till. Ur ett fenomenologiskt och sociokulturellt synsätt ses 

lärande som en aktiv process som är beroende av omgivningen och det sociala systemet. Lärandet 

påverkas av individens egen förståelse och kommer därför att se olika ut från individ till individ (77, 

78).  

 

Senge (74) menade att lärande i organisationer försvåras av övertron på att erfarenhet per automatik 

genererar lärande. Utvecklingsinriktat lärande förutsätter nämligen att medarbetare får resonera om 

och reflektera över sitt beteende, sin förförståelse och verksamhetens processer och resultat (79, 80). 

Att reflektera över sitt eget beteende kan enligt Argyris (81) försvåras av mänskliga beteendemönster. 

Han antyder exempelvis att personer med hög utbildning ofta ogillar att synliggöra sina egna brister.  

 

 

2.5.1. Explicita och implicita kognitiva system 
Synen på lärande och hur lärande sker har varierat över tid. Många nutida forskare utgår ifrån att 

lärandet påverkas av att människan har flera kognitiva system. Sun et al. (82) beskriver ett explicit och 

ett implicit kognitivt system. Det explicita lagrar kunskap som används medvetet, det implicita 

hanterar inlärningsprocesser som skapats mer eller mindre omedvetet. Den implicita kunskapen är 

ofta svår att beskriva, men påverkar ändå beteendet. Enligt Sun et al. (82) är lärande beroende av hur 

de två systemen integrerar. 

 

Ellström (83) utgår från antagandet att spänningar och motsättningar mellan 

explicita och implicita dimensioner skapar förutsättningar för lärande och utveckling i en organisation. 

Han skiljer mellan organisationens explicita arbetsprocesser, som är uttalade och ofta beskrivna i 

rutiner och policys, och dess implicita processer som är outtalade och baserade på tolkningar och 

värderingar. På grund av de implicita processena kan en arbetsuppgift utföras på olika sätt, trots 

tydliga rutinbeskrivningar.  

 

Ellström menar att den typ av lärande som har sin utgångspunkt i explicita arbetsprocesser följer 

produktionens logik, vilket innebär att fokus ligger på överföring av kunskap. Det genererar ett 

adaptivt (anpassningsinriktat) lärande, vilket exempelvis sker när nya rutiner införs. Den typ av 

lärande som utgår från implicita arbetsprocesser följer istället utvecklingens logik, vilket skapar ett 

innovativt och utvecklingsinriktat lärande. Det sker när implicita processer synliggörs genom dialog 
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och reflektion och resulterar i gemensamma överenskommelser. Adaptivt och utvecklingsinriktat 

lärande kompletterar varandra och organisationer måste enligt Ellström avsätta tid för båda (Figur 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Skiss över hur lärande i organisationer sker genom växelverkan mellan explicita och 

implicita arbetsprocesser, med inspiration från Ellström (83). 

 

 

 

 

2.6. Det lokala problemet 
Studien utfördes i Region Jönköpings län, där det vid genomförandet fanns tio så kallade 

ungdomsmottagningar. Redan år 2009 genomfördes en kartläggning som visade på omotiverad 

variation mellan mottagningarnas resultat och länsinvånarnas tillgång till en mottagning (84). Det 

ledde till att länsgemensamma kvalitetsindikatorer fastställdes (11).  

 

År 2015 gav regionfullmäktige organisationen i uppdrag att utforma en ny modell för kvalitetssäkring 

ungdomsmottagningarna (85). Under våren och sommaren 2015 genomfördes förstudien till beskrivet 

förbättringsarbete. De tidigare indikatorerna hade inte bidragit till att minska variationen utan det 

framkom ånyo stora skillnader avseende exempelvis öppettider, kompetens och antalet/andel 

ungdomar som besöker mottagningen, se Bilaga 1. Variationen var inte förenlig med regionens 

uppdrag att erbjuda invånarna vård med hög kvalitet och på likvärdiga villkor utifrån behov (86).   

I förundersökningen synliggjordes även gap mellan ungdomars erfarenheter av mottagningarna och 

hur de önskade att det skulle vara (87). Utifrån antagandet att en tjänsts kvalitet avspeglas i hur väl 

den tillfredsställer eller överträffar målgruppens behov och förväntningar (42) var dessa gap viktiga att 

minska, då ungdomar som avstår från vård löper ökad risk för fysiska och psykiska hälsoproblem (34). 

Ett större förbättringsarbete påbörjades, med det övergripande syftet att främja ungas psykiska och 

sexuella hälsa. Exempel på mätningar som speglade det övergripande syftet presenteras i Bilaga 2. 

Endast den del av förbättringsarbetet som handlade om att utveckla nya kvalitetsindikatorer beskrivs i 

denna uppsats.  
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3. Syfte 

3.1. Syfte med förbättringsarbetet 
Det övergripande syftet var att främja ungdomars psykiska och sexuella hälsa genom att utforma 

ungdomsmottagningar som motsvarar eller överträffar ungdomars behov och förväntningar.  

 

Den specifika målsättningen var att utveckla kvalitetsindikatorer som ungdomar och personal 

upplever speglar en välfungerande ungdomsmottagning.  

 

 

3.2. Syfte med studien av förbättringsarbetet 
Syftet med studien var att beskriva lärdomar i organisationen av att utveckla kvalitetsindikatorer 

genom Experience Based Co- Design, samt att jämföra framtagna indikatorer med andra 

ungdomsmottagningars kvalitetsindikatorsuppsättningar.  

 

 

 

 

4. Metod 

Studien är genomförd inom forskningsområdet förbättringsvetenskap, Improvement science. 

Förbättringsvetenskap syftar till att skapa kunskap om vilka faktorer och förbättringsmetoder som 

bidrar till ökad kvalitet (88). Det förutsätter nära samspel mellan teori och praktik och god kunskap 

om den kontext där förändringen genomförs (89, 90). Metodavsnittet inleds därför med en 

beskrivning av kontexten för förbättringsarbetet, innan metodval för förbättringsarbete och studie 

presenteras.  

 

 

4.1. Forskningsmiljö  
Arbetet genomfördes i Region Jönköpings län, där 10 av 13 kommuner hade mottagningar som 

benämndes ungdomsmottagningar. Förbättringsarbetet genomfördes med ordinarie resurser, med 

undantag för 50% projektledare som anställdes under sju månader. Projektledaren var även författare 

till detta examensarbete. En skiss över förbättringsarbetets styrgrupp presenteras i Figur 5 och dess 

organisation i Bilaga 3.  
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Figur 5. Styrgruppens sammansättning. 

 

 

 

4.1.1. Ungdomsmottagningen som ett mikrosystem  
Ungdomars subjektiva upplevelse av ungdomsmottagningarnas kvalitet skapas när de möter 

professionerna, informationen och informationssystemen. Detta sker i det så kallade mikrosystemet 

(91). För att förbättra den upplevda kvaliteten är det därför viktigt att förstå hur mikrosystemen 

fungerar. 

 

Nedan beskrivs ungdomsmottagningarna i Region Jönköpings län utifrån modellen 5P (91), en metod 

för att beskriva mikrosystem ur olika perspektiv.   

 

Purpose (Syfte) 

Ungdomsmottagningarnas huvuduppdrag var att främja psykisk och fysisk hälsa, samt stärka 

ungdomar i sin identitetsutveckling och i att hantera sin sexualitet. Tre viktiga målområden var att 

minska antalet oönskade graviditeter, antalet sexuellt överförbara sjukdomar och ungdomars psykiska 

ohälsa (11, 38, 39). 

 

Patienter 

Målgruppen var alla ungdomar i åldern 13 till och med 21 år (11). 85-90% av dem som besökte 

mottagningarna var tjejer. I de kommuner som hade en mottagning hade mellan 11 och 25% av 

målgruppen varit på individuellt besök det senaste året (Bilaga 1). Förbättringsarbetet inkluderade 

både ungdomar som hade besökt ungdomsmottagningen och de som inte hade gjort det, se exempel i 

Bilaga 4. 

 

Personal 

Ungdomsmottagningarna ägdes av både kommun och region. På en mottagning var samtliga 

medarbetare regionanställda. På övriga var medicinsk personal anställd av regionen och övrig personal 

anställd av kommunen. Tre av mottagningarna hade tillgång till läkare några enstaka timmar i 

månaden. Det totala antalet enhetschefer var 13, då två regionanställda chefer ansvarade för flera 

mottagningar (Figur 6). Ingen av cheferna arbetade enbart med chefsuppdraget för 

ungdomsmottagningarna.   
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I genomsnitt hade länets ungdomsmottagningar personalresurser som motsvarade hälften av vad 

Föreningen för Sveriges Ungdomsmottagningar angav som lägsta nivå
1
. På de flesta ställen arbetade 

medarbetarna några timmar i veckan med ungdomsmottagningen. Totalt (exklusive läkare och chefer) 

utfördes tjänst motsvarande 14,45 årsarbetare. Arbetet var fördelat på 38 personer, varav en var man 

(1,0 årsarbetare).  

 

 

 

Figur 6. Skiss över fördelningen av professioner och chefer. Ej antal tjänster. 

 

 

 

 

Processer 

Det fanns inga dokumenterade regiongemensamma processer vid studiens genomförande. Varje 

mottagning genomförde de aktiviteter de bedömde var mest lämpade utifrån ungdomens behov. Dessa 

aktiviteter kunde samlas i tre övergripande områden: 

 Sexuell hälsa: Stödjande och rådgivande samtal, preventivmedelsrådgivning, graviditetstest och test 

av könssjukdomar.  

 Psykosocial hälsa: Stödsamtal och eventuell behandling. 

 Utåtriktad verksamhet: Besök i skolor och ta emot klasser på studiebesök. 

Patterns (Mönster)   

Det hade utvecklats olika kulturer på mottagningarna. Medarbetarna hade sedan 2009 träffats på 

länsgemensamma fortbildningsdagar och årliga nätverksträffar. Det fanns ingen erfarenhet av att 

involvera ungdomar i förbättringsarbeten.  

 

                                                                 
1
 Barnmorska: 5,35 budgeterade årsarbetare /10,5 årsarbetare enligt lägstanivån i FSUM. 

Kurator/psykolog: 5,6 budgeterade årsarbetare /10,5 årsarbetare enligt lägstanivån i FSUM. 

     TECKENFÖRKLARING
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4.2. Metod för förbättringsarbetet 

4.2.1. Planering  
Planeringen genomfördes med öppen ansats med inspiration från agil projektledning, vilket 

möjliggjorde anpassning av upplägget utifrån lärdomar under arbetets gång (92). Grovplaneringen 

gjordes av projektledaren med avstämningar i styrgruppen. En kommunikationsanalys utfördes för att 

synliggöra vilken typ av information som olika interna och externa aktörer behövde för att förstå och 

vara delaktiga i arbetet. Utifrån analysen upprättades en kommunikationsplan. Tidsmässigt utfördes 

planeringen efter förstudien, som beskrivs i Steg 1 nedan (Figur 7).  

 

 

4.2.2. Metodval för genomförande 
Utifrån kunskapen att befintliga ramverk endast i begränsad omfattning möjliggör integrering av 

patientens perspektiv (60), bestämdes att ta fram en ny metod för att utveckla indikatorer. Som 

utgångspunkt valdes förbättringsansatsen Experience Based Co-Design (EBCD) (67, 68, 93). För att 

fungera som metod för att utveckla kvalitetsindikatorer kompletterades metoden med två steg (Figur 

7). Framtagandet av kvalitetsindikatorer genomfördes parallellt med tre andra förbättringsarbeten, 

som fullföljdes enligt den traditionella EBCD-metodiken.  
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- Dialog i fyra  
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Co-Design:
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genomförda för utveckling 

av kvalitetsindikatorer:

Förstudie
Våren 2015

Workshop
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Planeringsfas
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Kartläggning av 
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Figur 7. EBCD med utförda kompletteringar för att utveckla kvalitetsindikatorer.   
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Steg 1, Förstudie: Fånga upplevelser  

Detta steg motsvarade arbetets förstudie. För att fånga ungdomarnas och personalens upplevelser av 

ungdomsmottagningen genomfördes sex fokusgrupper med ungdomar och två med personal, samt en 

väntrumsenkät med 222 svarande ungdomar. Delar av resultatet finns publicerat (87, 94).  

Komplettering för att utveckla kvalitetsindikatorer:  

För att synliggöra variation mellan mottagningarna sammanställdes aktuell statistisk från journal- och 

ekonomisystem. Nationella jämförelser gjordes i den mån det var möjligt. Exempel redovisas i Bilaga 1 

och 2. 

 

Steg 2 och steg 3: Förstå upplevelser och mötas 

För att förstå ungdomarnas och personalens upplevelser anordnades en heldags workshop med 33 

ungdomar och 31 av totalt 38 medarbetare (exkl. chefer och läkare). Fem av ungdomarna och elva av 

medarbetarna hade deltagit under Steg 1. Ungdomarna hade bjudits in via skolor i områden med olika 

socioekonomisk struktur och via ungdomsmottagningarnas personal (Bilaga 4).   

 

Workshopen inleddes med att ungdomar och personal var för sig tog del av vad som framkommit i 

förstudierna, samt kompletterade med egna erfarenheter. Därefter berättade grupperna för varandra 

om sina upplevelser, något som beskrivs som höjdpunkten i EBCD-projekt (72). Moment som beskrevs 

som betydelsefulla av båda grupperna utgjorde så kallade touch points (67) (Bilaga 5).  

 

Identifierade touch points sammanställdes i övergripande kategorier, av vilka deltagarna röstade fram 

de tre mest prioriterade förbättringsområdena. Dessa var: Bemötande, Tillgänglighet och Sudda 

stämpeln, d.v.s. att minska ungdomsmottagningens pinsamhetsrykte.  

 

Workshopen avslutades med arbetsstationer, där ungdomar och personal arbetade tillsammans för att 

ta fram förbättringsförslag. Två stationer handlade om att identifiera vad som kännetecknar en 

välfungerande ungdomsmottagning. I en av dessa användes muntlig dialog och förslagen 

dokumenterades i skrift. I den andra användes konstnärsmaterial. Alla grupper faciliterades av erfarna 

externa aktörer, så som utvecklingsledare från forsknings- och utvecklingsenheter. 

 

Vid dagens slut utsågs en arbetsgrupp av frivilliga för arbetet med att utveckla kvalitetsindikatorer, 

samt tre grupper för de prioriterade förbättringsområdena.  

 

Komplettering för att utveckla kvalitetsindikatorer:  

Arbetsgruppen med uppdrag att utveckla kvalitetsindikatorer bestod av en psykolog, en kurator och en 

barnmorska, samt huvudmannaövergripande processledare. Till skillnad från övriga grupper valde 

ingen ungdom att delta i denna grupp. Istället gjorde projektledaren och processägaren besök i fyra 

klasser, där kvalitetsindikatorerna diskuterades med sammanlagt ungefär 60 elever (Bilaga 6). 

Arbetsgruppen träffads fyra halvdagar och hade en timmas telefonmöte.  

 

Gruppen började med att göra en påverkansanalys utifrån vad som framkom under förstudien och 

workshopen. Påverkansanalysen och identifierade touch points utgjorde underlag för utvecklingen av 

kvalitetsindikatorer, som formulerades som mål, mått och mätetal.  

 

 

Steg 4: Förbättra  

Parallellt med framtagandet av kvalitetsindikatorer påbörjades arbetet i de tre förbättringsteamen. I 

Figur 8 visas en översiktlig bild över alla pågående förbättringsarbeten. I Bilaga 7 presenteras vilka 

metoder, arbetssätt och verktyg som användes. 
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Komplettering för att utveckla kvalitetsindikatorer:  

För att förbättra indikatorernas meningsfullhet, hanterbarhet och begriplighet testades de i liten skala 

enligt principerna för Plan Do Study Act, (PDSA) (95) (Bilaga 6). De skickades även på remissrunda till 

ungdomsmottagningarnas medarbetare och chefer. Inga synpunkter inkom.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 8. Skiss över samtliga pågående förbättringsarbeten. Gula rutor ingick i arbetet med att 

utveckla kvalitetsindikatorer. 

Översiktlig skiss av parallellt pågående förbättringsarbeten
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(Folkhälsa sjukvård)

- Sammanställning av 
mottagningarnas 
statistik
- Nationell jämförelse

Workshop, inkl. att peronal och ungdomar träffades var för sig samt ett  gemensamt co-design-möte

- Touch points identifierades 
- De tre viktigaste länsgemensamma förbättringsområdena prioriterades
- Workshopstationer med blandade grupper som tog fram förbättringsidéer 
- Arbetsgrupp/förbättringsteam utsågs med medarbetare och ungdomar

Kvantitativ förstudie
(kandidatuppsats)

- Väntrumsenkät 
med 222 ungdomar

Kvalitativ förstudie
(magisteruppsats)

- 2 fokusgrupper med 
personal
- 4 fokusgrupper med 
ungdomar
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Nätverksmöte: Utvecklingskraft Ungdomsmottagning  med ungdomsråd för medskapande dialog

- Uppföljning och interprofessionellt lärande mellan medarbetare på samtliga ungdomsmottagningar
- Spridning av goda exempel

Revidering

Utvärdering

Idéerna testas i 
större skala

Nya aktiviteter Forts. aktiviteter

Utvärdering

Utvärdering

Fastställande

Remissrunda till 
kollegor och chefer

Forts. aktiviteter

Idéerna testas i liten 
skala

Arbetsgrupp 
Kvalitetssäkring

- Utvecklat 
indikatorer för En 
Riktig 
ungdomsmottagning
- Tagit fram en 
modell för 
kvalitetssäkring och 
systematiskt lärande 
utifrån indikatorerna

Dialog med 
ungdomar i 4 skolor 
(högstadie, gymnasie, 
gymnasiesärskola)

Förbättringsteam 
Höja status, 
Sudda stämpeln!

- Tagit fram ett 
grafiskt manér för 
länets ungdoms-
mottagningar och en 
marknadsförings-
strategi

Förbättringsteam 
Bemötande och 
utbildning 

- Tagit fram en 
inspirationslista för 
välkomnande 
väntrum och 
dialogkort om ett 
trevligt bemötande
- Planerat 
ungdomsronder
-  Påbörjat arbetet 
med ”Hur skapar vi 
goda relationer?”  
med fokus på 
Förhållningssätt och 
samtalssätt

Förbättringsteam 
Tillgänglighet
- Utrett möjligheten 
att genomföra 
förslag från 
workshopen:
*SMS-påminnelse 
*Boka tid via Mina 
Vård-kontakter, även 
till kommunantälld 
personal
*Möjlighet att 
anställa/låna in 
manlig personal

Marknadsförings-
kampanj

Åtgärder på 
respektive 
mottagning
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Steg 5: Utvärdera  

Utvärderingen av huruvida indikatorerna speglar en välfungerande ungdomsmottagning beskrivs i 

resultatdelen i denna uppsats. Utvärderingen utfördes genom: 

A. En jämförelse med 49 nya ungdomars skriftliga fritextsvar på frågan ”Vad kännetecknar en 

välfungerande ungdomsmottagning?”  

Tillvägagångssätt: Skolklasser i en högstadieskola, tre gymnasieskolor och en 

gymnasiesärskola tillfrågades via sina lärare att i fritext svara på frågan Vad kännetecknar en 

välfungerande ungdomsmottagning? Skolorna låg i olika delar av länet och i olika 

socioekonomiska områden. Ingen av klasserna hade deltagit tidigare i processen, men enstaka 

elever kan ha varit med under workshopen. 

Analys: Analysen gjordes först induktivt genom att varje mening sorterades in i kluster utifrån 

vad de handlade om. Dessa kluster analyserades sedan med en deduktiv ansats utifrån framtagna 

EBCD-indikatorer. 

B. Två fokusgrupper med medarbetare från ungdomsmottagningarna. 

Genomförande och analys beskrivs under rubrik 4.3.2. 

 

Utvärdering av förbättringsarbetets syfte 

På sikt kommer indikatorernas påverkan på effektmålet utvärderas utifrån aspekterna:  

 Om den omotiverade variationen mellan länets mottagningar, som påvisades i förstudien, har 

minskat, se Bilaga 1.  

 Om förbättringsarbetets övergripande syfte, att främja ungdomars psykiska och sexuella hälsa, 

har uppnåtts. Se baslinjemätning, mått och mätetal i Bilaga 2. 

En skiss över utvärderingens moment visas i Figur 9.  
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Figur 9. Skiss över utvärderingsprocessen av förbättringsarbetets målsättning och syfte. 
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4.3. Metod för studien av förbättringsarbetet 
Först presenteras studiens vetenskapliga design och metodologiska ansats. Därefter beskrivs metodval 

för insamling och analys av data. Sist beskrivs författarens roll och etiska överväganden. 

 

4.3.1. Vetenskaplig design och metodologisk ansats 
Studien genomfördes som en deskriptiv kvalitativ studie med en empirisk forskningsdesign. Upplägget 

har varit dynamiskt och anpassats utifrån upptäckter under processen.  

 

För att söka svar på studiens syfte har olika typer av kvalitativ och kvantitativ data använts. 

Datainsamling har skett genom: 

 Fokusgrupper med medarbetare på ungdomsmottagningarna. 

 Intervju med projektets processägare. 

 Dokumentanalys av kvalitetsindikatorer från olika ungdomsmottagningar. 

Datainsamlingen skedde parallellt. Fokusgrupperna och intervjun analyserades med en induktiv 

ansats, medan dokumentanalysen först analyserades induktivt och sedan deduktivt. Den induktiva 

ansatsen innebar att analysen gjordes förutsättningslöst utan att utgå från någon teori (96). Den 

deduktiva analysen genomfördes utifrån kategoriseringen av mått i Donabedians modell (59) och 

utifrån perspektiven i balanserat styrkort (56).  

 

Först bearbetades och analyserades all data var för sig, för att slutligen föras samman till övergripande 

slutsatser (Figur 10). I den sammantagna analysen integrerades även resultatet från 

förbättringsarbetet.  
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Figur 10. Studiens genomförande. 
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4.3.2. Fokusgrupper 
Fokusgrupper valdes för att kunna nyttja den interaktion som sker i dialog mellan människor (97, 98). 

Förhoppningen var att deltagarna skulle bidra till varandras förståelse, vilket kan fördjupa och bredda 

innehållet i samtalet. Fokusgrupper är en beprövad metod i samband med utvecklingsarbeten och har 

använts för att synliggöra upplevelser och konsekvenser efter att en åtgärd eller ett program har 

implementerats i en verksamhet (99).  

 

 

4.3.2.1. Urval  
Två inklusionskriterier sattes upp för deltagande i fokusgrupperna. Deltagarna skulle:  

 Arbeta på någon av regionens ungdomsmottagningar. 

 Ha testat indikatorerna under nätverksmötet. 

Samtliga 16 medarbetare som uppfyllde kriterierna inbjöds att medverka via ett riktat 

informationsbrev (Bilaga 8) och muntlig information under nätverksmötet.  

 

Externt var grupperna homogena, då samtliga deltagare arbetade på en ungdomsmottagning. Internt 

var grupperna heterogena, då deltagarna kom från olika mottagningar, var av olika profession och 

hade olika erfarenhet av att arbeta med kvalitetsindikatorer och kvalitetsarbete. Denna olikhet 

eftersträvades för att kunna belysa frågeställningarna ur olika aspekter. Morgan (100) menar att 

fokusgruppsamtal kan främjas av att deltagarna har en likartad bakgrund, men betonar att deltagarna 

inte ska vara homogena i sina upplevelser och åsikter.  

 

 

4.3.2.2. Genomförande 

Fokusgrupperna genomfördes i slutet av nätverksmötet, då deltagarna tagit del av samtliga indikatorer 

och provat att besvara de indikatorer som skulle besvaras via självskattning. De hade även arbetat i 

blandade grupper tillsammans med ungdomar för att diskutera förbättringsidéer. 

 

Samtalet i fokusgrupperna kom snabbt in på ämnet som var föremål för studien. Fokusgrupperna 

bestod av 7-8 deltagare, en gruppstorlek som möjliggör interaktion mellan alla deltagare (100). 

Deltagarna var placerade i cirkelform, vilket är att rekommendera (99). Dialogen spelades in via 

ljudupptagning och varade i knappt 40 minuter.  

 

Fokusgrupperna genomfördes med stöd av en semistrukturerad intervjuguide (97) (Bilaga 9). Valet att 

låta deltagarna prata mycket själva grundade sig i önskan att fånga nya infallsvinklar som inte kunnat 

förutses (100). På grund av författarens förförståelse och engagemang i utvecklingsarbetet leddes 

fokusgrupperna istället av två folkhälsoplanerare med kunskap inom området och erfarenhet av att 

leda fokusgrupp i vetenskapligt syfte.  

 

 

4.3.2.3. Analys  
Analysen gjordes utifrån Graneheims och Lundmans (101) beskrivning av kvalitativ innehållsanalys, 

en metod som lämpar sig för att tolka en text induktivt. Först lyssnades samtalen igenom flera gånger 

innan de transkriberades av studiens författare. Därefter identifierades meningsenheter, som 

relaterade till studiens syfte. Meningsenheter från båda fokusgrupperna samlades i en gemensam text, 

som utgjorde analysenheten. Analysenheten delades in i domäner utifrån intervjuguidens 

frågeområden. Därefter kondenserades meningsenheterna d.v.s. förkortades med bibehållet budskap, 
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och benämndes i koder. Dessa jämfördes avseende likheter och skillnader och kategoriseras i 

underkategorier och kategorier. Dessa kategorier speglade det manifesta innehållet i fokusgrupperna. 

Kategorierna jämfördes sedan med meningsenheterna och den ursprungliga texten. Denna kontroll 

gjordes tillsammans med de som genomfört fokusgrupperna för att verifiera kärninnehållets 

överensstämmelse med det som sades. Slutligen gjordes en tolkning av det underliggande, latenta 

budskapet, vilket formulerades som ett övergripande tema. För att öka studiens trovärdighet redovisas 

citat från fokusgrupperna (102). Ett exempel på analys redovisas i Tabell 1. 

 

 

 

Tabell 1. Exempel på analys av fokusgrupper och intervju. 

 

 
 

 

 

 

4.3.3. Intervju 
För att fånga processägarens erfarenheter av att använda EBCD för att utveckla kvalitetsindikatorer 

intervjuades processägaren av studiens författare. Det är viktigt att den som intervjuas känner sig 

trygg i situationen (102), varför intervjun genomfördes i ett samtalsrum på processägarens arbetsplats 

där liknande samtal brukade hållas. Intervjun byggde på en semistrukturerad intervjuguide med fokus 

på indirekta frågor (Bilaga 10). Avsikten var att processägaren skulle berätta mycket själv, så att inte 

svaren färgades av den som ställde frågorna. Det sistnämnda är lätt hänt om frågorna är slutna eller 

direkt hämtade från studiens syfte (102). Intervjun spelades in med smartphone. Analysen skedde på 

motsvarande sätt som för fokusgrupperna, se 4.3.2.3. 

 

 

4.3.4. Dokumentanalys 
För att fånga om EBCD-processen påverkat uppsättningen av kvalitetsindikatorer utfördes en 

retrospektiv dokumentanalys.  

4.3.4.1. Urval 
Dokumentanalysen inkluderade:  

 FSUM:s Riktlinjer för Sveriges ungdomsmottagningar(39), avsnittet Egen verksamhet s. 6-7. 

 Andra ungdomsmottagningars kvalitetsindikatorer. Dessa tillgängliggjordes genom Google 

med sökorden: ”kvalitetsindikator” och ”ungdomsmottagning” eller ”kvalitetssäkring” och 

”ungdomsmottagning”.  

 Framtagna kvalitetsindikatorer från studerat förbättringsarbete. 

Meningsenhet

Kondenserad 

meningsenhet Kod Underkategori Kategori

Jag tänker varför har man inte gjort 

det innan? [involveratr ungdomar]

Det är konstigt att inte 

ungdomar involverats innan.

Konstigt undgomar inte 

involverats innan.

Ja, som när man gör det så är det 

självklart [att involvera ungdomar]

Nu känns det självklart att 

involvera ungdomar.

Självklart att involvera 

ungdomar

Jag tror aldrig att vi skulle kunna sitta 

och göra det själva. På våra 

ungdomsmottagningar.

Vi skulle inte kunna ta fram 

kvalitetsindikatorerna varje 

mottagning för sig.

Utveckling av 

indikatorer kräver 

samverkan

Förutsätter strategisk 

samverkan och 

metodstöd

Effektiv men 

krävande 

självklarhet 

Upplevs som nytt och 

självklart arbetssätt
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Totalt hittades sju indikatorsuppsättningar från olika län i Svealand och Götaland. Både större och 

mindre län avseende befolkning och yta inkluderades. Sökningen inkluderade även de 

kvalitetsindikatorer som använts tidigare i Region Jönköpings län, samt en indikatorsuppsättning som 

Statens folkhälsoinstitut tagit fram tillsammans med Västra Götalandsregionen. Det fanns inget som 

antydde att någon av dessa indikatorsuppsättningar hade tagits fram tillsammans med ungdomar.  

 

Internetsökningen resulterade även i fyra dokument där kvalitetsindikatorer omnämndes, men där de 

inte var specifikt utformade i form av mätetal. Dessa exkluderades från analysen.  

 

 

4.3.4.2. Genomförande och analys  

Indikatorerna blandades och utgjorde en gemensam analysenhet, där det inte framgick från vilken 

region indikatorn kom. Sedan genomfördes en induktiv innehållsanalys genom att varje indikator 

förseddes med en kod utifrån vad de primärt speglade. Syftet med denna analys var att säkerställa att 

alla indikatorsuppsättningar hanterades lika. Därefter genomfördes en deduktiv innehållsanalys där 

indikatorerna kategoriserades utifrån Donabedians modell (59) och perspektiven i balanserat styrkort 

(56). Ett exempel redovisas i Tabell 2. Analysen genomfördes tillsammans med en utvecklingsledare 

med lång erfarenhet av mått och mätetal och en läkare med erfarenhet från kvinnohälsovård och 

folkhälsa. För att säkerställa att indikatorsuppsättningarna hanterades likvärdigt och för att 

möjliggöra för någon annan att upprepa analysen, något som är viktigt för studiens trovärdighet, så 

utarbetades en bedömningsmall (Bilaga 11).  

 

 

 

Tabell 2. Exempel på dokumentanalys. 

 

 
 

 

 

Efter att indikatorerna kategoriserats, sorterades de tillbaka till respektive ursprungsuppsättning. 

EBCD-indikatorerna utgjorde därefter en egen analysenhet och övriga en gemensam. Syftet var att 

möjliggöra jämförelse dem emellan avseende hur antalet indikatorer hade fördelats i Donabedians 

modell och balanserat styrkort. Slutligen gjordes en separat sammanställning av enbart regionens 

tidigare kvalitetsindikatorer och den del av EBCD-indikatorerna som ungdomarna framhållit 

betydelsefulla under skolbesöken. Syftet var att kunna spegla de erfarenheter som medarbetarna lyfte i 

fokusgrupperna med olika indikatorsuppsättningar. Dessa indikatorer var få till antalet, men utgjorde 

ett totalurval. 

Kvalitetsindikator Kod
Kund Process

Lärande 

och 

förnyelse

Ekonomi

Arbete med riktade grupper (antal och innehåll) 1

Antal elever som deltog vid besök på gymnasieskola 1

Dokumenterat systematiskt kvalitetsarbete 1

Har enkät genomförts som mäter kundnöjdhet? 1

Jag är nöjd med bemötandet på 

ungdomsmottagningen 1

Om ungdomarna fått svar på sina frågor/hjälp med 

sina frågor 1

Andel som anser att det varit lätt att komma i kontakt 

med ungdomsmottagningen 1

Antal klamydiainfektioner fördelade på män/kvinnor 1

Antal genomförda aborter 1

Antal upprepade  aborter/1000 kvinnor ≤24 år 1

DEDUKTIV ANALYSINDUKTIV ANALYS

Resultatmått

Processmått

Kategori BSC

Dokumenterat systematiskt 

kvalitetsarbete

Kategori 

Donabedian

Prestationsmått för 

gruppinsatser

Patientrapporterade 

utfallsmått

Långsiktiga effektmått
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4.4. Författarens roll  
Författaren saknade erfarenhet inom ungdomsmottagningarnas verksamhetsområde. Det kan ha varit 

en nackdel, då det kan ha försvårat djupare analys och förståelse för frågor som varit viktiga för 

organisationen. Det kan också ha varit en fördel, då författaren hade få personliga relationer att ta 

hänsyn till och färre förutfattade meningar, vilket kan ha underlättat en öppnare tolkning.  

 

Författaren var anställd som projektledare under sju månader när kvalitetsindikatorerna togs fram. 

Informanterna hade ingen formell beroendeställning till författaren, eftersom tjänsten avslutades 

veckan efter fokusgruppernas genomförande, vilket var bestämt sedan tidigare. Det är ändock troligt 

att författarens roll som projektledare, och därmed personliga engagemang i förbättringsarbetet, har 

påverkat resultateten så att positiva aspekter lyfts fram till förmån för negativa. Eventuellt har även 

författarens bakgrund som pedagog, chef och verksamhetsutvecklare påverkat fokuseringen på lärande 

och förändringsbenägenhet. För att synliggöra författarens tankar och erfarenheter användes peer 

debriefing (103) under analysprocessen. Det innebär att författaren har reflekterat över resultaten 

tillsammans med andra masterstudenter för att synliggöra alternativa tolkningar (103).  

 

 

 

4.5. Etiska överväganden 
Under såväl planering som genomförande gjordes etiska överväganden. Vetenskapsrådets riktlinjer för 

etisk värdering av medicinsk humanforskning (104) samt rekommendationerna från 

Helsingforsdeklarationen (105) följdes i de avseenden de var applicerbara. En etisk egengranskning 

genomfördes enligt Hälsohögskolans anvisningar och godkännande för genomförandet inhämtades 

från projektets styrgrupp, tillika ledningsgrupp för ungdomsmottagningarnas regiongemensamma 

arbete. 

  

Deltagarna och processägaren informerades om studiens syfte, frivilligheten att delta och möjligheten 

att när som helst avsluta sitt deltagande utan att det får oönskade konsekvenser för anställningen. 

Informationen gavs muntligt och skriftligt (Bilaga 8) och skriftligt samtycke inhämtades (Bilaga 12). 

Ingen ersättning utgick för deltagandet, utöver vanlig arbetstid. Vid transkribering och tolkning av 

data respekterades deltagarnas integritet och egennamn ersattes med pseudonymer. Kodnyckeln 

förvarades på en lösenordskyddad server, åtskild från inspelningsmaterialet. Inga personuppgifter 

hanterades och inga deltagare utsattes för fysisk skada. 

  

Kravet på anonymitet var svårt att upprätthålla eftersom det var känt vilka som deltog i studien 

utanför forskningsprojektet, men endast inom regionen. Detta eftersom studien berörde en liten 

verksamhet i ett begränsat geografiskt område. Citat valdes så att ingen enskild person går att 

identifiera. Fynd från fokusgruppen redovisas på gruppnivå, så att ingen enskild person kan 

identifieras. Processägaren informerades om svårigheten att utlova konfidentialitet. Processägaren var 

införstådd med möjliga konsekvenser. För att inte röja personens identitet har en titel som vanligtvis 

inte används i organisationen använts, samt att ingen närmare beskrivning har gjorts av 

processägarens roll. För att minimera risken för feltolkning eller utpekade fick samtliga informanter 

läsa en preliminär tolkning av resultatet, samt gavs möjlighet att komplettera eller ändra.  
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5. Resultat 

Resultatdelen inleds med en enkel beskrivning av de framtagna kvalitetsindikatorerna och resultatet 

av förbättringsarbetet. Därefter presenteras resultatet för studien. Fynd från fokusgrupper och intervju 

styrks med citat som kompletterar beskrivningen. 

 

 

5.1. Resultat från förbättringsarbetet 
Målsättningen med förbättringsarbetet var att utveckla kvalitetsindikatorer som ungdomar och 

personal upplever speglar en välfungerande ungdomsmottagning.  

 

 

5.1.1. Framtagna kvalitetsindikatorer 
Förbättringsarbetet resulterade i 35 kvalitetsindikatorer2 3 med tillhörande mätskalor, målsättningar 

och definitioner. En förenklad bild över kvalitetsindikatorernas huvudområden visas i Figur 11. och i 

Bilaga 13, Dessutom upprättades en beskrivning av hur arbetet med mätningarna ska gå till. En 

förenklad skiss presenteras i Figur 12.  

 

 

 

 

 

Figur 11. Förenklad bild över kvalitetsindikatorernas huvudområden. 

  

                                                                 
2
 Även reflektionsfrågor togs fram utifrån kvalitetsaspekter som var betydelsefulla för ungdomarna, men dessa 

har inte inkluderats i begreppet kvalitetsindikator och har inte ingått i denna studie. 
3
 Indikatorsdokumentet innehöll fyra utvärderingsfrågor om indikatorernas meningsfullhet, begriplighet och 

hanterbarhet. Dessa har inte inkluderats i begreppet kvalitetsindikator och har inte ingått i denna studie. 
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Figur 12. Modell för fortsatt arbete med kvalitetsindikatorerna. 

 

 

 

 

5.1.2. Ungdomarnas perspektiv 
49 ungdomar lämnade ett skriftligt svar på frågan Vad kännetecknar en välfungerande 

ungdomsmottagning? Ungefär 60 elever tillfrågades. Någon bortfallsanalys är ej möjlig att göra, då 

det av konfidentiella skäl inte är känt för författaren vilka elever som svarat. Fördelningen av antalet 

inkomna svar från respektive skolform redovisas i Tabell 3. Ingen av ungdomarna hade tagit del av 

framtagna kvalitetsindikatorer. 

 

 

 

Tabell 3. Antal inkomna fritextsvar fördelat på skolform och storlek på samhälle. 

 

 
 

 

 

 

Analysen visade att ungdomarnas fritextsvar bildade 19 kluster  (Tabell 4). Tolv av klustren, med totalt 

151 meningsbärande enheter, kunde relateras till en eller flera framtagna indikatorer. Sju kluster, 

totalt elva meningsbärande enheter, kunde inte relateras till någon indikator (Figur 13). Ingen 

värdering gjordes avseende möjligheten att förverkliga beskrivna önskemål. 

Skolform och årskurs Storlek på samhälle Antal svar

Gymnaisesärskola, alla årskurser Mindre stad 7

Gymnasieskola, årskurs 3 Mindre stad 11

Gymnasieskola, årskurs 2 Mindre stad 12

Gymnasieskola, alla årskurser Större stad 7

Högstadieskola, årskurs 8 Förort till större stad 12

Totalt: 49
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Tabell 4. Resultat av innehållsanalys av 49 ungdomars fritextsvar på frågan Vad kännetecknar en 

välfungerande ungdomsmottagning? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 13. Andel meningsbärande enheter i ungdomarnas fritextssvar som speglas i de 

kvalitetsindikatorer som tagits fram genom EBCD. 

Kluster (induktiv analys)

Antal 

menings-

bärande 

enheter

Relaterar till indikator (deduktiv analys)

Upplevt bemötande

Upplevd delaktighet
Antal dagar/vecka det vanligtvis är möjligt att komma i 

kontakt med mottagningen

Upplevd tillgänglighet

Hemtrevligt väntrum och trevliga lokaler 21
I vilken grad arbetar ni aktivt med att göra väntrummet 

och inomhusmiljön välkomnande? På vilket sätt?

Sekretess 18 Upplevd sekretess

Antal dagar/vecka det är möjligt att komma på Drop-In 

innan kl. 7.30 eller efter kl. 16.30

Upplevd tillgänglighet

Anonym lokal, vuxenfritt och barnfritt 12 Fristående lokal

Antal klasser i som varit på besök på UM senaste läsåret, 

fördelat per årskurs 

Antalet klasser som fått information på skolan om UM 

senaste läsåret, fördelat per årskurs 

Antal övriga preventionsinsatser på gruppnivå som 

utförts under året 

Antal dagar/vecka det vanligtvis är möjligt att komma i 

kontakt med mottagningen

Upplevd tillgänglighet

Synas på sociala medier 3
Användning av sociala medier för att sprida information 

om ungdomsmottagningen

Boka tider via internet 3 Möjligheten för ungdomar att boka tider via nätet

Tydligare skyltning 2 Skyltning utanför och inne i lokalen

Kompletterande och tydliggörande 

kommunikation, t.ex. bildstöd
2

Användning av anpassad och tydliggörande 

kommunikation, t.ex. bildstöd, inför och under besöket

Sms, mail ooch chat 3 Saknas

Fast vårdkontakt 2 Saknas

Kösystem 2 Saknas

Manlig personal 1 Saknas

Ungdomsträffar 1 Saknas

Åldersuppdelning 1 Saknas

Sjukhusanknytning 1 Saknas

27

Fler och senare öppettider

Mer Drop-In-tid, framför allt efter skoltid

Fler och senare telefontider 6

17

21

Mer utåtriktad verksamhet 8

Bra bemötande och hög delaktighet
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5.1.3. Personalens perspektiv 
Till fokusgrupperna inbjöds 16 medarbetare, varav en avböjde p.g.a. sjukdom. Deltagarna 

representerade olika geografiska områden och olika professioner (Tabell 5). En av deltagarna hade 

varit med i den arbetsgrupp som tagit fram indikatorerna. Fyra mottagningar hade på grund av 

praktiska förhinder inga representanter. 

 

 

 

Tabell 5. Deltagare i fokusgrupper fördelat på kommun och profession. 

 

 
 

 

 

 

Analysen gav fyra kategorier, vilka visade att indikatorerna Speglar en betydelsefull helhetsbild, 

Speglar kvalitativa värden, Speglar styrkor och svagheter samt att Strukturella hinder påverkar 

helhetsbedömning. Analysenheten och kategorierna genomsyrades av temat Gemensam målbild i en 

hindrande struktur (Tabell 6).  

 

 

 
Tabell 6. Resultat av kvalitativ innehållsanalys av två fokusgrupper med personal. 

 

 

  

Kommun / Mottagning Antal deltagare Profession Antal deltagare

Mottagning 1 5 Socionom/Psykolog 6

Mottagning 2 1 Barnmorska 9

Mottagning 3 1 Totalt 15

Mottagning 4 3

Mottagning 5 2

Mottagning 6 3

Totalt 15

Kategori Tema

Speglar en betydelsefull 

helhetsbild

Speglar kvalitativa värden

Strukturella hinder påverkar 

helhetsbedömning

Gemensam målbild i 

hindrande struktur

Speglar styrkor och svagheter
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Speglar en betydelsefull helhetsbild 

Indikatorerna ansågs vara väl underbyggda och spegla en helhetsbild av ungdomsmottagningarna, 

samt verksamhetens grundidé. Detta ansågs underlätta för personalen att minnas indikatorernas 

innehåll. En deltagare uttryckte att: ”Detta [indikatorerna] är ju liksom det vi gjort. Som vi arbetar 

med. Det är ju mycket av det som står för grunden i. Grundtänket i. I arbetet på en 

ungdomsmottagning". 

 

Många uttalanden handlade om betydelsen av dokumenterade kvalitetsindikatorer. Att dessa var 

nedskrivna ansågs betydelsefullt eftersom det synliggjorde gemensamma visioner. Indikatorerna 

ansågs utgöra en användbar beskrivning för att introducera nyanställda, samt i arbetet med 

kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling. En synpunkt som framfördes var: ”Det bästa tycker jag nog är 

att det inte längre bara är prat. Och kanske liksom framtidsvisioner som man har delat utan att. Att det 

faktiskt finns. Ja. Ett dokument”. 

 

 

Speglar kvalitativa värden 

Indikatorerna upplevdes fånga kvalitativa och mjuka värden utifrån ungdomarnas rätt till god och 

likvärdig vård. Dessa värden upplevdes spegla personalens tankar om vad som är en bra mottagning 

och hur det ska kännas att komma dit. En deltagare upplevde att: ”Det här är mer! Det här är mycket 

mer innehåll i. Som speglar mycket mer än bara pinnar. Hur många X gör vi, alltså. Va. Lite att försöka 

fånga lite mjuka värden också. För det var ju väldigt pinnigt innan”. 

 

 

Speglar styrkor och svagheter  

Indikatorerna upplevdes spegla mottagningarnas olika nuläge, behov, styrkor och brister: ”När du och 

jag satt och diskuterade mellan X-by och Y-by att där blev det ju jättestor skillnad”. Som exempel 

diskuterades att kompetenskrav tydliggjordes och att organisatoriska skillnader synliggjordes. Något 

som framhölls som positivt var att resultatet av indikatorerna synliggjorde att det redan gjordes 

mycket på mottagningarna: ”Och det var väl det med vi kom på med, när vi satt med indikatorerna att 

vi gör ju väldigt mycket”. 

 

 

Strukturella hinder påverkar helhetsbedömning 

Det upplevdes vara svårt att genomföra en samlad mätning för flera av mottagningarna, då 

professionerna hade olika resultat p.g.a. olika förutsättningar och olika huvudmän. Det framhölls som 

betydelsefullt att göra en gemensam mätning för region- och kommunanställd personal och olika 

professioner för att se helheten, samtidigt som respektive professions del behövde synliggöras. En 

deltagare berättade: ”Ja vi gjorde ju en skillnad på medicinsk personal som satte en siffra och 

psykosocial personal hade en annan siffra och då bli det ju det där… vad har mottagningen då för 

siffra?”. 

 

 

Tema: Gemensam målbild i hindrande struktur 

Båda fokusgrupperna genomsyrades av samstämmighet om indikatorerna som gemensam målbild, 

samt att det fanns strukturer som på olika sätt försvårade vägen mot målen. Det tema som 

identifierades var att indikatorerna skapade en Gemensam målbild i hindrande struktur. 

  

Exempel på hindrande strukturer var uppdelningen mellan olika huvudmän, olika resurstilldelning 

och svårigheten att arbeta enstaka timmar av sin tjänst på ungdomsmottagningen.  
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5.2. Resultat från studien av förbättringsarbetet 
Syftet med studien var att beskriva lärdomar i organisationen av att utveckla kvalitetsindikatorer 

genom Experience Based Co- Design, samt att jämföra framtagna indikatorer med andra 

ungdomsmottagningars kvalitetsindikatorsuppsättningar. Nedan följer resultat från fokusgrupper med 

personal, intervju med processägare och den jämförande dokumentanalysen av olika 

kvalitetsindikatorsuppsättningar. Slutligen presenteras den sammantagna analysen. 

 

 

5.2.1. Medarbetarnas erfarenheter 
Till fokusgrupperna inbjöds 16 medarbetare från sex olika mottagningar, varav en avböjde p.g.a. 

sjukdom. Deltagarna representerade olika geografiska områden och olika profession (Tabell 5). En av 

deltagarna hade varit med i den arbetsgrupp som tagit fram indikatorerna. Fyra mottagningar hade 

praktiska förhinder och deltog ej.  

 

Analysen gav fyra kategorier, vilka var Påverkanssvaghet (tidigare indikatorer), Effektiv men 

krävande självklarhet, Personbunden förändringsmotivation och Begränsningar blir förväntningar. 

Totalt 21 underkategorier identifierades. Det tema som hittades benämndes ”Möte och mätetal, vad 

ger vad egentligen?” (Tabell 7). Samma tema hittades i intervjun med processägaren, varför detta 

beskrivs gemensamt.  

 

 

 

 

Tabell 7. Resultat av kvalitativ innehållsanalys av två fokusgrupper med personal. 

 

 
 

 

 

Domän Underkategori Kategori Tema

Användes ej

Mindre heltäckande

Skapade ej minnesbilder

Upplevs som nytt och självklart arbetssätt

Upplevs som nöje och nytta för alla parter

Fångar mer än mätetal

Gett mycket på kort tid

Förutsätter strategisk samverkan och metodstöd

Ungdomars önskemål kräver konsekvensanalys

Behov att ständigt förbättra indikatorer

Väcker vilja till dialog

Skapat idéer och reflektion

Ger personlig förändringsmotivation

Fått insikt om förändringsbehov

Delaktighet är personbundet 

Systematik för att involvera chefer saknas

Budskap till politiker och ledning

Strukturella begränsingar för måluppfyllelse

Förväntan på förståelse från ledning

Möte och mätetal, 

vad ger vad 

egentligen?

Effektiv men krävande 

självklarhet

Erfarenheter 

av co-design-

processen

Jämförelse 

med tidigare 

indikatorer

Ger personbunden 

förändringsmotivation 

Begränsningar blir 

förväntningar

Påverkanssvaghet hos tidigare 

indikatorer
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5.2.1.1. Jämförelse med tidigare indikatorer 
Analysen av hur mottagningarnas tidigare indikatorer uppfattades resulterade i kategorin 

Påverkanssvaghet. Underkategorierna visade att dessa indikatorer: 

 Inte använts, vare sig summativt eller formativt.  

 Inte upplevdes heltäckande, eftersom de främst speglade kvantitativa prestationsmått och 

upplevt bemötande.  

 Inte skapat minnesbilder. Många hade svårt att över huvud taget minnas att de fanns. 

Ett exempel på uttalande om att indikatorerna inte använts var när samtalsledaren frågade: ”Kunde ni 

använda er av dom, av den statistiken?”. Deltagare svarade: ”För oss gjorde det inte det som jobbade. 

Vi tog ju prover och vi. Ja. Vi jobbade de på som vanligt ändå”. 

 

 

5.2.1.2. Erfarenheter av EBCD 

 

Effektiv men krävande självklarhet 

Att arbeta tillsammans med ungdomar beskrevs som roligt och givande för såväl personal som 

ungdomar. Det beskrevs som ett nytt och självklart arbetssätt, även om det funnits viss tveksamhet i 

början: ”Jag tänker varför har man inte gjort det innan? [involverat ungdomar] Ja, som när man gör 

det så är det självklart.” 

 

Upplägget ansågs ha fångat mer än framtagna mätetal och ha gett mycket på kort tid. Dels avseende 

indikatorernas omfattning, dels genom kunskaper från co-designmötet och förbättringsteamen. 

Ungdomarnas önskemål ansågs inte alltid var lätta att uppfylla och behovet av konsekvensanalyser 

framhölls som betydelsefullt för att förhindra negativa effekter ur verksamhetsperspektiv. En kvinna 

påtalade: ”Och jag Åh! Stop stop stop stop! Så här vill inte vi ha det! Så det har ju känts så här att det 

finns hur mycket möjligheter som helst, men vad blir konsekvenserna av möjligheterna? Det är ju 

också någonting”. 

EBCD-metodiken upplevdes förutsätta strategisk samverkan mellan mottagningarna, samt metodstöd 

av någon som kan strukturera upp deltagarnas tankar och föra arbetet framåt. Deltagarna uttryckte att 

motsvarande arbete inte skulle kunna genomföras var för sig på de olika mottagningarna: ”Jag tror 

aldrig att vi skulle kunna sitta och göra det själva. På våra ungdomsmottagningar”. 

Det ansågs viktigt att ständigt vidareutveckla indikatorerna eftersom förutsättningar och ungdomars 

upplevelser förändras över tid. Att även fortsättningsvis arbeta med kvalitetssäkring tillsammans med 

ungdomar och gemensamt för ungdomsmottagningarna i länet beskrevs betydelsefullt. 

 

 

Ger personbunden förändringsmotivation 

Personalen uttryckte att EBCD-processen skapat en vilja till fördjupad dialog mellan mottagningarna 

och främjat reflektion kring viktiga kvalitetsaspekter ur ungdomarnas perspektiv. Processen hade även 

gett insikt om förändringsbehov och genererat förbättringsidéer. Många uttalanden handlade om 

viljan att förverkliga intentionerna i kvalitetsindikatorerna och personalens ansvar för detta. En 

deltagare uttryckte: ”Att man kanske väljer ut någon sak som man ser att man inte har tänkt på innan. 

Det här är ju alltså. Så här kan det inte va längre! Just denna saken bestämmer vi att det här ska vi 

jobba med”. 

 

Att uppleva delaktighet i framtagandet av indikatorerna framhölls som viktigt och något som skulle 

främja följsamhet. Delaktighet sågs som personbundet, som inte med självklarhet skulle kunna 

förmedlas till andra som inte varit med under processen, exempelvis nyanställda. Upplägget hade inte 
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inkluderat samtliga chefer, vilket beskrevs som en nackdel eftersom det kanske skulle medföra att de 

inte kände samma delaktighet och förståelse för indikatorerna. En deltagare sade: ”En farhåga jag har 

är väl om chefer och kanske framför allt högre verksamhetschefer inte är riktigt lika delaktiga eller 

insatta”. 

 

 

Begränsningar blir förväntningar 

Indikatorer uppfattades vara ”ledningens språk” och det fanns en förväntan att chefer och politiker nu 

skulle få en ökad förståelse för ungdomsmottagningarnas verksamhet och dess behov. Detta 

motiverades med: ”För att det är olika förståelsevärldar vi lever i. Om man lever i den här ekonomiska 

världen … Så vi pratar samma språk”. 

 

Begränsningar, som upplevdes försvåra förverkligandet av intentionerna i kvalitetsindikatorerna, 

upplevdes bli synliggjorda genom resultatet i mätningarna. Det gällde exempelvis resurs- och 

kompetensbrist och svårigheten att ha delad tjänst. Därmed skapades förhoppningar om att ledningen 

skulle åtgärda hindren. Exempelvis sade någon: ”För det måste ju ändå visa när vi har fyllt i de olika 

färgerna här [svarat på indikatorerna om kompetens]. Vad är det vi behöver? Då måste vi också bli. 

Bli. Få tillåtelse att utbilda oss. Att våra chefer ser detta behöver vi”. 

 

 

5.2.2. Processägarens erfarenheter 
Analysen av intervjun med processägaren resulterade i elva underkategorier som inordnades i tre 

kategorier. Dessa var EBCD möjliggör bred delaktighet underifrån, Co-design ger mervärden och 

Co-design är krävande (Tabell 8). Det underliggande temat benämndes Möte och mätetal, vad ger 

vad egentligen? 

 

 

 

 

Tabell 8. Resultat av kvalitativ innehållsanalys av intervju med processägare.  

 

 
 

 

 

 

  

Underkategori Kategori Tema
EBCD möjliggör möte på lika villkor

EBCD  involverar många på olika sätt
EBCD börjar underifrån

Co-design ger indikatorer bredd och djup

Co-design ger helhetsbild
Co-design ger ömsesidiga mervärden

EBCD kräver strategisk samordning 

Co-design kräver positiv inställning  

Att involvera ungdomar är tidskrävande men ger mycket

Att involvera ungdomar underlättas av kontakter
Att involvera ungdomar med olika bakgrund är en utmaning

Möjliggör bred delaktighet 

underifrån

Ger mervärden

Är krävande 

Möte och 

mätetal, vad 

ger vad 

egentligen?
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EBCD möjliggör bred delaktighet underifrån 

Processägaren beskrev EBCD som en process som börjar underifrån. Istället för att börja med att 

bygga strukturer för att involvera ledningen riktades fokus på ungdomar och personal. Ledningen 

involverades parallellt med arbetets genomförande. Processägaren upplevde att styrkan med EBCD var 

att metoden möjliggjort möten på lika villkor mellan personal och ungdomar. Upplägget skapade 

förutsättningar för ett ömsesidigt givande och tagande. EBCD möjliggjorde även att involvera många 

ur målgruppen, eftersom olika metoder användes i olika steg. Processägaren uttryckte sin erfarenhet 

av co-designmötet som att: ”Ja, jag tror att det mötet är väldigt viktigt. Och det tror jag är det som den 

här metoden möjliggör på nåt sätt. Att man verkligen får till det där mötet på lika villkor”. 

 

 

Co-design ger mervärden 

Processägaren upplevde att co-designmötet ökade förståelsen för indikatorerna genom att bredda och 

fördjupa det egna tänkandet. Processägaren erfor att: ”Jag tror att hade man inte haft det mötet hade 

det [indikatorerna] varit mycket plattare. Man hade inte fyllt… på samma sätt. Du har ju med dig 

nånting. Eftersom vi hade så mycket personal med. Och så många ungdomar så i. I det blir det ju att 

man ger och tar och helt plötsligt blir ett ord fylligare”. 

 

Att innehållet i olika förbättringsteams möten hade berört samma områden som 

kvalitetsindikatorerna betraktade processägaren som ett tecken på att indikatorerna speglar en 

helhetsbild. Co-designprocessen beskrevs ha gett mervärden för ungdomarna och för skolorna, som 

med glädje velat samverka och bidra.  

 

 

Co-design är krävande 

En framgångsfaktor för att lyckas med EBCD beskrevs vara en positiv inställning till att ungdomar vill 

och kan bidra: ”Men man måste också tro att det går. Det är en inställningsfråga också. Jag måste tro 

att det går. Jag måste tro att det finns ungdomar som vill vara med. Och det finns det ju”. 

 

Att involvera ungdomarna hade tagit mycket tid och krävt en hel del administrativt arbete, men 

processägaren upplevde att det hade gett mycket tillbaka. Att involvera ungdomarna hade underlättats 

av befintliga kontakter med skolor, men även många nya kontakter hade tagits. Processägaren beskrev 

att det gällde att vara ihärdig och skapa nya relationer. Istället för att förvänta sig att ungdomarna ska 

komma, menade processägaren att det är viktigt att besöka ungdomarna där ungdomarna är. Det 

beskrevs som en extra utmaning att engagera ungdomar med olika bakgrund, men att besök i skolor 

var en framkomlig väg. En nackdel med EBCD var att det krävdes en strategisk samordnare för att 

hålla ihop arbetet och att det därför var svårt att genomföra med ungdomsmottagningarnas befintliga 

resurser.  

 

 

5.2.3. Tema: Möte och mätetal, vad ger vad egentligen? 
I intervjun och fokusgrupperna identifierades ett underliggande, latent tema: Möte och mätetal, vad 

ger vad egentligen? Genomgående beskrevs erfarenheterna av EBCD-processen som en 

sammanhängande helhet, där indikatorerna (måtten) vävdes samman med berättelserna och den 

personliga upplevelsen från co-designmötet med ungdomar och kollegor (möten).  

 

Temat tyder på att deltagarna integrerat EBCD-processens möten, med slutresultatet i form av måtten. 

Dialog och reflektion tillsammans med andra beskrevs som önskvärt och det uppskattades att fördjupa 

sig i indikatorerna på detta sätt. 
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5.2.4. Dokumentanalys  
Sju kvalitetsindikatorsuppsättningar i analysen, inklusive framtagna EBCD-indikatorer. Totalt 

inkluderades 142 indikatorer, varav 35 tagits fram med EBCD. Den induktiva innehållsanalysen 

resulterade i 19 koder. Dessa kategoriserades genom deduktiv innehållsanalys utifrån de tre 

kategorierna av mått enligt Donabedians modell (Tabell 9).  

 

Tabell 9. Deduktiv analys utifrån Donabedians modell. 

 
 

 

 

Jämförelsen mellan EBCD-indikatorerna och övriga indikatorer visade att båda analysenheterna 

innehöll mått inom alla tre kategorier. Fördelningen presenteras i Figur 14. I samma figur presenteras 

analysen av de EBCD-indikatorer som ungdomarna framhöll betydelsefulla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 14. Jämförelse utifrån Donabedians modell: Övriga indikatorsuppsättningar, framtagna 

EBCD-indikatorer och de indikatorer som ungdomarna prioriterade under EBCD-processen. 

KOD
KATEGORI 

Donabedian
Har metod och verktyg för att synliggöra behov och hälsovinster

Har plan för uppföljning, samarbete och samverkan på ledningsnivå

Finns dokumenterat samarbete på ledningsnivå

Resursfördelning och bemanning

Lokalens placering och utformning

Kompetens

Öppettider/Speciell mottagningstid

Kommunikation och information

Faktorer för att underlätt gott bemötande

Systematiskt kvalitetsarbete i verksamheten

Prestationsmått för individuella besök (fördelat på profession och kön och ålder)

Prestationsmått för gruppinsatser

Prestationsmått utifrån typ av tid (bokat/obokat/drop-in/kill-och  tjejtid)

Prestationsmått för samverkan

Prestationsmått relaterat till sexuell hälsa

Utfallsmått, väntetid

Utfallsmått, andelen ungdomar UM haft kontakt med utifrån målsättningen att nå "alla"

Patientrapporterade utfallsmått

Långsiktiga effektmått

Strukturmått

Processmått

Resultatmått
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Den deduktiva innehållsanalysen utifrån perspektiven i balanserat styrkort visade att varken EBCD-

indikatorerna eller övriga indikatorer hade mått som primärt speglade finansiella aspekter. Båda 

analysenheterna inkluderade perspektiven Kund, Process och Lärande och förnyelse. Fördelningen 

redovisas i Figur 15. I samma figur presenteras analysen av de EBCD-indikatorer som ungdomarna 

framhöll betydelsefulla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 15. Jämförelse utifrån perspektiven i balanserat styrkort: Övriga indikatorsuppsättningar, 

framtagna EBCD-indikatorer och de indikatorer som ungdomarna prioriterade under EBCD-

processen. 

 

 

 

 

 

Fördelningen mellan olika typer av mått i regionens tidigare kvalitetsindikatorer redovisas i Figur 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 16. Analys av regionens tidigare kvalitetsindikatorer utifrån Donabedians modell och 

balanserat styrkort.  
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5.3. Sammantagen analys 
Den sammantagna analysen visade att lärdomar i organisationen kan sammanfattas inom fyra 

huvudområden (Figur 17): 

 Framtagna EBCD-indikatorer speglar flera betydelsefulla kvalitetsaspekter 

 EBCD är en effektiv men metodkrävande delaktighetsmetod  

 EBCD integrerar framtagandet av kvalitetsindikatorer med formativ användning 

 EBCD förutsätter samspel på mikro-, meso- och makronivå för att hantera strukturella hinder. 

Temat Möte och mätetal – Vad ger vad egentligen? hittades som latent innehåll även i den 

sammantagna analysen.  

 

 

 

 

Figur 17. Sammantagen analys av lärdomar i organisationen.  
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6. Diskussion 

För att skapa en mer heltäckande bild av de lärdomar som påvisats diskuteras resultatet från 

förbättringsarbetet och resultatet från studien integrerat. Diskussionen avslutas med en 

metoddiskussion, samt implikationer för förbättringsarbete och fortsatt forskning. Slutligen 

presenteras studiens övergripande slutsatser. 

 

6. 1. Resultatdiskussion 
Resultatet diskuteras utifrån de huvudområden av lärdomar som framkom i den sammantagna 

analysen.  

 

 

6.1.1. EBCD-indikatorerna speglar flera betydelsefulla kvalitetsaspekter  
Förbättringsarbetet har utgått från definitionen att kvalitet är ungdomsmottagningarnas förmåga att 

tillfredsställa, och helst överträffa, ungdomars behov och förväntningar. I resultatet framkom hög 

överensstämmelse mellan ungdomars beskrivning av en välfungerande ungdomsmottagning och de 

områden EBCD-indikatorerna speglade. Eftersom ungdomar är en heterogen grupp med olika 

önskemål och erfarenheter är det svårt att bedöma resultatets generaliserbarhet. Likheten med vad 

tidigare studier har visat kännetecknar ungdomsvänlig vård (32, 35) bedöms stärka resultatets 

trovärdighet.  

 

Lindberg (52) menar att det finns en risk att kvalitetsindikatorer gör att professionella bedömningar 

tvingas stå tillbaka för organisatoriskt uppsatta mål. Resultatet i denna studie visade snarare att 

EBCD-processen genererat indikatorer som personalen upplevde speglade en helhetsbild av 

verksamhetens grundidé. Det är dock för tidigt att uttala sig om denna upplevelse kommer att hålla i 

sig över tid.  

 

Medarbetarna beskrev att de framtagna indikatorerna speglade mer kvalitativa värden än 

organisationens tidigare indikatorer. Denna beskrivning är intressant att sätta i relation till att de 

framtagna indikatorerna hade jämnare fördelning mellan struktur-, process- och resultatmått och 

mellan perspektiven i balanserat styrkort jämfört med organisationens tidigare indikatorer. Det kan 

tyda på att olika typer av mått behövs för att spegla vad medarbetarna upplever är kvalitet, vilket 

stödjer teorin bakom balanserat styrkort som framhåller vikten av att mäta resultat ur olika perspektiv 

(56). 

 

I dokumentanalysen framkom att EBCD-indikatorerna hade större andel mått inom kundperspektivet 

i balanserat styrkort jämfört med övriga kvalitetsindikatorsuppsättningar. Andelen mått inom 

kundperspektivet var ännu större när enbart de indikatorer som ungdomarna framhållit som 

betydelsefulla analyserades. Detta kan tolkas som att deras medverkan påverkat valet av indikatorer i 

denna riktning, men underlaget är för litet för att dra några slutsatser. Även Boivin et al. (61) visade att 

patientinvolvering påverkade valet av indikatorer, så att större fokus hamnade på tillgänglighetsfrågor, 

bemötande och delaktighet. Andra studier har visat att patientinvolvering inte har påverkat 

slutuppsättningen av indikatorer (65). Eftersom metodval, patientgrupp och syftet med indikatorerna 

skiljer sig mellan olika studier är det svårt att dra några slutsatser. 
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6.1.2. EBCD är en effektiv men metodkrävande delaktighetsmetod  
I fokusgrupperna beskrev medarbetarna en upplevd delaktighet under framtagandeprocessen. Hög 

delaktighet är något som Ellström (79) menar främjar utvecklingsinriktat lärande. Medarbetarnas 

beskrivning av sin upplevelse kan sättas i relation till den begränsade tid de varit deltagare i processen: 

 Under workshopens co-designmöte (Steg 3 i Figur 7). 

 Genom att lämna synpunkter i samband med remissrundan (Steg 4 i Figur 7). 

 Två av mottagningarna deltog i PDSA-testen (Bilaga 6). 

 

Eftersom vare sig remissrundan eller PDSA-testen beskrevs som betydelsefulla under fokusgrupperna, 

är det troligt att co-designmötet hade störst betydelse för upplevelsen av delaktighet. Även tidigare 

studier om EBCD framhåller co-designmötet som metodens höjdpunkt (72).  

 

Utifrån detta kan EBCD bedömas vara en tidseffektiv delaktighetsmetod. Processägaren beskrev 

däremot att upplägget tagit mycket tid för strategisk samordning, något fokusgrupperna 

uppmärksammade som en förutsättning för att processen skulle fungera. Att metodstöd är en 

framgångsfaktor för EBCD-arbeten har påtalats i tidigare studier (14, 70, 72). Det finns även belagt att 

processer som involverar målgruppen under framtagandet tar mer tid och är mer resurskrävande (15, 

61). Inga av dessa studier handlar dock om EBCD-metodiken. 

 

I fokusgrupperna framkom att det från början funnits en tveksamhet till att involvera ungdomar i 

arbetet. Denna tveksamhet hade försvunnit under arbetets gång. Professionellas attityd till att 

involvera patienter är en viktig faktor för om patientinvolveringen ska vara framgångsrik och ge 

påverkan på de slutgiltiga indikatorerna (62). Involveringen krävde enligt processägaren en tillit till 

ungdomarnas förmåga, vilket hade skapats under processen. EBCD-metodiken bedöms vara en 

lämplig metod för att involvera många från målgruppen, då över 300 ungdomar på olika sätt varit 

involverade under processen.  

 

 

6.1.3. EBCD integrerar framtagande med formativ användning  
Att medarbetarna har varit med under framtagningsprocessen ökar förutsättningarna för att 

indikatorerna kommer att användas praktiskt (48). En formativ användning underlättas av om 

medarbetarna kan påverka mätningarnas utfall (49, 50). Det är för tidigt att dra några lärdomar om 

EBCD genererar formativ användning över tid, men det finns delar i studiens resultat som tyder på att 

testrundan lockade till förändringsarbeten. Tidigare forskning har visat att EBCD-metodiken 

stimulerar just utveckling och lärande (14). 

 

Medarbetarnas beskrivning av upplevd delaktighet kan grunda sig i att de inkluderade erfarenheter 

från parallellt genomförda förbättringsteam i resonemanget. De touch points som utgjorde underlag 

för indikatorerna användes samtidigt som utgångspunkt i förbättringsteamen för att skapa faktiska 

förbättringar. Denna sammanblandning kan tyda på att EBCD inte bara syftar till formativ 

användning, utan är en formativ metod. Detta gäller åtminstone så länge förbättringsarbeten pågår 

utifrån identifierade och prioriterade touch points.  

 

Det finns kritiker som menar att kvalitetsindikatorer hämmar medarbetare från att tänka innovativt 

och från att utveckla verksamheten utifrån dess egentliga syfte (52, 53). Dessa påståenden finner inget 

stöd i denna studie. En förklaring skulle kunna vara att EBCD-processen genererat indikatorer som 

upplevdes betydelsefulla av personalen. En annan förklaring kan vara att studien är genomförd i ett 

mycket tidigt skede, vilket gör det omöjligt att uttala sig om faktiska konsekvenser av indikatorerna. 

Däremot synliggör studien att medarbetarna inte enbart ser positivt på möjligheterna att uppfylla 

ungdomarnas önskemål. Några uttalanden handlade om att åtgärderna var jobbiga för personalen, 

men ibland nödvändiga för att höja kvaliteten. Andra uttalanden handlade om att åtgärderna skulle 
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generera för stora negativa konsekvenser för verksamheten. På sikt är det därför viktigt att utvärdera 

den formativa användningen av indikatorerna och dess effekt på verksamhetens övergripande syfte att 

främja ungas psykiska och sexuella hälsa.  

 

 

6.1.4. EBCD förutsätter samspel på mikro-, meso- och makronivå för att 

hantera strukturella hinder 
I resultatet av förbättringsarbetet framkom temat Gemensam målbild i hindrande struktur. Även i 

studien påvisades strukturella begränsningar för att kunna uppfylla intentionerna i 

kvalitetsindikatorerna. Det fanns förväntningar på att dessa hinder skulle synliggöras genom 

indikatorernas mätningar och på sikt åtgärdas av chefer och politiker. Detta kan beskrivas som 

förväntningar på en summativ användning, där mätningar av uppnådd kvalitet används för att 

övervaka och styra verksamheten, exempelvis genom förändrad resursfördelning.  

 

Indikatorer ansågs vara ”ledningens språk”, samtidigt som det fanns en oro hos medarbetarna att de 

av cheferna, som inte varit med under co-designprocessen, inte skulle utveckla en förståelse för 

indikatorerna. Eftersom studien inte har kartlagt chefers och politikers uppfattning om indikatorerna 

är det inte möjligt att belägga om oron är befogad. Det ger däremot signaler om olika aktörers 

betydelse för om förbättringsarbetets övergripande syfte ska nås; Att främja ungas psykiska och 

sexuella hälsa genom att skapa ungdomsmottagningar som motsvarar eller överträffar ungdomars 

behov och förväntningar.  

 

Aktörernas betydelse kan förstås utifrån modellen att hälso- och sjukvården består av olika nivåer: 

mikro- meso- och makronivån (91), samt utifrån Senges (74) beskrivning av mentala modeller. Med 

mentala modeller avses de kognitiva föreställningar som människan bygger upp för att göra omvärlden 

begriplig. Dessa mentala modeller påverkar hur vi tolkar världen och vårt handlande.  

 

Senge (74) betonar att mentala modeller är personliga och formas av individuella värderingar och 

erfarenheter. Eftersom människor som befinner sig inom samma organisationsnivå upplever liknande 

situationer, är det möjligt att anta att de skapar mentala modeller som har gemensamma 

beröringspunkter. Aktörer på samma organisationsnivå, men med olika ”ingångar i systemet”, kan 

skapa olika mentala modeller om hur verksamheten fungerar eller bör fungera. Exempelvis ingår både 

ungdomar och medarbetare i det som benämns mikrosystemet, men de möter verksamhetens 

processer utifrån olika perspektiv och får därför olika erfarenheter av systemet. EBCD-metodiken 

bygger delvis på antagandet om att olika ingångar i systemet genererar olika erfarenheter. Det är mötet 

mellan dessa två erfarenhetsperspektiv som utgör basen för metoden (67). Betydelsen av att ta del av 

ungdomarnas berättelser om sina erfarenheter av systemet beskrevs som ett mervärde av både 

medarbetare och processägare. 

 

Eftersom tjänstedesign och EBCD har ett tydligt fokus på mikrosystemets aktörer (12, 67) kommer 

kvalitetsindikatorer som tas fram på den här nivån vara präglade av dessa aktörers mentala modeller. 

Dels avseende de kvalitetsaspekter som speglas i indikatorerna, men också avseende förväntningar på 

indikatorernas användning. Det är viktigt att betona att det inte är detsamma som att alla på 

mikronivån har samma uppfattningar, utan enbart att erfarenheten från mikronivån kan bidra till 

likartad förförståelse om olika fenomen.  

 

Projektledaruppdraget utgick från mesonivån, en nivå som inkluderar flera mikrosystem (91). 

Projekteldarens roll var just att samordna de olika mikrosystemen/ungdomsmottagningarna i det 

länsgemsamma utvecklingsarbetet. Omslutande finns makronivån, som ansvarar för att flera mikro- 

och mesosystem ska fungera och för att fördela resurser på bästa sätt utifrån ett större uppdrag (91). 

Uppdraget att utveckla kvalitetsindikatorer och en modell för kvalitetssäkring kommer ursprungligen 
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från makronivåns politiska ledning (85). Vilka mentala modeller som förekommer på makronivån om 

kvalitetsindikatorer i allmänhet, och indikatorer framtagna genom EBCD i synnerhet, är ovisst. Om 

mikronivåns förväntningar på summativ användning inte delas av makronivåns aktörer, finns en risk 

att det uppstår besvikelse hos mikronivåns aktörer. Detsamma kan hända om den summativa 

användningen efterlevs, men utfallet inte motsvarar mikrosystemets förväntningar. 

 

Detta resonemang synliggör behovet av en gemensam dialog mellan systemets olika nivåer. Dialogen 

behöver synliggöra de olika nivåernas uppfattning om de framtagna indikatorerna, för att få en uttalad 

enighet om dessa kvalitetsaspekter är de som ska mätas. Dialogen behöver även problematisera syftet 

med indikatorerna, så att underliggande förväntningar i olika delar av systemet synliggörs och kan 

hanteras. Betydelsen av att en organisations olika nivåer samverkar beskrivs som avgörande för en 

välfungerande organisation (91, 106). Eftersom EBCD-metodiken är ny och det ännu är ovisst 

huruvida framtagna mått är valida och reliabla som underlag för vare sig formativa eller summativa 

beslut, så kan dialogen mellan organisationens nivåer antas vara extra betydelsefull.   

 

Resonemanget stärks av resultatet från intervju och fokusgrupper. Där synliggjordes att alla nivåer 

behövs för att nå framgång i arbetet med kvalitetsindikatorer. För mikrosystemet beskrevs framför allt 

formativa aspekter av användning. Mesosystemet roll beskrevs som betydelsefull för att arbetet skulle 

gå att genomföra, då metoden förutsatta samordning av flera mikrosystem och metodstöd. 

Makrosystemet behövdes för att fördela resurser och hantera större strukturella hinder, exempelvis 

organisationsfrågor. På denna nivå beskrevs användningen i summativa termer. De olika nivåerna 

måste alltså komplettera varandra och samarbeta för bästa möjliga resultat. Ett framgångskoncept 

skulle kunna vara att på ett tydligare sätt involvera representanter för samtliga organisationsnivåer i 

co-designprocessen. Tidigare studier har dock påvisat svårigheten att engagera ledning på mesonivå i 

EBCD-projekt, framför allt över en längre tid (14, 70, 72). Dessa studier gäller förbättringsarbeten, 

varför det inte är säkert att resultatet är generaliserbart till utveckling av kvalitetsindikatorer. Det 

finns begränsat vetenskapligt stöd för vad som händer om makronivån inkluderas som aktörer i 

EBCD-projekt. 

 

 

6.1.5. Möte och mätetal – Vad ger vad egentligen?  
I studien ingick medarbetare från mikrosystemen och processägaren från mesonivån. Det framkom att 

det var svårt för såväl medarbetare som processägare att skilja mellan den faktiska kvalitetsindikatorn 

och den implicita kunskapen om indikatorns betydelse, vilken genererats via tidigare erfarenheter och 

co-designprocessen. Detta resulterade i temat: Möte och mätetal, vad ger vad egentligen?  

  

Temat kan förstås utifrån teorin om att människan har olika kognitiva system, som hanterar kunskap 

på olika sätt (82). Själva kvalitetsindikatorsmåttet är ett exempel på explicit kunskap, medan de 

personliga upplevelserna av co-designmötena är exempel på implicit kunskap. Utifrån detta 

resonemang tycks EBCD-metodiken skapa såväl explicita som implicita kunskapsaspekter hos 

deltagarna under framtagandeprocessen av indikatorerna (Figur 18).  

 

Lärande och utveckling understödjs av att explicita och implicita kunskapsaspekter integreras (82, 

83). Integreringen sker inte automatiskt utan förutsätter exempelvis dialog och reflektion (79). 

Resultatet i föreliggande studie visade att personalen erfor att co-designmötet med ungdomar och 

kollegor skapade vilja till dialog och reflektion utifrån områdena i indikatorerna (Figur 18). 

 

Att utveckla kvalitetsindikatorer genom EBCD verkar således både skapa och integrera explicit och 

implicit kunskap. Detta i sin tur främjar lärande och utveckling. Vad är då svaret på frågan som 

hittades som latent tema i resultatet av studien: Möte och mätetal – Vad ger vad egentligen? Utifrån 

diskussionen ovan dras slutsatsen att det är möten genom co-designprocessen som främjat 

medarbetares delaktighet och förändringsmotivation, snarare än valet av kvalitetsindikatorer. 
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Figur 18. Explicit kunskap i form av kvalitetsindikatorer integreras via dialog och reflektion med 

implicit kunskap i form av upplevda berättelser från co-designmötet. Det skapar förutsättning för 

lärande och utveckling. 

 

 

 

  

 

6.2. Metoddiskussion 
En studies trovärdighet kan delvis bedömas utifrån om andra studier påvisat liknande resultat (107). 

Att det finns begränsat vetenskapligt stöd för att använda EBCD för framtagande av 

kvalitetsindikatorer gör det svårt att uttala sig om studiens trovärdighet ur denna aspekt. Dessutom är 

EBCD kontextberoende, varför studiernas resultat inte är generaliserbara till andra kontexter. 

Generaliserbarheten är snarare av analytisk karaktär. För att möjliggöra för läsaren att bedöma i 

vilken utstäckning resultatet av denna studie är överförbar till ett annat sammanhang har kontexten 

beskrivits. 

 

 

Författarens påverkan 

Författaren har under arbetets gång utvecklat sin förståelse för ungdomsmottagningarnas 

verksamhetsområde. Det faktum att författaren varit anställd av regionen, inte kommunerna, kan ha 

påverkat vald terminologi. För att synliggöra snedvridna eller överdrivna tolkningar har peer 

debriefing (103) använts, vilket kan öka studiens trovärdighet (101). Två av personerna som 

återkommande har diskuterat analysen och resultatet har varit anställda av kommunal omsorg.  

 

Alternativa tillvägagångssätt under såväl datainsamling som analys skulle kunna ge andra fynd än de 

som påvisats med genomfört upplägg. Observationer skulle kunna ge en bättre beskrivning av hur 

samtalet om indikatorerna har fortlevt på varje ungdomsmottagning och ifall det skett några faktiska 

förbättringsåtgärder. På samma sätt skulle fokusgrupper eller djupintervjuer med medarbetare som 

inte var med när indikatorerna testades, kunna fånga aspekter om vilket lärande som spridit sig i 

organisationen.  
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Datainsamling 

En stor brist är att all data inhämtats under det sista steget av utvecklingsprocessen (steg 5, Figur 7). 

Det kan ha genererat en för positiv bild, då upplevelser inte hunnits bearbetats och integrerats i 

vardagen. Det medför också att det är omöjligt att dra några slutsatser om faktiska förbättringar på 

mottagningarna eller om långsiktiga effekter och hållbarhet över tid.  

Det finns en risk att utvärderingen av förbättringsarbetet påverkats av att deltagarna stödjer vad de 

själva tagit fram. Resultatet kan därför spegla en för positiv bild av medarbetarnas inställning till 

indikatorerna. Om det är så, kan det även betraktas som en fördel med EBCD-indikatorer; vi stöttar 

det vi själva tagit fram, vilket ökar vår förändringsbenägenhet.  

 

Den positiva bilden kan också bero på att medarbetare av någon anledning, omedvetet eller medvetet, 

inte lyft fler negativa aspekter. Alla visste att projektledaren skulle ta del av resultatet, vilket kan ha 

hämmat negativa yttringar. Även samtalsledarnas sätt att ställa frågor eller deras ställning i 

organisationen kan ha påverkat dialogen. Att det kan finnas åsikter som aldrig synliggordes under 

fokusgruppsamtalet är en nackdel för studiens trovärdighet (100).  

 

Ytterligare en svaghet är att flera centrala aspekter saknas för att helt kunna svara mot studiens syfte; 

att beskriva lärdomar i organisationen. Utifrån teorin att ett system består av olika nivåer (91), saknas 

stora delar av organisationens meso- och makronivå i studien. Intervjun med processägaren speglade 

endast ett perspektiv, men ett viktigt sådant, då processägaren hade erfarenhet av EBCD-metodiken 

över tid Det vore dock angeläget att komplettera med exempelvis högre chefers och politikers 

erfarenheter för att bättre svara mot studiens syfte.  

 

Vad gäller dokumentanalysen inkluderades samtliga kvalitetsindikatorsuppsättningar för 

ungdomsmottagningar som hittades via Google. Urvalet kan dock vara snedvridet, då det kan finnas 

ungdomsmottagningar vars indikatorer inte kommit till författarens kännedom. Om detta har 

påverkat resultatet är ovisst.  

 

 

Dataanalys 

Att studien integrerat kvalitativ och kvantitativ data i analysen av de övergripande slutsatserna kan 

öka dess trovärdighet. Creswell (108) argumenterar för att kombinationen av kvalitativ och kvantitativ 

metod kan tona ner respektive metods brister. Att resultaten från fokusgrupperna och intervjun har 

kontrollerats av deltagarna, som inte inkom med några synpunkter, antas öka trovärdigheten (101).  

 

Dokumentanalysen har flera potentiella felkällor och resultatets validitet och reliabilitet kan 

ifrågasättas. Dels kan kategoriseringen av indikatorer ha påverkats av bedömarna, då mått kan tillhöra 

olika perspektiv beroende på vilket angreppsätt som väljs. Fokus lades därför på att säkerställa att alla 

indikatorer hanterades likvärdigt och på att skriva en bedömningsmall så att andra kan upprepa 

kategoriseringen. Inget av resultaten i dokumentanalysen är statistiskt säkerställt eller generaliserbart. 

 

 

Mängden data 

För hög trovärdighet ska fokusgrupper genomföras till dess att materialet är mättat, det vill säga så 

länge det framkommer ny information (101). I den här studien genomfördes två grupper, vilket 

motsvarade 15 av 16 medarbetare som inkluderades av inklusionskriterierna. Vid tidpunkten för 

studiens genomförande motsvarade det en hög andel av de som testat indikatorerna.  

 

Processägaren var ensam bärare av erfarenheten av att driva arbetet på mesonivå över en längre tid. 

Processägarens erfarenhet bedömdes därför vara av stort värde för att kunna spegla lärdomar i 

organisationen. För att säkerställa att vederbörande var väl införstådd i svårigheten att garantera 

anonymitet och konfientialitet fördes en dialog om detta före studiens genomförande. Detta kan i sin 

tur ha påverkat processägarens uttalanden under intervjun, så att negativa aspekter undanhölls. 
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Dokumentanalysen kan ha påverkats av att de olika indikatorsuppsättningarna innehöll olika antal 

indikatorer. De analyser som gjordes av enskilda indikatorsuppsättningar innehöll få indikatorer. 

Eftersom samtliga indikatorer i varje uppsättning inkluderades i analysen, var det ett totalurval. Det 

möjliggjorde en jämförelse indikatorsuppsättningarna emellan, men resultatet är inte generaliserbart 

till andra indikatorsuppsättningar. 

 

 

6.3. Implikationer för förbättringsarbete 
Studien har visat att användningen av EBCD för att utveckla kvalitetsindikatorer kräver metodstöd och 

strategisk samverkan, vilket stöds av tidigare studier (14, 70, 72). Detta tolkas som en viktig aspekt att 

ta hänsyn till i liknande arbeten.  

 

En annan lärdom är att EBCD förutsätter personbunden delaktighet för att kunna integrera explicit 

och implicit kunskap. Detta ger tre implikationer:  

1. Att alla aktörer som behöver en djup förståelse för valet av indikatorer eller indikatorernas 

betydelse bör involveras personligen under EBCD-processen.  

2. Att organisationens struktur är betydelsefull för om det blir en billig delaktighetmetod. I den 

region där studien genomfördes delade 38 medarbetare på 14,45 årsarbetares tjänst. Det 

betyder att många människor måste engageras för att EBCD ska vara framgångsrikt, varför en 

organisationsöversyn bör övervägas om EBCD ska användas i det fortsatta arbetet. Dagens 

organisatoriska uppdelning mellan region och kommun tycks påverka medarbetarnas 

förutsättningar att arbeta som en enad ungdomsmottagning negativt.  

3. Ett långsiktigt arbete utifrån resultatet i kvalitetsindikatorerna bör innehålla återkommande 

co-designmöten, för att bibehålla och utveckla implicita kunskapsaspekter av indikatorerna. 

Dessa möten behöver stimulera till dialog och reflektion, då integrering av explicita och 

implicita faktorer inte sker av sig självt (79). 

Den stora likhet mellan EBCD-indikatorerna och vad tidigare studier visat kännetecknar 

ungdomsvänlig vård (32, 35) möjliggör framtagande av kvalitetsindikatorer för ungdomsmottagningar 

genom deduktiv ansats. Det vore intressant att jämföra resultatet mellan dessa angreppssätt, dels 

avseende indikatorerna i sig, men framför allt avseende personalens upplevelse av delaktighet och 

förändringsmotivation. Det skulle kunna stärka eller förkasta teorin om att EBCD är en framgångsrikt 

på grund av integreringen av explicit och implicit kunskap, då en deduktiv ansats främst skulle 

baserats på explicit kunskap.  
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6.4. Förslag till fortsatt forskning 
Det saknas vetenskaplig evidens för att belägga studiens slutsaster, varför fortsatt forskning om EBCD 

som metod för att utveckla kvalitetsindikatorer är önskvärt. För mer valida resultat behöver 

långsiktiga effekter studeras. EBCD-indikatorer, baserade på erfarenheter, skulle kunna hamna i 

konflikt med vetenskaplig evidens för vad som är bäst vård. Det behövs därför studier om i vilka 

områden EBCD gör nytta och om hur metoden på bästa sätt kan komplettera mer deduktiva ansatser. 

Dessutom behövs kunskap om huruvida indikatorer som utvecklats genom EBCD klarar olika krav på 

att vara en god kvalitetsindikator enligt befintliga ramverk (se t.ex. (8, 45, 54)).  

 

Förbättringsarbetet har genomförts under en tidsperiod då co-design och personcentrerad vård 

beskrivs som positivt (109). Alla paradigm har sina begränsningar och risker, vilket med all säkerhet 

gäller även detta paradigm. Vilka dessa risker är återstår för andra forskare att beskriva. En viktig 

aspekt är att studera hur ungdomarna som varit involverade under processen har upplevt arbetet. 

Informella avstämningar har gjorts av projektledaren under arbetets gång, men det vore av värde med 

empiriska studier för att nå djupare kunskap om vilka tankar och effekter ett EBCD-projekt kan ge 

unga individer.  

 

Studien möjliggör inga slutsatser avseende långsiktiga effekter eller hållbarhet över tid. De största 

lärdomarna kvarstår således att göra. Kan kvalitetsindikatorer som utvecklats genom EBCD 

understödja ungdomsmottagningar som främjar ungas psykiska och sexuella hälsa? Men också 

utifrån de utmaningar som hälso- och sjukvården står inför: Kan kvalitetsindikatorer som utvecklats 

genom EBCD stimulera till utveckling av bättre vård till lägre kostnad?  

 

 

6.5. Slutsatser 
Att utveckla kvalitetsindikatorer genom Experience Based Co-Design kan:  

 Generera kvalitetsindikatorer som speglar vad ungdomar och personal anser kännetecknar en 

välfungerande ungdomsmottagning. 

 Underlätta utveckling av kvalitetsindikatorer som är väl förankrade och accepterade hos 

medarbetare i verksamheten.  

 Skapa förväntningar på chefer och politisk ledning, vilket kräver samarbete mellan 

organisationens mikro-, meso- och makronivå för att hantera strukturella hinder.  

 Skapa och integrera explicit och implicit kunskap om olika kvalitetsaspekter av verksamheten, 

vilket främjar förändringsmotivation och personligt lärande i organisationen.  

 Ge indikatorer som har jämnare fördelning av olika typer av mått än andra 

kvalitetsindikatorsuppsättningar, samt ge större andel mått med kundperspektiv. 

Den övergripande metaslutsatsen är att det är möten under co-designprocessen som främjat 

medarbetares delaktighet och förändringsmotivation, snarare än valet av indikatorer.  
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8. Bilagor 

Bilaga 1. Det lokala problemet: Befintlig variation  
Nedan presenteras mottagningarna per kommun, där varje kommun betecknats med bokstäverna A-

M. Samma kommun har samma bokstav i samtliga diagram.  

 

Syftet med upplägget är att spegla variationen utifrån ungdomarnas upplevelse att de inte ges likvärdig 

tillgång till ungdomsmottagningarnas verksamhet. Dessa skillnader hade inte blivit lika tydliga om 

enbart befintliga mottagningar inkluderats i visualiseringen. Ungdomarna har framhållit att det är 

viktigt att mottagningarna är placerade centralt, lättillgängliga med allmänna kommunikationsmedel 

och/eller i närheten av skolorna Det innebär att mottagningen inte nödvändigtvis måste vara placerad 

i hemkommunen. Nedan redovisas därför kommuninvånarnas tillgång till en ungdomsmottagning, ej 

mottagningarnas geografiska placering. 

 
 

Skillnader i öppettider 
Relaterat till uppdraget att vara en lättillgänglig mottagning. 
 
 
RÖTT  Ej öppet 
 
ORANGE  Öppet under 

skoltid/arbetstid 
någon gång mellan 
kl. 8-16 

 
LJUSGRÖN Öppet innan kl. 8 

eller  
efter kl. 16 

 
MÖRKGRÖN Öppet efter kl. 17 

eller på helgen 
 
 
 
 

Skillnader i kompetens: anställda professioner  
Relaterat till uppdraget att erbjuda insatser av barnmorska, läkare och kurator.  
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Bilaga 1. Det lokala problemet: Befintlig variation. Fortsättning 

 

 

Skillnader i antal årsarbetare/10 000 ungdomar, relaterat till lägstanivån enligt  
FSUM:s riktlinjer 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Skillnader i andelen ungdomar som besökt ungdomsmottagningen 
Relaterat till uppdraget att ”nå alla” i målgruppen som är i behov av individuella besök. 
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Bilaga 2. Exempel på mätningar som speglar förbättringsarbetets 
övergripande syfte  

 Mål Mått Operationalisering Datakälla Frekvens 

E
ff

e
k

t-
m

å
tt

 

 

Lägst i landet 

Statistiskt 
säkerställd 

nedåtgående 

Antal 
klamydia-
infektioner 

/månad 

Antal gånger diagnoskoderna har 
registrerats på ungdomar ≤21 år. 

Journal-system/ 
databas 

Månads-
vis 

B
a

s
li

n
je

 

Bland de fem lägsta värdena i Sverige. 

 

 

 

 
 

 

 

E
ff

e
k

t-
m

å
tt

 

Lägst i landet 

Statistiskt 
säkerställd 

nedåtgående 

Antal 
aborter 
/1000 

kvinnor 

Antalet aborter/1000 kvinnor ≤24 år 
 

Datainsamlingen sköts av 
Socialstyrelsen 

Social-styrelsens 
statistik-databas 

Årligen 

B
a

s
li

n
je

 

Lägst värde i Sverige (även 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L
ä

n
s

n
iv

å
 

Länets 
ungdomar 
skattar sin 

psykiska hälsa 
bättre 

Psykisk 
hälsa 

Andel respondenter som svarar att de 
känt sig stressade minst en gång i veckan 

/Totalt antal respondenter 
 

Andel respondenter som svarar att de 
känt sig nere minst en gång i veckan 

/Totalt antal respondenter 

Folkhäso-
enkäten UNG 

Vart tredje 
år 

B
a

s
li

n
je

 
(2

0
1
3

) 

 70% av tjejerna och 40% av killarna i årskurs 9 och årskurs 2 på gymnasiet  
kände sig stressade minst en gång i veckan. 

 50% av tjejerna och 20% av killarna kände sig nere minst en gång i veckan. 
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Bilaga 3. Förbättringsarbetets organisation 
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Bilaga 4. Bakgrundsuppgifter: Deltagande ungdomar på 
workshopen  
I samband med workshopen fick ungdomarna svara på en enkät om sin bakgrund. Uppgifterna har 

hanterats konfidentiellt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bostadsort 

Deltagande ungdomar kom från 6 kommuner, utspridda i länet. 

Lika många från större städer som från mindre byar eller 

landsbygd.   
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Kön deltagarna  
identifierade sig med 

Fritextfråga 
 

2 
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Deltagarnas födelseår 
 

2 2 

27 

2 

0
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Deltagarnas födelsenation 

2 3 
1 2 1 1 

21 

1 

0
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n
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o

m
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Föräldrarnas födelsenation  
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Bilaga 5.Touch points från workshopen  

 

 

  

Ungdomars erfarenheter av länets olika ungdomsmottagningar och deras önskemål
Workshop september 2015

Efter besöketI väntrummet Under besöketInnan besöket
Allmänt i 

samhället

Viktigt att 

väntrummet 

signalerar att 

ALLA 

ungdomar är 

välkomna 

oavsett 

sexuell 

läggning, 

religion m.m.

Kunna välja 

samma 

personal

För mycket 

fokus på 

oönskad 

graviditet och 

köns-

sjukdomar

Bemötande

Pinsamt gå till 

kvinnokliniken 

som kille

Svårt att hitta 

dit

Otydligt varför 

specifika kill-

tider

Viktigt med tydlig 

information

Valfrihet

Viktigt att det 

är barnfritt

För lite drop-

in-tider Viktigt med 

kompetens 

inom viktiga  

ungdomsfrågor, 

inte minst 

psykosociala 

frågor

Vill kunna 

välja UM

Kompetens

Viktigt att UM 

ser styrkor och 

möjligehter

Viktigt få möta 

”rätt” profession 

utifrån 

frågeställning

Saknar att 

kunna boka tid 

själv

Uppföljning

Många vuxna 

vet för lite om 

UM

Viktigt att UM 

tar mig och 

mina frågor/

problem/

upplevelser på 

allvar

Viktigt att det 

är 

insynsskyddad 

ingång till 

provtagnings-

rum/toalett

Viktigt att det 

är hemtrevligt

Viktigt med information om sekretess och 

”vart gränsen går”

Viktigt att det 

är vuxenfritt
Svårt att veta 

vad man kan 

få hjälp med

Viktigt att det 

inte finns typ 

”graviditets- 

och mamma-

tidningar”

Viktigt att sudda 

pinsamhets- 

stämpleln

Saknar 

öppettider 

utanför skoltid

Viktigt att 

känna att man 

får komma 

tillbaka – ”få 

en relation” 

Vill kunna 

välja personal

Personalen 

ska tycka det 

är roligt att 

jobba med 

ungdomar

Saknar SMS-

påminnelse

Tillgänglighet

UM måste finnas där 

ungdomar är!

Svårt att hitta 

öppettider

Önskar mer 

utåtriktad 

verksamhet

Önsakr central 

placering/nära 

jobb o skola, 

ska vara lätt 

att nå med 

buss

Önslar egen 

lokal

Önskar diskret 

ingång

Inomhusmiljö

Mottagningens 

placering

TECKENFÖRKLARING:

Blå ruta =

Touch point, d.v.s.  

område som 

framhölls som 

betydelsefullt av 

både ungdomar och 

personal

Orange ruta =

Prioriterad touch 

point efter 

omröstning
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Bilaga 6. PDSA  
 

  

OMRÅDE 1: Test av indikatorernas meningsfullhet: Mäter vi rätt saker? 

Arbetsgrupp:  

Kvalitetssäkring 

Testansvarig: 

Anna Fabisch 

Testen påbörjas: 

2015.11.26. 

Testen avslutas: 

2016.02.03. 

Varför utförs testen? 

Vi vill veta om framtagna kvalitetsindikatorer speglar områden som ungdomar bedömer är viktiga i 

kontakten med ungdomsmottagningen. Vår hypotes är att vi fångat de viktigaste perspektiven, 

eftersom vi utgått från materialet från förstudien och workshopen, samt FSUM:s riktlinjer.  

PDSA 1 

Hur ska testet utvärderas? 

Genom att samla synpunkter på valet av indikatorer från ungdomar som inte varit med tidigare.  

Planera: 
 

Vem: Arbetsgruppen 

tillsammans med en 

gymnasieklass 

Göra:  

 

Genomförs 

enligt 

plan. 

 

Sparsam 

dialog 

uppstod. 

  

Studera: 

 

Allmänt: 

Upplägget av mötet behöver 

förbättras för att främja 

dialog. 

 

Avseende indikatorerna: 

 Generellt hög 

överensstämmelse 

 Väntrummet betydelse 

framhålls viktigare än vad 

indikatorerna speglade 

 7 dagar = för lång väntetid 

Analys och lärdomar: 

Vid nästa möte ska 

deltagarna få arbeta i 

smågrupper innan 

gruppdialog. 

Vi behöver samla in ungas 

tankar skriftligt, så att fler 

åsikter kommer fram. 
 

Åtgärder: 

 Indikator läggs till. 

 Ingen förändring görs om 

väntetid p.g.a. att det finns 

en målsättning om drop-

in-tid minst 3 ggr/v 

Vad: Identifiera viktiga 

områden som missats 

Hur: Indikatorerna 

presenteras + dialog om 

dess värde och aspekter 

som har missats. 

Anteckningar görs. 

När:20151126 

PDSA 2  

Planera: 
 

Vem: Projektledare + 

processägare + 1 

högstadie-, 2 gymnasie- 

och 1 gymnasiesär-

skoleklass  

Göra:  

Genomförs 

enligt 

plan. 

 

Möte 1: 

God dialog 

uppstod. 

 

Möte 2: 

God dialog 

uppstod. 

 

Möte 3: 

God dialog 

uppstod. 

Studera: 
 

Möte 1: 

Vikten av tydlig skyltning 

betonades (det är pinsamt att 

behöva leta efter ingången 

och väntrummet).  

 

Möte 2: 

Vikten av sekretess och 

bemötande betonades, men 

speglas redan i 

indikatorerna.  

 

Möte 3: 

Vikten av tydliggörande 

kommunikation, exempelvis 

bildstöd, betonades.  

Analys och lärdomar: 

Indikatorerna bedöms spegla 

det ungdomar tycker är 

viktigt i kontakten med 

ungdomsmottagningen. Det 

mesta som sägs har 

framkommit i tidigare 

forum, varför materialet 

bedöms mättat. 

 

Åtgärder: 

 Indikatorer om skyltning 

och tydliggörande 

kommunikation läggs till  

 

Vad: Identifiera viktiga 

områden som missats 

Hur: Indikatorerna 

presenteras + dialog 2 

och 2 + i grupp om dess 

värde och aspekter som 

har missats.  

Anteckningar görs. 

När:20151126 

20151215, 20160203 
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Bilaga 6. PDSA Fortsättning 

 

 

 

  

OMRÅDE 2: Test av indikatorernas hanterbarhet: Är det lätt att mäta? 

Arbetsgrupp:  

Kvalitetssäkring 

Testansvarig: 

Anna Fabisch 

Testen påbörjas: 

2016.01.20. 

Testen avslutas: 

2016.03.03. 

Varför utförs testen? 

Vi vill veta om det är hanterbart att hämta data till kvalitetsindikatorerna. Vår hypotes är att det är 

hanterbart, eftersom vi testat lite på egen hand under arbetets gång.  

PDSA 1 

Hur ska testet utvärderas? 

Genom att samla synpunkter från den person som hjälper till med datainsamlingen. 

Planera: 
 

Vem: Person på Cosmic-

supporten (Projektledare 

informerar) 

Göra:  

 

Genomförs 

enligt 

plan. 

 

 

Studera: 

 

 Den mesta data var enkel 

att ta fram 

 Det går inte att plocka fram 

data från en mottagning 

(mottagning M).  

 Några av mottagningarnas 

data skiljer sig beroende på 

hur de har registrerat 

besöket (på 

kvinnoklinikstid eller 

ungdomsmottagningstid) 

 

Analys och lärdomar: 

Det bedöms vara 

hanterbart at ta fram data, 

men likvärdig registrering 

behöver säkerställas. 

 

Åtgärder: 

 Se över dokumentations-

rutiner (Ansvar C.J.) 

Vad: Bedöma 

datainsalingens 

hanterbarhet  

Hur: Ta fram data från 

Cosmic - Följa 

instruktionerna i framtaget 

kvalitetsindikators-

dokument. Skriva ner 

svårigheter och frågor. 

När:2016.01.20. 

PDSA 2 

Hur ska testet utvärderas? 

Genom att samla synpunkter från två av ungdomsmottagningarna. 

Planera: 
 

Vem: Medarbetare på en 

liten och en stor 

mottagning 

(Projektledare informerar) 

Göra:  

 

Genomförs 

enligt 

plan. 

 

 

Studera: 

 Skalorna bedöms vara 

hanterbara 

 Svårt att registrera 

retrospektivt 

 Svårt att särskilja 

särskolan eftersom 

många går i 

grundskolans klasser 

 

Analys och lärdomar: 

Indikatorerna bedöms 

vara hanterbara. 

 

Åtgärder: 

 Ändra formuleringar 

så att endast ”nutida” 

data mäts, samt att 

särskolan kan 

inkluderas i 

grundskolan 

Vad: Bedöma 

datainsalingens 

hanterbarhet 

Hur: Följa instruktionerna 

i framtaget 

kvalitetsindikators-

dokument. Skriva ner 

svårigheter och frågor. 

När:20160129, 

2016.02.01.  
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Bilaga 6. PDSA Fortsättning 

 

OMRÅDE 3: Testa indikatorernas begriplighet: Mäter vi samma sak? 

Arbetsgrupp:  

Kvalitetssäkring 

Testansvarig: 

Anna Fabisch 

Testen påbörjas: 

2016.01.29. 

Testen avslutas: 

2016.03.09. 

Varför utförs testen? 

Vi vill veta om indikatorerna (inkl. målsättningar, mått, definitioner och beskrivningar) är begripliga. 

Vår hypotes är att resultatet/bedömningarna kommer att skilja mellan mottagningarna p.g.a. våra 

olika rutiner att registrera i journalsystemet (se PDSA 2), samt våra olika ”mentala modeller” vid 

självskattningarna. Testet bedöms ändå värdefullt att genomföra, eftersom skillnaderna endast kan 

påvisas och minskas om de synliggörs och diskuteras. 

PDSA 1 

Hur ska testet utvärderas? 

Genom att samla synpunkter från medarbetare på två mottagningar. 

Planera: 
 

Vem: Medarbetare på en 

liten och en stor 

mottagning 

Göra:  

 

Genomförs 

enligt 

plan. 

 

 

Studera: 

 Några skriftliga 

otydligheter 

uppmärksammas 

 Stavfel uppmärksammas 

Analys och lärdomar: 

Testpersonerna bedömer 

att indikatorerna är 

begripliga. 

 

Åtgärder: 

 Språkliga korrigeringar 

genomförs 

Vad: Bedöma 

indikatorernas begriplighet  

Hur: Testa att fylla i 

dokumentet. Skriva ner 

tolkningssvårigheter och 

frågor. 

När:20160129., 

2016.02.01. 

PDSA 2 

Hur ska testet utvärderas? 

Genom att samla synpunkter från medarbetare på flera av mottagningarna. 

Planera: 
 

Vem: Samtliga 

medarbetare som närvarar 

på nätverksmötet 

Göra:  

 

Genomförs 

enligt 

plan. 

 

 

Studera: 

 

Vissa uttryck behöver 

förklaras: 

 ”Boka tider” (inkluderas 

av- ombokning?) 

 ”Öppettider” 

 Bedöma mottagningen 

som en helhet 

 Hälsofrämjande 

förhållningssätt 

 Nivåerna i 

kompetenskriterierna 

Analys och lärdomar: 

Endast mindre synpunkter 

inkom. Indikatorerna 

bedöms vara färdiga att” 

testa på riktigt. 

Däremot visade testet på 

skillnader i resultatet. 
 

Åtgärder: 

 Förtydliganden läggs 

till 

 Ett slutgiltigt 

dokument färdigställs  

 Nästa nätverksmöte 

ägnas åt dialog om 

indikatorerna och 

resultatet, för att 

möjliggöra likvärdig 

bedömning 

Vad: Bedöma 

indikatorernas begriplighet 

Hur: Testa att fylla i 

dokumentet. Skriva ner 

tolkningssvårigheter och 

frågor.  

När: 2016.03.09. 
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Bilaga 7. Sammanställning över förbättringsarbetets olika faser, 
samt använda metoder och verktyg 
I verkligheten var inte processen strikt linjär utan stegen gick omlott och verktygen användes flera 

gånger. 

 
 

 

Faser i  
Agil Projekt-
ledning 

Steg i Experience Based 
Co-Design 

Datainsamlingsmetod 
alternativt  
Arbetssätt 

Verktyg 

 

Förstudie 
 

Steg 1: Fånga 
 

 

 Fokusgrupper (kvalitativ 
innehållsanalys) 

 Kvantitativ väntrumsstudie 
m.h.a. enkät (kvantitativa 
analysmetoder) 

 Retrospektiv dataanalys 
(kvantitativ) 
 
 
 
 

 Intressentanalys 
 

 

 Nedskrivna berättelser och citat 

 Styrdiagram 

 Linjediagram 

 Stapeldiagram 

 Cirkeldiagram 
 

Planering 
 

 Product Breakdown Structure 

 Logiska nätverk 

 Färdplan 

 GANT-schema 

 Intressentkarta 
 

 

Genom-
förande  

 
 

Steg 2 och 3:  
Förstå och Mötas 
 

 

 Story telling/berättande 

 Workshop 

 Brainstorming i 
arbetsgrupper 

 

 Nedskrivna citat  

 Anteckningar från 
”klotterplank” 

 Touch point-schema 
 

Steg 4: Förbättra 
 
 

Steg i The Model for 
Improvement: 

 
1. Vad vill vi 
åstadkomma? 
 
 
2. Hur vet vi att en 
förändring är en 
förbättring? 
 
3. Ta fram och testa 
idéer 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 Dialog utifrån insamlat 
material från tidigare steg 

 Dialog utifrån insamlat 
material från tidigare steg 
 

 Dialog utifrån insamlat 
material från tidigare steg 

 Brainstorming i 
arbetsgrupper tillsammans 
med ungdomar 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 Påverkansanalys 
 Prioriteringsmatris  

 

 Påverkansanalys 

 Balanserat styrkort 

 Värdekompassen 

 Släktskapsdiagram 

 Fiskbensdiagram 

 Påverkansanalys 

 Personas 

 Prioriteringsmatris 

 PDSA 
 Flödesschema/ 

 

 

Steg 5: Följa upp 
 

 

 Statistisk processtyrning 

 Länsgemensamma möten 
för reflektion och lärande 

 Ev. fokusgrupper, ny 
workshop m.m. 

 

 Styrdiagram 

 Kundenkät 
 Självskattningsenkät 

 PDSA 

 

Överlämning 
  

Dialog 
 

 

 Nulägesbeskrivning 

 Aktivitetsplan 
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Bilaga 8. Information till deltagare i fokusgrupper  
 

Motsvarande informationsbrev gavs även till processägaren inför intervjun. 
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Bilaga 9. Samtalsguide vid fokusgrupper med medarbetare 
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Bilaga 10. Intervjuguide vid intervju med processägare  
 

 

 

  



66 

Bilaga 11. Bedömningsmall vid dokumentanalys 

onabedians modell 

Strukturmått Processmått Resultatmått 

 Förekomsten av utarbetade 
metoder/verktyg 

 Förekomst av planer 

 Förekomst av 
samverkan/samarbete på högsta 
ledningsnivå 

 Befintliga 
resurser/resursfördelning 

 Befintlig bemanning 

 Befintlig kompetens 

 Lokalens placering och 
tillgänglighet (fysisk) 
 

 Valda öppettider/speciella 
mottagningstider/Drop in 

 Informationssätt / 
kommunikationssätt / 
informationskanaler 

 Användning av systematiskt 
kvalitetsarbete i verksamheten 

 Samtliga typer av 
prestationsmått (antal 
besök/insatser/grupper) 

 Skyltning 

 Normkritiskt arbete 

 Samverkan med andra aktörer 
 

 Faktisk väntetid 

 Samtliga typer av 
andelsmått (andel 
ungdomar som fått 
insatser/information), 
eftersom detta relaterar till 
ungdomsmottagningens 
mission att nå alla 
ungdomar med 
information  

 Patientrapporterade 
utfallsmått  

 Långsiktiga effekter 
(hälsotillstånd) 

Balanserat styrkort 

Kundperspektiv  
Indikatorer som primärt mäter 
faktorer som  
syftar till att öka kundnöjdheten. 

Processperspektiv  
Indikatorer som primärt mäter 
faktorer som syftar till säkra 
processer utifrån målsättningarna 
att minska antalet 
klamydiainfektioner, oönskade 
aborter och psykisk ohälsa 
 

Lärande och 
förnyelseperspektiv 
Indikatorer som primärt 
mäter faktorer som  
främjar verksamhetens 
utveckling, samt 
medarbetares kompetens och 
lärande. 

 Lokalens placering, skyltning och 
tillgänglighet (fysisk) 

 Speciell mottagningstid för vissa 
grupper 

 Öppettider  

 Drop in- möjlighet 

 Kontaktmöjligheter 

 Informationssätt / 
kommunikationssätt / 
informationskanaler 

 Normkritiskt arbete 

 Faktisk väntetid 

 Patientrapporterade utfallsmått i 
form av exempelvis upplevd 
delaktighet/nöjdhet/tillgänglighet
/fått svar på sin fråga 

 Förekomsten av utarbetade 
metoder/verktyg 

 Förekomst av planer 

 Befintliga resurser 
/resursfördelning (ej i 
kostnader) 

 Befintlig bemanning 

 Samtliga typer av 
prestationsmått (antal 
besök/insatser/grupper) 

 Samtliga typer av andelsmått 
(andel ungdomar som fått 
insatser/information) 

 Långsiktiga effekter 
(hälsotillstånd) 
 

 Befintlig kompetens inom 
viktiga kompetensområden 

 Användning av 
systematiskt 
kvalitetsarbete i 
verksamheten 

 Tid avsatt för kontinuerlig 
teamutveckling, 
kvalitetsarbete och 
kompetensutveckling  

 Samverkan med andra 
aktörer 
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Bilaga 12. Informerat samtycke 
 

Motsvarande blankett gavs även till processägaren inför intervjun. 
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Bilaga 13. Framtagna EBCD-indikatorer 
 

För definitioner, målsättningar m.m. hänvisas till dokumentet Uppföljning och kvalitetssäkring av 

ungdomsmottagningar i Jönköpings län, 2016. 

 

Samtliga mått har tagits fram genom Experience Based Co-Design-processen. Nedan presenteras de i 

kategorierna effektmått, ungdomsrapporterade resultatmått och verksamhetsrapporterade struktur-, 

process- och prestationsmått. 

  

 

 

Effektmått

S
Y

F
T

E

Ungdomsrapportera

de resultatmått

Citat från 

workshopen
Verksamhetsrapporterade struktur- process- och prestationsmått

Kompetens inom områden som FSUM lyfter fram som viktiga kompetensområden för en 

ungdomsmottagning (21 områden, tregradig skala)

Totalt tjänstgöringsgrad/profession i relation till befolkningsunderlag

I vilken utsträckning samarbetar ni mellan professionerna på er mottagning? (tregradig 

skala)

Antal klamydia-

infektioner/        

månad 

I vilken utsträckning samarbetar ni med externa aktörer/andra verksamheter? (tregradig 

skala)

Antal fall av 

gonorré/år 

Antal unika individer som kommer för enskilda besök. Sätts i relation till 

befolkningsunderlag.

Antal (dokumenterade) enskilda besök/profession. Sätts i relation till befolkningsunderlag.

Antal provtagningar för klamydia

Antal utförda smittspårningar

Antal och andel positiva klamydiatester

Antal förskrivna långtidsverkande preventivmedel

Antal dagar/vecka det vanligtvis är möjligt att komma i kontakt med mottagningen

Faktisk väntetid för besök till ungdomsmottagningen 

Antal dagar/vecka det är möjligt att komma på Drop-In innan kl. 7.30 eller efter kl. 16.30

Bedömer ni att ungdomsmottagningen ligger i en lättillgänglig lokal? (tregradig skala)

I vilken grad upplever ni att ni arbetar med sociala medier för att sprida information om 

ungdomsmottagningen? (tregradig skala)

Är det möjligt för ungdomar att boka tider själva via nätet? (tregradig skala)

Bedömer ni att ungdomsmottagningen ligger i en fristående lokal? (tregradig skala)

Hur väl skyltat bedömer ni att det är utanför och inne i lokalen? (tregradig skala)

I vilken grad arbetar ni aktivt med att göra väntrummet och inomhusmiljön välkomnande? 

(femgradig skala)

I vilken grad upplever ni att ni arbetar normkritiskt? (femgradig skala)

Alla som besöker 

ungdomsmottagningen 

ska uppleva hög 

delaktighet

I vilken grad upplever ni att ni arbetar med anpassad och tydliggörande kommunikation, t.ex. 

bildstöd, inför och under besöket? (femgradig skala)

I vilken grad upplever ni att i arbetar med grupper, utöver studiebesök och besök i skolor?

Antalet klasser som fått information på skolan om UM senaste läsåret, sätts i relation till totalt 

antal klasser i kommunen. (Redovisas årskursvis)

Antal övriga preventionsinsatser på gruppnivå som utförts under året

Antal klasser i som varit på besök på UM senaste läsåret, sätts i relation till totalt antal klasser 

i kommunen. (Redovisas årskursvis)

Mer 

utåtriktad 

verksamhet, 

typ besök i 

skolan

FINNAS DÄR UNGDOMAR FINNS

KOMPETENS

F
rä

m
ja

 u
n

ga
s 

p
sy

k
is

k
a

 o
ch

 s
e

xu
e
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a

 h
ä

ls
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o
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n
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o

m
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o
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a
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r 
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v
a
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r 
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v

e
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ff

a
r,

 u
n

gd
o

m
a
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 b

e
h

o
v

 o
ch

 f
ö

rv
ä

n
tn

in
ga

r

Känslan av 

att vilja gå dit 

igen

BEMÖTANDE

SEKRETESS

100% barn- 

och vuxenfritt

Ska va lätt 

att skaffa tid!

TILLGÄNGLIGHET

Det ska finnas 

någon att 

prata med om 

allt.

Ungdomsmottagningen ger mig vad jag behöver…

…när jag behöver det…

…på det sätt jag behöver det.

Alla som besöker 

ungdomsmottagningen 

ska uppleva god 

tillgänglighet 

Alla som besöker 

ungdomsmottagningen 

ska uppleva tillit till att 

tystnadsplikten efterlevs

Antal upprepade  

aborter/1000 

kvinnor ≤24 år

Alla som besöker 

ungdomsmottagningen 

ska uppleva ett gott 

bemötande

Ungas upplevda 

stress och 

nedstämdhet i 

årskurs 9 och 

årskurs 2 på 

gymnasiet

Antal 

aborter/1000 

kvinnor 

På ungdoms-

mottagninge

n möter jag 

proffs!

TYP AV INSATSER
Alla som besöker 

ungdomsmottagningen 

ska uppleva att de har fått 

svar sin fråga


