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ABSTRACT 

Efforts have been made to nationally raise the quality of practical social work. The Social 
Welfare Agency has published new advice and policies about how social services can 
strengthen and develop their treatment work. Thus, structured manuals and treatment 
instruments are becoming increasingly common in this line of work. One such instrument 
is the Youth Outcome Questionnaire, which during the fall of 2007 will be implemented 
in a communal treatment unit in Örebro. The aim of this study is to examine obstacles 
and possibilities surrounding the implementation of a treatment instrument in a residential 
care unit. The aim is specified by the following questions at issue: How is the current 
treatment work being evaluated? Why did the unit decide to introduce the new treatment 
instrument Y-OQ 2.0? What inhibiting or enabling factors have preceded the 
implementation of the instrument? What negative or positive factors appear in the 
practical administration and appliance of the instrument? The study has a qualitative 
approach with semi-structured interviews with six members of the staff in the present 
unit. The theoretical framework consists of the implementation theory. The results show 
that the staff has a positive approach concerning the use of the instrument. There have 
been no former use of structured evaluation methods such as instruments or manuals and 
consequently a majority of the respondents see the need for evaluation in the unit. 
Inhibiting factors during the implementation become apparent as the staff experiences the 
education as somewhat fallible, and that no guidance on the instrument has been given. 
This has resulted in insecurity regarding the practical use of the instrument, as well as 
how to use the results that emerge. This also indicates the difficulties in the practical 
administration. The enabling factors consist foremost of the staff’s positive approach 
towards working with the new instrument. The final discussion mainly concerns the 
effects the implementation has on the treatment unit and also the possible applicability of 
the instrument in the treatment work. 
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SAMMANFATTNING 

Under 2006 påbörjades arbetet med att nationellt höja kvaliteten på praktiskt socialt 
arbete. Socialstyrelsen gav då ut nya råd och riktlinjer för hur socialtjänsten kan stärka 
och utveckla sitt behandlingsarbete. Utifrån detta blir det allt vanligare att mer 
strukturerade manualer och behandlingsinstrument införs i arbetet. Ett sådant instrument 
är Youth Outcome Questionnaire, som under hösten 2007 implementeras i en kommunal 
behandlingsverksamhet i Örebro. Syftet med studien är att undersöka hindrande och 
möjliggörande faktorer som omgärdar implementeringen av ett behandlingsinstrument i 
en behandlingsverksamhet för ungdomar på institution. Syftet preciseras genom följande 
frågeställningar: Hur följdes det behandlingsarbetet upp innan implementeringen av 
instrumentet? Vad har föranlett att enheten beslutat att införa det nya 
behandlingsinstrumentet Y-OQ 2.0? Vilka möjliggörande eller hindrande faktorer har 
föregått implementeringsarbetet av instrumentet? Vilka negativa eller positiva faktorer 
framkommer i det praktiska handhavandet och tillämpningen av instrumentet? Studien 
har en kvalitativ ansats och bygger på semistrukturerade intervjuer med sex personer ur 
personalgruppen i den aktuella verksamheten. Tolkningsramen utgörs i huvudsak av 
implementeringsteori. Resultatet visar att personalen har en positiv inställning till arbetet 
med instrumentet. Man har inte tidigare arbetat utifrån strukturerade utvärderingsmetoder 
i form av instrument eller manualer och en majoritet av respondenterna ser behovet av 
utvärdering i verksamheten. Hindrande faktorer under implementeringen visar sig främst 
i att man upplever utbildningen som något bristfällig och att man inte heller fått någon 
handledning kring instrumentet. Detta har lett till osäkerhet kring användandet av detta 
liksom hur man ska använda de resultat som framkommer, vilket också visar på de 
praktiska svårigheter detta medfört. De möjliggörande faktorerna handlar till stor del om 
personalens positiva attityd och vilja att använda sig av det nya verktyget. I diskussionen 
förs resonemang kring implementeringens effekter på behandlingsverksamheten och 
instrumentets tillämpningsområde inom behandlingsarbetet. 
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INLEDNING 

I en artikel från 2007 skriver regeringen om nya mål, föreskrifter och riktlinjer som ska 
skydda socialt utsatta människor och stärka skyddet för utsatta barn och unga. Regeringen 
menar att insatserna kring barn och unga måste genomgå en kvalitetshöjning. De vill se tidiga 
och tydliga insatser hos de barn och unga som riskerar att utveckla ett normbrytande beteende. 
Regeringen menar vidare att rättssäkerheten i handläggning och dokumentation måste höjas, 
och att höga krav måste ställas på insatsernas säkerhet och kvalitet (Socialdepartementet 
2007). De ökade kraven som ställts för att förbättra kvaliteten inom socialt arbete påbörjades 
redan 2006, då socialstyrelsen utgav nya råd och föreskrifter om hur socialtjänsten kan 
förbättra och utveckla behandlingsarbetet (SOSFS 2006:11; SOSFS 2006:12; SOSFS 
2006:14). Samma år gavs även boken Nya riktlinjer för handläggning och dokumentation 
inom socialtjänsten (2006) ut. Riktlinjernas syfte är att stärka den enskildes rättssäkerhet och 
att underlätta arbetet med tillsyn, uppföljning och utvärdering av verksamheten.  
    Mot bakgrund av att behandlingsarbete i Sverige sällan utgår från uttalade teorier och 
empiriskt beprövade metoder, så är det svårt att mäta behandlingens effekt på den enskilde 
individen (Andreassen 2003). Institutet för utveckling av metoder i socialt arbete (IMS) har 
uppmärksammat detta och kräver större kunskap och ökad effektivitet inom socialt arbete. 
Detta ställer krav på effektiva behandlingsmetoder och utveckling av instrument för att mäta 
dessa, då detta utgör grunden för ett evidensbaserat arbete.  
        Enligt Fridell (1996) kan behandlingens kvalitet definieras som ”relationen mellan 
upplevd och förväntad kvalitet” (s. 119). D.v.s. det är viktigt att man arbetar på det sätt man 
säger sig göra, s.k. behandlingsintegritet. Ur behandlarens perspektiv ligger tyngdpunkten ofta 
på teknisk kvalitet – utförande och effekt. För att mäta effekt av en viss behandlingsmetod 
krävs att man i den sociala praktiken genomför noggranna systematiska bedömningar av sina 
klienter utifrån standardiserade instrument. Detta möjliggör jämförelse mellan olika 
klientgrupper, men framför allt för jämförelse av enstaka klienters förändring över tid. Att 
praktiker har verktyg för självutvärdering och på så sätt löpande kan utveckla verksamhetens 
klientarbete är en viktig del av det evidensbaserade sociala arbete som nu efterfrågas. 
Användning av strukturerade formulär i behandlingen ger dessutom ett mått på om de 
metoder man använder ger den önskade effekten, vilket stärker föresatsen att personalen 
arbetar efter den metod som nyttjas, d.v.s. behandlingsintegriteten.  
    Utveckling av nya arbetsmetoder och instrument är tidskrävande och det är brukligt att 
istället importera behandlingsinstrument och metoder som tagits fram och med goda resultat 
använts i andra länder. Import av behandlingsinstrument är framför allt vanligt inom områden 
som rör barn och ungdomar med beteendeproblem (Söderholm Carpelan 2006). En serie 
sådana instrument har utvecklats av ett företag i USA, som arbetar med att ta fram pålitliga 
mätinstrument för psykoterapi och beteendeförändringar i behandling (OQmeasures 2007a). 
Utifrån att tidigare instrument ofta misslyckats med att upptäcka förändringar under 
behandlingsprocessen p.g.a. att de från början varit designade för andra syften, har man 
framställt en serie mätinstrument med avsikt att just spåra förändring som resultat av 
behandlingsåtgärder (ibid.). 
    Ett av de instrument i serien som tagits till Sverige till verksamhet för ungdomar med bl.a. 
beteendeproblem är Youth Outcome Questionnaire (Y-OQ 2.0), som använts med framgång i 
USA. Det har designats med syfte att vid upprepade tillfällen kunna användas för att bedöma 
ungdomars pågående framsteg i behandlingen (OQmeasures 2007b). 

Problemformulering 
Det är flera olika faktorer i en verksamhet som påverkar om en implementering av ett nytt 
instrument eller arbetssätt genomförs med gott resultat. Dels så krävs en stabil organisation 
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som är öppen för förändring, dels så behöver personalen vara motiverade och ha fått en bra 
introduktion och utbildning för att implementeringen ska lyckas. Det kräver också att det som 
ska implementeras utgår från en tydlig teori för att kunna koppla behandlingen till önskat 
resultat (Söderholm Carpelan 2006). 
    Ett annat problem som kan uppstå under införandet av en ny arbetsmetod är en oenig 
personalgrupp eller att det finns flera viljor inom organisationen. Alexandersson (2006) tar i 
sin avhandling upp hur individer och grupper i verksamheten kan agera oberoende av 
varandra, då de som önskar genomföra förändringen kanske inte har det inflytande som krävs 
att få till den. Detta visar vikten av engagemang från både beslutsfattare och verkställande 
personal (Söderholm Carpelan 2006). Alexandersson (2006) betonar också de berördas 
delaktighet i beslut om införande av instrumentet, förståelse för användandet av detsamma 
och den betydelse dessa faktorer har för den verksamma personalens vilja och motivation att 
använda instrumentet i sitt arbete. Ytterligare en stor del i implementeringen är den utbildning 
som erbjuds personalen, vilken ska ge den kunskap om instrumentet och dess nyttjande som 
krävs för att utveckla verksamhetens arbete. 
    I föreliggande undersökningen studeras implementeringen av ett behandlingsinstrument (Y-
OQ 2.0) på en behandlingsverksamhet för ungdomar i Örebro kommun. Här undersöks 
personalens upplevelser av hur processen gått till och vilka omständigheter som påverkat den 
både positivt såväl som negativt. 

Syfte och frågeställningar 
Det övergripande syftet med studien är att undersöka hindrande och möjliggörande faktorer 
som omgärdar implementeringen av ett behandlingsinstrument i behandlingsarbete på en 
institution för ungdomar. Studiens syfte har preciserats genom följande frågeställningar: 

• Hur följdes behandlingsarbetet upp innan implementeringen av instrumentet?  
• Vad har föranlett att enheten beslutat att införa det nya behandlingsinstrumentet Y-

OQ 2.0? 
• Vilka möjliggörande eller hindrande faktorer har föregått implementeringsarbetet av 

instrumentet? 
• Vilka negativa eller positiva faktorer framkommer i det praktiska handhavandet och 

tillämpningen av instrumentet? 
 

Begreppsdefinition 
Standardiserade instrument 
Med begreppet behandlingsinstrument avses standardiserade och strukturerade manualer vilka 
kontinuerligt används som verktyg i behandlingsarbetet med klienterna. Ett exempel är just 
Youth Outcome Questionnaire, vilket är framtaget för regelbunden användning under en 
klients vistelse på behandlingsinstitutionen för att på så sätt upptäcka förändringar över tid 
och kunna mäta effekter av behandlingen (OQmeasures 2007b). Behandlingsinstrument ska 
skiljas från andra former av standardiserade instrument såsom diagnosticerande instrument,  
utvärderingsinstrument och bedömningsinstrument för enstaka bedömning i början eller slutet 
av behandling. Diagnosticerande instrument används för att upptäcka tillstånd och symptom 
för behandling medan strukturerade intervjuer som t.ex. Addiction Severity Index (ASI) är en 
form av bedömningsverktyg och används för att bl.a. ringa in grad av missbruk (The 
Addiction Severity Index 2007). Utvärderings- och dokumentationssystem som Adolescent 
Drug Abuse Diagnosis (ADAD) används med syfte att utvärdera och utveckla verksamheter 
och insatser (Statens Institutionsstyrelse 2004). 
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YOUTH OUTCOME QUESTIONNAIRE (Y-OQ 2.0) 

Resultat av åtgärder genom behandling har historiskt sett varit svåra att mäta då instrument 
som använts tidigare i psykoterapi och beteendeförändrande behandling ofta varit utformade 
för diagnosticering eller andra liknande syften. De har ofta misslyckats med att ge en helhetlig 
bild av vilka förändringar som är ett resultat av behandlingen i sig. Utifrån detta har ett 
amerikanskt företag, OQ Measures LLC, designat en serie instrument med syfte att upptäcka 
förändringar och därmed mäta behandlingens effektivitet oavsett behandlingsform, eventuell 
diagnos eller behandlarens yrkesinriktning (Oqmeasures 2007a). 
    Behandlingsinstrumentet (Y-OQ 2.0) är framtaget för att fungera som en extra 
informationskälla för att spåra framsteg i behandling hos ungdomar. Instrumentet ska ge 
standardiserade data som är känsliga för förändring och därmed kunna bedöma ungdomarnas 
funktionella nivå och förändring över tid. Poängsättningen och ett förändringsindex gör att 
man kan upptäcka förändringar i beteende mellan mättillfällena (Oqmeasures 2007b). 
Instrumentet består av 64 frågor som i sin tur är indelade i sex olika underskalor, detta för att 
kunna se var och hur ungdomen avviker i upplevelser och beteende utifrån vad som betecknar 
ett normalt beteendemönster. Dessa underskalor utgörs av Interpersonellt (ID) som mäter 
känslomässigt mående och beteende, Somatiska problem (S) mäter fysiska belastningar, 
Interpersonella relationer (IP) relationer och attityder mot familj, vänner och övriga vuxna, 
Kritiska frågor (CI) mäter stabilitet i beteende, Sociala problem (SP) mäter om det finns svåra 
socialt relaterade problem och Beteendemässig dysfunktion (BD) mäter ungdomens förmåga 
att hantera olika uppgifter (OT-gruppen 2007b; Oqmeasures 2007b). Behandlaren och 
ungdomen går tillsammans igenom de 64 frågorna där överensstämmelsen mellan 
ungdomarnas upplevelser och olika påståenden skattas på en femgradig skala. Poängen räknas 
sedan samman och tolkas utifrån ett index, som visar om förändringen hos ungdomen är 
kliniskt signifikant (Instruments Y-OQ 2007). 
 

OT- GRUPPEN 

OT-gruppen är en kommunal behandlingsverksamhet för ungdomar inom Ungdoms- och 
familjeenheten i Örebro kommun. Det är en dygnet-runt-verksamhet där man bl.a. arbetar 
med miljö- och individualterapi, slussboende och eftervård. Målgruppen är ungdomar i åldern 
16-19 år i behov av psykologisk behandling och/eller socialt stöd. Man har idag åtta platser 
för heltidsinskrivna ungdomar, fyra platser för ungdomar med boende på annat håll och fyra 
eftervårdsplatser. OT-gruppen har idag 17 stycken anställda där personalgruppen består av 
föreståndare, biträdande föreståndare, kuratorer, behandlingsassistenter, behandlare, en 
utbildare samt en leg. psykoterapeut och en psykolog på deltid. OT-gruppens målsättning 
innebär bl.a. att vara ett kommunalt alternativ vid placeringar på institution och att så långt det 
går tillgodose kommunens behov av ungdomsvård för att undvika externa placeringar (OT-
gruppen 2007a). 
   Man arbetar för att den terapeutiska relationen ska ligga till grund för ungdomens 
utveckling i behandlingen. Detta fordrar givna förutsättningar såsom helhet, kontinuitet och 
återkommande strukturer och man eftersträvar en så välorganiserad behandlingsform som 
möjligt för att möta dessa behov. Mönster i behandlingsprocesserna har lett fram till en 
arbetsmodell där man utgår ifrån fyra faser; relationslös fas, konflikt- och konfrontationsfas, 
omhändertagandefas och nyorienteringsfas. Modellen används i arbetet på OT-gruppen för 
förståelse, analys och utvärdering av behandlingsprocessernas olika förlopp (OT-gruppen 
2007a).  
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EVIDENSBASERAD PRAKTIK 

Utvecklingen av socialt arbete har en lång tradition där införandet av evidensbaserade 
metoder och arbetssätt är en del av utvecklingen. Man vill idag se att arbetet utgår ifrån 
vetenskaplig och beprövad erfarenhet. Detta är viktigt främst för att kunna mäta effekter av 
behandlingen hos den enskilde individen men även på de verksamheter som arbetar med 
socialt arbete (Alexandersson 2006). 
    Oscarsson (2006) skriver att evidensbaserad medicin (EBM) är grunden för att kunna förstå 
och bedriva ett evidensbaserat socialt arbete. I EBM finns vissa grundpelare som är aktuella 
också för att arbeta evidensbaserat även i socialt arbete. Tillämpning av detta innebär att man 
väger samman tre olika kunskapskällor i sin bedömning av patientens behov; läkarens 
kliniska erfarenhet, forskningsresultat och patienten själv. Detta granskas kritiskt för att kunna 
bedöma vilken behandling som bör komma ifråga i det aktuella fallet. Samma faktorer 
återkommer i socialt arbete med klienter, s.k. evidensbaserad praktik (EBP). För att bedöma 
vilken insats som ska göras för en klient behöver man tolka klientens behov, se till praktik och 
forskning inom aktuella områden och kritiskt granska detta för att komma fram till en slutsats. 
Därför är det viktigt med tillgång till evidens som kan visa på lämplighet hos t.ex. en viss 
behandlingsmetod. Informationsflödet att hämta kunskap ifrån i denna process ökar med 
användandet av behandlingsinstrument och manualer. Man gör tätare och mer strukturerade 
bedömningar av klienter, vilket ger tydligare mått på effekter som resultat av behandling och 
möjlighet till jämförelser. Oscarsson (2006) menar dock att problemet med att överföra EBM 
till praktiskt socialt arbete är att man utifrån EBM inte tar hänsyn till sammanhanget utöver 
det diagnosticerade problemet. I praktiskt socialt arbete är det nödvändigt att fästa avseende 
vid klientens omgivande livssituation och tidigare erfarenheter för att kunna göra en rättvis 
bedömning av möjliga insatser, det räcker inte med att bara identifiera det nuvarande 
problemet. T.ex. så behöver eventuella tidigare insatser och dess resultat tas med i 
beräkningarna när man beslutar om en ny för att kunna avgöra om den aktuella metoden 
kommer att fungera för klienten i fråga. Kännetecknande för EBP är att hur 
sammanvägningen sker är avhängigt vilken typ av beslut som ska fattas. Gäller det t.ex. 
ekonomiskt bistånd är inte forskningsresultat av samma vikt som beloppet eller tidsramen för 
klienten (Sundell m.fl. 2007).  
    Smith (2005, refererad i Sheldon 2001) redogör även han för skillnader som föreligger 
mellan EBM och EBP och hur det påverkar den praktiska tillämpningen. Då en läkare 
förväntas använda sin erfarenhet för att göra medicinska bedömningar på sina patienter, så 
gäller det motsatta för socialarbetaren. Denne bör ställa sig utanför subjektiva uppfattningar 
och helt göra en avvägning utifrån yttre bevis och omständigheter, vilket då borde ge liknande 
resultat oavsett vem som utför bedömningen. Smith menar dock att tidigare erfarenheter och 
förkunskaper ändå alltid påverkar de professionella värderingarna med effekten att man får 
olika resultat från fall till fall, vilket i sin tur inte nödvändigtvis är av ondo. Då 
socialarbetarens omdöme och förkunskaper inverkar på dennes arbete så kommer det alltid att 
finnas olika duktiga utövare av yrket, också när det gäller att tillämpa evidens. Därför behöver 
fokus i evidensbaserat socialt arbete inte enbart ligga på vilken bästa tillgängliga evidens är, 
utan även individens tolkning av hur användningen av denna ska se ut. Detta bekräftas även 
av Mullen & Streiner (2004) som säger att det är viktigt att utbilda personalen även i 
förmågan att hitta och använda väsentlig evidens, vilket även kräver visst mått av kritisk 
granskning från de verksamma. 
    Forskningen visar att det tas få beslut om behandlingsform utifrån evidensbaserad fakta. 
MacKenzie (2000) hävdar att utvärderingsundersökningar och resultat av tidigare insatser 
saknas vid beslut om behandling för den enskilde individen (se även Andreassen 2003). 
Beslut grundade på vilken behandling som är effektiv för vem saknas idag. Åtskilliga 
undersökningar pekar åt samma håll, placeringar på institutioner görs utan att det utretts om 
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placeringen är lämplig eller inte. Detta strider mot den behandlingsetik och integritet som 
klienterna har rätt till vid behandlingsutredningar (Andreassen 2003).  

Systematiska behandlingsmetoder och evidens 
IMS har som huvuduppgift att utveckla en systematisering av kunskaper om metoder i socialt 
arbete. Vissa av de arbetsuppgifter som medföljer är koncentrerade runt 
bedömningsinstrument och att stödja studier av behandlingseffekter och resultat. Svenska 
bedömningsinstrument är en bristvara inom många områden och samarbete mellan forskning 
och praktik är väsentligt för att utveckla sådana verktyg. Oavsett om instrumenten är 
designade i Sverige eller översatta från något annat språk så måste de genomgå prövningar av 
tillförlitlighet och giltighet, vilket bör ske i samverkan mellan forskare och praktiker (Jergeby 
2005). 
    Genom att införa metoder med systematisk dokumentation kan det bidra till att arbetssättet 
inom socialt arbete blir mer evidensbaserat. Fördelarna med att använda systematisk 
dokumentation är att man får ökad kunskap om klientens uppfattning och värderingar, vilket 
innebär att man lättare kan göra en behandlingsplanering utifrån den enskilde klienten. Det 
skapar även möjligheterna att utveckla och öka det sociala arbetets kunskapsbas 
(Alexandersson 2006). Det ger också möjlighet att kunna jämföra dels den kunskap man får 
om klienterna mellan individer, dels situationer före och efter insatser för enskilda klienter 
(Fridell 1996; Jergeby 2005). 

Utvärdering och evidens 
Alexandersson (2006) anser att kunskapsbasen i socialt arbete av tradition är svag. Hon menar 
att en av anledningarna till detta är att man inte i någon större utsträckning arbetar utifrån 
metoder med systematisk dokumentation. Socialarbetare är inte vana att arbeta efter 
evidensbaserade metoder eller att följa upp sociala insatser på ett systematiskt sätt, d.v.s. de 
vet därför inte om insatserna gett något resultat. Ansvaret för att det ser ut så här ligger delvis 
hos ledningen över verksamheten och därför menar Alexandersson (2006) att man måste 
utveckla och se över sin verksamhet. Hon menar att verksamheterna måste se över om det 
idag är rätt personal på rätt plats och om de metoder och insatser som använts kan hjälpa deras 
klienter på bästa sätt. Det måste till tydligare riktlinjer och bättre vägledning för att 
kvalitetshöja insatserna, där uppföljning och utvärdering är nödvändigt för att uppnå det 
målet. En av anledningarna till att inte uppföljning och utvärdering görs som det borde kan 
enligt Alexandersson (2006) vara rädslan att bli granskad. Hon menar att det finns ett 
motstånd hos både socialsekreteraren och ledningen, grundat på en oro inför att bli granskad 
och eventuella negativa resultat som kan framkomma. 
    Uppföljningen kan i vissa fall kännas svår, p.g.a. att man inte lyckats hjälpa klienten eller 
om socialsekreteraren blivit utsatt för hot, vilket gör att ett motstånd till ny kontakt kan 
förekomma. Men det sociala arbetet ska utgå ifrån individens bästa och som skriver ”Att inte 
veta eller att följa upp vad dessa insatser leder till för de enskilda individerna är svårt att etiskt 
försvara” (Alexandersson 2006:281). 
    Wells (1991) menar att standardiserade empiriskt baserade mätmetoder bör utvecklas för 
utvärderingar. Varje institution bör redovisa vilka behandlingsmetoder och vilka problem de 
behandlar bäst, detta skulle då underlätta för beslutsfattaren och ge klienten den vård han är 
berättigad (Andreassen 2003).  

Evidens i behandling och vikten av behandlingsintegritet 
Enligt Andreassen (2003) så visar forskning i dag på stora differenser i effektivitet inom den 
behandling som bedrivs på institutioner för ungdomar, man ser att vissa metoder och 
tillvägagångssätt är mer effektiva än andra. De institutioner som påvisar positiva 
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behandlingseffekter hos ungdomarna är de som arbetat utifrån redan beprövade och 
verkningsfulla metoder. För att uppnå positiva behandlingsresultat ställs det även höga krav 
på institutioner och dess personal, men Andreassen (2003) menar även att tre generella 
principer påverkar behandlingsutfallet. Den första är riskprincipen som bygger på att man 
anpassar behandlingsutbudet efter individuell risknivå. Man identifierar här vem som bör få 
institutionsbehandling utifrån de riskfaktorer som finns i ungdomens beteende och dess 
omgivning. Några faktorer som kan vara negativa och påverka behandlingsutfallet är 
ungdomens uppväxtförhållanden, antisociala kompisar och tidig antisocialdebut. Den andra 
principen som påverkar är behovsprincipen som fokuserar på vad som bör behandlas eller 
förändras hos ungdomen. Alla riskfaktorer är inte föränderliga, de som går att påverka och 
förändras genom behandling kallas kriminogena behov och finns både hos individen 
(personliga) och i dennes omgivning (icke-personliga behov). Den sista principen är 
responsivitetsprincipen som tar upp vikten av hur behandlingen bör genomföras. Detta genom 
att anpassa behandlingsmetod utifrån beteende och de svårigheter som återfinns hos 
ungdomen. Det är de individuella faktorerna hos ungdomen som ska få avgöra hur och vilken 
metod som ska användas i behandlingsarbetet (Andreassen 2003). Genom att anpassa 
behandlingsmetod efter klienten s.k. matchning så ökar chansen för ett positivt utfall i 
behandlingen (Andreassen 2003; Melin & Näsholm 2006).  
Man ser idag att mycket av den utvärderingsforskning som sker har brister då det är otydligt 
vilka metoder institutionen arbetar efter och om metoden verkligen blivit implementerad i 
verksamheten. Forskningen har under senare år börjat undersöka om det funnits resurser att 
utföra de metoder man avsett att utföra och om personalen fått utbildning och handledning i 
metodens utförande och även om uppföljning och utvärdering av arbetet utförs. Forskarna 
kallar detta arbetssätt ”program integrity” eller ”treatment integrity” (Levin 1998).  
    Med behandlingsintegritet menas att man genomför behandlingen så som den var tänkt att 
utföras (Andreassen & Lardén 2005). Även de mest lovande behandlingsmetoderna kan 
misslyckas om man inte arbetar utifrån de metoder och mot de mål som man, i exempelvis en 
personalgrupp, kommit överens om (Andreassen 2003). Personalen måste följa de styrverktyg 
metoden har för att konsekvent arbeta mot samma mål. För att upprätthålla en god integritet 
så behöver personalen regelbunden handledning, då detta kan hjälpa personalen med 
återkopplingar och där arbetets genomförande dokumenteras (Andreassen 2003). Olika 
studier visar på att det inte räcker med att använda sig av ”rätt” metoder, utan att det är 
genomförandet av metoden som är viktigast (Andreassen 2003).  
    Enligt Henggeler et al. (1994, refererad i Andreassen 2003), så säkrar man integriteten 
inom beteendeteoretiska behandlingsmetoder om man använder sig av utarbetade och 
beprövade behandlingsmanualer. Levin (1998) menar att det finns ett behov av att undersöka 
behandlingsintegriteten ute i verksamheterna. Främst för att se om verksamheterna har de 
resurser som krävs, både på ledningsnivå och på personalnivå. Men även för att undersöka om 
det förekommer regelbunden uppföljning av klienterna och om verksamheterna faktiskt 
arbetar efter den planering som initialt gjordes. 
 

IMPLEMENTERINGENS BEVEKELSEGRUNDER 

Förutsättningar 
Vid implementering av nya insatser i offentlig verksamhet så menar Vedung (1998) att det 
finns åtta huvudfaktorer som har betydelse för utfallet av implementeringsprocessen. Den 
historiska bakgrunden är av vikt för att förklara vad som ligger till grund för beslut och 
införande av den nya insatsen. Insatsen i sig är intressant utifrån tydlighet och giltighet. I 
själva implementeringsprocessen är de berördas inställning och engagemang av vikt, från 
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myndighetsnivå till brukarna som blir föremål för insatsen. De övriga fem faktorerna utgörs 
av adressater och deras förståelse och eventuellt motstånd, kontrollens organisering, andra 
insatser och myndigheter, marknad för insatsen och den övriga omgivningens inställning och 
engagemang. 
    Vedung (1998) delar även in varje faktor i tre nivåer; vilja, kunna och förstå, vilket 
beskriver aktörernas förståelse för instrumentet och förmåga och vilja att använda det. Har 
berörda aktörer inte förståelse för hur instrumentet påverkar verksamhetens resultat så 
kommer man inte heller att nå de förutsatta målen. I teorin likställs förmåga med resurser, 
t.ex. ekonomiska förutsättningar, tid, möjlighet att förse personalen med information och 
utbildning och tydlig introduktion av insatsen. Vad gäller vilja så påverkar personalens och 
huvudmännens inställning till införande och användande av instrumentet utfallet av 
genomförandet. Vedung (1998) skriver att i vissa fall främjar organisationen och 
verksamheten i första hand sina egna intressen i motsats till det allmänna intresset, i det här 
fallet klienterna.   
    Alexanderson (2006) förtydligar, bl.a. utifrån Vedungs teori, vikten av tydlighet i 
instrumentet som ska implementeras, såväl som instrumentets relevans i verksamhetens 
arbete. Om den nya metodens funktion och betydelse inte framgår klart och tydligt så kan den 
skapa förvirring på arbetsplatsen. Implementering av nya arbetssätt och instrument fordrar 
därmed motsvarande förändring i verksamheten, vad gäller personalens roller och 
arbetsuppgifter. 
    Vilja och motivation till förändring hos personalen är också betydelsefullt för en lyckad 
implementering (Alexandersson 2006). Om förändringen i roller och arbetsuppgifter medför 
att personal tappar positioner kan motstånd uppstå, vilket kan försvåra införandet av metoden. 
Då det är personalen som arbetar närmast klienterna som främst kommer att använda sig av 
den nya metoden, har de stor inverkan på hur den kommer att användas och i vilken 
utsträckning. Här spelar ledningen i organisationen en stor roll, att vilja och motivation finns 
även där, men också dess förmåga att reducera motstånd som kan uppstå i verksamheten, bl.a. 
genom att de berörda i verksamheten också får vara delaktiga i utformning av insatsen. 
    Högdin (2002) beskriver hur man utifrån denna teori noggrant kan granska den del i 
processen som löper från beslut till verkställande av insatsen. Att granska implementering av 
en arbetsmetod ger en bra bild av vilka svårigheter och möjligheter som denna process medför 
och ger upphov till, vilka kan påverka utfallet av införandet och användandet av metoden i 
verksamheten. Fixsen (2005, refererad i Elgesem 2007) redogör för en s.k. fasmodell för hur 
förberedelserna inför en implementering bör gå till som en del i implementeringsprocessen för 
att på så sätt varsko alla berörda om det kommande arbetet. De olika stegen utgörs av ingen 
uppmärksamhet, bekräftelse/giltighet, vag uppmärksamhet, förberedande planering och sist 
förberedelser. Detta följs sedan av initiering och stabilisering. Elgesem (2007) hänvisar till 
denna initierande process som ett sätt att skapa en kvalitet i implementeringen vilken benämns 
som ”readiness”. Detta anses vara en nyckelförutsättning för en lyckad implementering och 
kan komplettera Vedungs (1998) implementeringsteori där de viktiga faktorer som beskrivs är 
en naturlig del av Fixsens (2005) stegvisa process i införandet av nya arbetsmetoder. Detta ger 
ytterligare dimensioner och detaljrikedom till implementeringsarbetet. 

Praktisk tillämpning 
Elgesem (2007) menar att idag finns inga evidensbaserade metoder för just hur man inför 
evidensbaserade metoder i socialt arbete. Detta i sin tur kan ha inverkan på hur nya metoder 
emottas och används då implementeringsmetodik mer och mer blir en viktig del i detta. Han 
säger också att implementeringen kommer att prägla både det sociala arbetets vidare praktiska 
tillämpning och administration samt även resultat av insatser, vilket påverkar nivån på de 
tjänster brukarna erhåller. Införandet av evidensbaserad praktik har därmed gjort 
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implementering till ett forsknings- och utvecklingsområde inom socialt arbete. I dagsläget 
utmärks implementeringsforskningen av begreppsbildning och metodutveckling. Antalet 
variabler som påverkar verksamhetens behandlingsarbete och de insatser som görs ökar när 
program flyttas från kontrollerade forskningsramar till fältet. Därmed är en korrekt genomförd 
implementering essentiell för insatsernas och metodernas fortlevnad och resultat i det sociala 
arbetet.  
    Högdin (2002) beskriver hur man utifrån Vedungs (1998) implementeringsteori noggrant 
kan granska den del i processen som löper från beslut till verkställande av insatsen. Att 
granska implementering av en arbetsmetod ger en bra bild av vilka svårigheter och 
möjligheter som denna process medför och ger upphov till. Problem som uppstår i en 
verksamhet utifrån omorganisering och förnyelse av arbetsmetoder kan ofta härledas till 
problem i den initiala fasen och problem som uppstod redan under implementeringen av 
metoden. Implementeringsstudier är därför ett bra komplement till måluppfyllelsestudier och 
annan utvärderingsforskning.  
    Vedungs implementeringsteori grundar sig främst på implementeringsprocessen i offentliga 
verksamheter utifrån politiska beslut på hög nivå och vilka faktorer som kan tänkas inverka på 
den offentliga politikens följder (Vedung 1998). Denna teori är fullt användbar även vid 
implementering av metoder i praktiskt socialt arbete, då strukturen för beslutsfattande och 
omsättning i praktisk verksamhet i princip är densamma. 

Hindrande och möjliggörande faktorer 
Lundefors Oscarsson redogör i en SiS-rapport (2004) för implementeringen av strukturerad 
behandlingsplanering på en verksamhet som arbetar med LVM-klienter. Det framkommer här 
att en av de faktorer som underlättat implementeringen av de aktuella manualerna var bl.a. 
personalens positiva inställning till införandet, då de nya metoderna redan var bekanta för 
personalen och stämde väl överens med det arbetssätt som redan fanns i verksamheten. Andra 
exempel på möjliggörande faktorer var att personalen upplevde sig ha fått bra information och 
utbildning om insatsen och att man fick möjlighet till reflektion under implementeringens 
gång genom den handledning som erhållits. Både intern och extern handledning bidrog i stor 
utsträckning till personalens förståelse för metoderna såväl som deras vilja att utföra arbetet 
med dem. Negativa faktorer som återkommer i resultatet är tidsbrist och stress. Detta sägs 
kunna härledas till bl.a. begränsade resurser, hög personalomsättning och, enligt personalen, 
”fel” inställning hos föreståndarna för verksamheten. Något som också bör betonas är att 
behandlarnas upplevelser av implementeringen inte stämmer överens med föreståndarnas. 
Lundefors Oscarsson kopplar detta till att föreståndarna inte är delaktiga i implementeringen i 
samma utsträckning som personalen, vilken brukar instrumenten i sitt dagliga arbete.     
    Alexanderssons (2006) studie visar att personalomsättningen i verksamheten har betydelse 
för till vilken grad implementeringen lyckats, då nytillkommen personal inte upplevt sig få 
tillräcklig utbildning om nya insatser. Alexandersson nämner också brist på behövlig 
kompetens som ytterligare en faktor som kan verka hindrande i implementeringsprocessen. 
Erfarenhet är en tillgång, men kan också vara en försvårande omständighet när det gäller att 
byta invanda arbetssätt. Det framkommer även att personalen inte upplever att man har stöd 
från politikerna i projektet som genomförs. Detta menar Alexandersson dock att det kan bero 
på att personalen inte förstått vad införandet innebär och vad de själva har för roll. 
Socialsekreterarna som deltagit i studien efterlyste också ett bättre stöd från sina närmaste 
chefer då man upplevde att man inte varit delaktiga i beslutande om insatsen. Resultaten i 
studien visar också att personalens inställning till metoden innan införandet påbörjats varit 
viktigare än både utbildning och information. Hur man trivs på arbetsplatsen och i 
organisationen är avgörande för motivationen att vilja förändra och utveckla. 



 14 

Ett av de senaste tillskotten av strukturerade behandlings- och genomförandemanualer är 
Barns Behov i Centrum (BBiC), ett instrument som är utformat för utredning, planering och 
uppföljning i arbetet med barn och ungdomar (Sjömar 2007) och implementering av 
instrumentet fortskrider nu i kommuner runt om i landet. Sjömar (2007) belyser i sin studie 
återigen personalens inställning innan införandet som en viktig faktor, just för motivation och 
vilja att byta arbetsmetoder. En viss misstro mot de nya rutinerna fanns innan man startade 
projektet utifrån tankar om ökad administrativ omfattning, vilket man upplevde skulle bli för 
tidskrävande. I denna studie har fel prioriteringar hos personalen visat sig vara en försvårande 
omständighet. P.g.a. osäkerhet kring instrumentet som följd av bristande handledning så har 
andra arbetsuppgifter prioriterats vilket undergräver användandet och betydelsen av metoden. 
Resurser i form av tid och stöd efterfrågades liksom en utveckling av styrning och kontroll av 
användandet av instrumentet. Som förbättringsområde nämns att man önskat fler diskussioner 
om projektets grundbegrepp, för ökad förståelse hos personalen och att kunskap, reflektion 
och lärande varit väsentliga förutsättningar för arbetet med den nya metoden.  
    En dansk studie kring spridningen av instrumentet Addiction Severity Index (ASI) visar 
också hur personalens vilja att bruka nya metoder är av vikt för införandet och användningen 
av nya metoder. Där visar resultaten att nyttjandet av standardiserade instrument, såsom ASI, 
begränsas av konstruktionen av instrumentet, men även av implementeringsprocessen. Ju mer 
personalen i en verksamhet förlitar sig på sina ursprungliga behandlingsmetoder desto svårare 
blir införandet av de nya (Denvall 2006). 
 

METOD 

Val av metod 
Metodvalet styrs av studiens syfte, problemformulering och metodologi (Marlow 2001; 
Silverman 2005). Studiens övergripande syfte är att undersöka hindrande och möjliggörande 
faktorer som omgärdar implementeringen av ett behandlingsinstrument i behandlingsarbete på 
en institution för ungdomar. För att besvara syftet med studien valdes en kvalitativ 
undersökning i form av intervjuer, då det i första hand handlade om de anställdas upplevelser 
och beskrivningar av implementeringsprocessen (Holme & Solvang 1997; Kvale 1997; 
Silverman 2005). Enskilda intervjuer är den forskningsmetod som mest går på djupet i fråga 
om att beskriva människors erfarenheter och uppfattningar av olika fenomen eller händelser 
(Sohlberg & Sohlberg 2002) Intervjuerna är semistrukturerade vilket ger intervjuaren 
möjligheter till följdfrågor (Marlow 2001; Kvale 1997). Enligt Marlow (2001) så har 
semistrukturerade intervjuer även fördelar för respondenten, då denne har möjlighet att 
utveckla samtalet till det han anser vara betydelsefullt i den aktuella frågan.  
    En tolkande ansats är ofta utgångspunkten i en beskrivande studie, vilket är fallet med den 
här undersökningen. Då det är de berördas upplevelser av implementeringsprocessen av 
instrumentet som efterfrågas är detta den lämpligaste ansatsen för studien. En beskrivande 
studie ger ofta i sin tur ett automatiskt urval av respondenter, då det i de flesta fall handlar om 
en viss populations upplevelser eller erfarenheter (Marlow 2001). 

Litteraturanskaffning och källkritik 
Litteraturöversikten i en studie är central för att kunna koppla forskningsfrågan till teori och 
det nuvarande kunskapsläget och för att ge riktning åt studien. Det kan vara bra att veta om 
frågan redan undersökts nyligen och hur man genom den nya studien kan bidra till 
kunskapsläget, t.ex. genom att införa nya variabler eller att göra om den förra studien. 
Litteraturöversikten placerar studien i sitt historiska och teoretiska sammanhang. Tidigare 
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forskning är också bra för att få inspiration till den egna studien i fråga om upplägg och 
design (Marlow 2001). 
    För att hitta relevant litteratur för studien har syftet och frågeställningarna använts som 
grund vid litteratursökning, där implementering har varit ett viktigt begrepp. Tidigare 
forskning om implementering och behandling ligger till grund för studiens genomförande. 
Källor har även sökts utifrån tidigare undersökningars referenshänvisningar, framför allt från 
Karin Alexanderssons avhandling Vilja Kunna Förstå. Denna avhandling tillhandahölls av 
författarnas handledare. Silverman (2005) säger om litteraturanskaffning att när det är etiskt 
genomförbart kan man vända sig till andra som besitter information om det aktuella ämnet för 
att ta del av deras data. 
    Datainsamlingen inför denna studie har till störst del genomförts på Örebro 
Universitetsbibliotek, genom sökningar i de olika databaserna Libris och Voyager och genom 
sökmotorerna Google och Google scholar på Internet. De sökord som använts i störst 
utsträckning är evidensbaserat arbete, strukturerade manualer, behandling, 
behandlingsarbete, behandlingsinstrument, behandlingsintegritet, implementeringsteori och 
implementering. För att hitta internationell forskning har vi sökt i databaserna Sage 
publication och Elin@Örebro, sökorden har då främst varit treatment, structured manuals, 
treatment instrument, treatment integrity, implementation, implementation theory och 
evidence based socialwork. Sökorden har efter hand använts i olika kombinationer för att nå 
så många relevanta sökresultat som möjligt. Hemsidor som använts i större omfattning är 
Socialstyrelsens hemsida, IMS, OQmeasures och Regeringens hemsida. 
    Det är viktigt att vara källkritisk under studiens gång. Författarna bör hela tiden se till i 
vilket socialt och kulturellt sammanhang källan skapats i och hämtats från och även när källan 
skapades (Holme & Solvang 1997). Författarna har haft för avsikt att utgå från så aktuell 
litteratur som möjligt, då det kulturella och samhälleliga sammanhanget förändras över tid och 
betydelsen av tidigare forskningsresultat kan då spela mindre roll. För att få så tillförlitlig 
information som möjligt att tillgå har författarna använt sig av primära källor i första hand och 
i så stor utsträckning som möjligt, vilket enligt Kvale (1997) minskar risken för att 
feltolkningar görs. I vissa fall där den ursprungliga källan ej gått att få tag på har hänvisning 
fått ges till sekundära källor. Vid användandet av sekundära källor har vi så långt det var 
möjligt sökt så aktuella källor och nyutgiven litteratur som möjligt, vilket ökar 
tillförlitligheten enligt Holme & Solvang (1997). De menar även att mängden referenser från 
olika författare och forskare är viktigt för att stärka källornas trovärdighet och öka studiens 
evidensvärde.  

Urval av respondenter 
Då studien utfördes på uppdrag av OT-gruppen gjordes ett ändamålsenligt urval där 
kriterierna bestod i att respondenterna skulle vara anställda på OT-gruppen och arbeta med 
instrumentet i behandlingsarbetet med ungdomarna. Detta är ett icke sannolikhetsurval, vilket 
innebär ett handplockat urval av respondenter där studiens syfte fått ligga till grund för de 
kriterier respondenterna bör besitta (Marlow 2001). Två undantag har gjorts, där intervjuer 
genomförts med verksamhetens föreståndare och biträdande föreståndare. De två har inte 
själva använt instrumentet i arbete med ungdomarna, utan valdes ut som respondenter i 
egenskap av verksamhetens ledningspersoner och länk till enhetschefer etc. Urvalet av 
respondenter gjordes i samråd med föreståndaren på OT-gruppen, utifrån de kriterier som 
respondenterna skulle uppfylla. Urvalsprocessen begränsades av att enbart de respondenter 
som deltagit i studien också utgjorde hela populationen, då ingen övrig personal i 
verksamheten använt instrumentet i sitt arbete. Instrumentet har heller hittills inte 
implementerats i någon annan verksamhet i Örebro. Totalt intervjuades sex respondenter ur 
personalgruppen. 
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Konstruktion av intervjuguide 
Intervjuguiden designades utifrån studiens syfte och tolkningsram på ett sådant sätt att 
resultatet efter bearbetning skulle kunna besvara frågeställningarna så utförligt som möjligt. 
Syftet med frågorna är att få fram personalens upplevelser av implementeringsprocessen och 
de hindrande och möjliggörande faktorer som uppkommit. Delar av intervjuguiden har därför 
inspirerats av Alexanderssons (2006) avhandling, som behandlar just 
implementeringsprocessen och de hinder och möjligheter som kan uppstå. Flera av 
avhandlingens enkät- och intervjufrågor har fått fungera som mall och därefter utvecklats i 
enighet med studiens syfte och frågeställningar. Viktigt för studien var också att fråga OT-
gruppen om vilka processer som ledde fram till införandet av instrumentet. 
    Inför studien har kunskap inhämtats genom litteratur och forskning på området, vilket 
också har gett uppslag till frågor i guiden. Litteratur och forskning som ligger till grund för 
frågorna har främst varit Alexandersson (2006), Andreassen (2003) och Levin (1998). De 
teman frågorna utgår ifrån följer en kronologisk ordning i processen; Inledning, Arbetet 
innan, Bakgrund till implementeringen, Instrumentet och Ungdomarna. 
    Författarna har valt att utgå ifrån en semistrukturerad intervjuguide då detta ger större 
utrymme för intervjuaren att ställa följdfrågor relevanta för studiens syfte (Kvale 1997; 
Marlow 2001).  

Intervjugenomförande 
Intervjuerna genomfördes i OT-gruppens egna lokaler under sex dagar och tog ca 45 minuter 
per intervju. De första två intervjuerna genomfördes med ett par dagars mellanrum, vilket gav 
författarna tillfälle att se över intervjuguiden och diskutera frågornas betydelse för studien. 
Diskussioner fördes efter varje intervju där olika tolkningar av de resultat som framkommit 
togs upp. Den första intervjun gjordes med verksamhetens föreståndare, som inte arbetar med 
instrumentet tillsammans med ungdomarna. Detta gav upphov till diskussion om vilka frågor 
som kunde utelämnas och om något borde läggas till vid det tillfället. Inga revideringar av 
intervjuguiden gjordes, utan samma frågor kvarstod till alla intervjuer och inga nya 
huvudfrågor tillkom. Däremot tillkom olika följdfrågor under intervjuerna utifrån 
respondenternas svar, för att inte missa avgörande information.   
 Utifrån forskningsetisk synpunkt informerades respondenterna innan intervjuerna om deras 
frivillighet att delta och möjlighet att dra sig ur om så önskades. För att underlätta vid 
intervjuerna har dessa spelats in, vilket säkerställer att väsentlig information inte förbises och 
att materialet lättare kan bearbetas (Silverman 2005; Kvale 1997). Även detta upplystes 
respondenterna om innan intervjuerna och de gav i samband med detta sitt samtycke. För att 
underlätta analysarbete har inspelningarna sedan transkriberats.  
    En del av självkritiken när man genomför kvalitativa studier med hjälp av intervjuer som 
datainsamlingsmetod är att intervjuaren konstruerar verkligheten genom att t.ex. vara selektiv 
och framhålla vissa perspektiv och infallsvinklar i olika hänseenden, och bortse från andra 
(Sohlberg & Sohlberg 2002). Beroende på situationen och hur frågan ställs kan den uppfattas 
på olika sätt av olika respondenter och därmed besvaras utifrån olika synvinklar och 
betydelser. För att få så liknande intervjusituationer som möjligt genom hela studiens genom 
förande så har författarna sett till att båda varit närvarande vid alla sex intervjuer. Vid alla 
tillfällen har den ena ställt frågorna utifrån intervjuguiden och den andra fört anteckningar och 
ställt följdfrågor som dykt upp utifrån respondentens svar eller detaljer som framkommit 
under andra intervjuer och som väckt intresse hos författarna. 
    Låg standardisering och struktur i intervjuerna gör risken för variation mellan hur de olika 
intervjuerna genomförs större, och kan därmed påverka resultatet. Detta får vägas mot att 
färdigutformade frågeformulär kan minska intervjuarens förmåga att höra och förstå vad 
respondenten faktiskt säger, hur frågan uppfattats och vad svaret innebär etc. (Olsson & 
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Sörensen 2001). Författarna har utgått ifrån en semistrukturerad intervjuguide och följt denna 
från början till slut i varje intervju. Även där har den person som inte ställt frågorna haft en 
kontrollfunktion och tagit upp frågor som kan ha förbisetts. Detta för att alla respondenter 
skulle besvara samma frågor och inte riskera att studiens syfte eller reliabilitet undermineras.     

Databearbetning och analys 
Att organisera och bearbeta kvalitativa data är i de flesta fall en stor och tidskrävande uppgift 
utifrån den inhämtade informationens natur (Marlow 2001). Organiseringen i sig består i att 
se till att data sorteras in under rätt kategori. I kvalitativa studier finns alltid eventualiteten att 
nya teman framträder under intervjuer med respondenter, vilket måste tas med i 
beräkningarna när man organiserar data inför bearbetning och analys (Kvale 1997). 
    Författarna till studien har valt, utöver att föra anteckningar, att spela in intervjuerna för att 
på så sätt minimera risken att missa eller utelämna viktig information. Dessa inspelningar har 
sedan transkriberats för en bättre översikt av insamlad data och för att underlätta 
kategoriseringen och därmed också analysförfarandet. Inspelningarna är viktiga utifrån att 
intervjuaren sällan kan ha små detaljer från intervjuerna i minnet en längre tid. Det är även till 
hjälp för att komma ihåg informationens sammanhang, vilket är viktigt för tolkning och 
analys (Silverman 2005; Kvale 1997).  
    Det är också viktigt med yttersta noggrannhet under bearbetningsfasen, då slarv kan leda 
till felaktiga omskrivelser eller tolkningar under transkriberingsprocessen (Marlow 2001). Det 
är också av betydelse att författarna ser till att all information som framkommit också följer 
med genom hela bearbetningen då författarens subjektivitet i kvalitativa studier medför en 
viss risk att vissa data utelämnas eller betonas extra, utifrån vad man vill uppnå med studien 
(Kvale 1997). Författarna har fördelat intervjumaterialet mellan sig för transkribering för att 
på så sätt göra bearbetningsprocessen mer tidseffektiv. Innan transkriberingen bestämdes 
gemensamma riktlinjer för hur denna skulle genomföras. Bland annat så har kortare och 
längre pauser i respondenternas svar nedtecknats, liksom skratt etc. Detta för att ytterligare 
tydliggöra processen och på så sätt underlätta eventuell replikering av studien (Holme & 
Solvang 1997). Utifrån inspelningar och transkriberingar har sedan författarna i första hand 
använt frågeställningarna och resultaten från intervjuerna för att kategorisera respondenternas 
utsagor. Dessa har sorterats för att motsvara studiens frågeställningar. Även eventuella nya 
mönster som dykt upp under intervjuerna har tilldelats kategorier för att inte missa väsentliga 
fakta. 
    I kvalitativa studier finns alltid en möjlighet att påbörja analysförfarandet redan innan 
datainsamlingen är avslutad, vilket kan påverka resten av datainsamlingen (Marlow 2001). 
Silverman (2005) förespråkar en sådan början på analysprocessen för att på så sätt redan tidigt 
under analysen testa sina forskningsfrågor och analysmetod, om dessa genererar för studien 
intressanta frågor och generaliseringar. Samma intervjuguide användes vid alla intervjuer. 
Dock utelämnades vissa frågor vid intervjun med verksamhetens föreståndare, eftersom denne 
inte själv arbetar med instrumentet och således inte kan beskriva detaljer i det praktiska 
arbetet. Nya diskussioner och resonemang uppkom i samband med varje ny intervju, vilket 
gjorde att nya tolkningar hela tiden diskuterades. Dessa åsiktsutbyten mellan författarna 
hjälpte bearbetningsprocessen framåt och gav dessutom upphov till tydliga mönster och 
kategorier i resultaten. Huvudsyftet med analys av kvalitativa data är att upptäcka mönster i 
den insamlade informationen och utifrån detta belysa likheter och skillnader.  
    Det är dock viktigt att hela tiden behålla de uppgifter som framkommit i sitt sammanhang 
och inte dra oberoende slutsatser av dessa mönster (ibid.). Marlow (2001) beskriver kontexten 
som viktig i kvalitativa studier utifrån att det ger studien mening och är därför essentiell för 
forskning med tolkande ansats. För att hålla kvar fokus så har resonemangen förts mot 
bakgrund av tolkningsramarna, implementeringsteorin och tidigare forskningsresultat. 
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Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 
Relibialitet i kvalitativa studier bygger på att mönster i resultaten upptäcks, som sedan kan 
jämföras med tidigare studier. Det är också betydelsefullt för kommande studier, där liknande 
undersökningar ska genomföras, att tillvägagångssätt och resultat är tydligt redovisade. Detta 
för att studien ska kunna återskapas och genomföras i ett nytt sammanhang. Holme och 
Solvang (1997) skriver att endast genom en kontinuerlig kritisk prövning och noggrannhet vid 
bearbetningen av materialet kan man uppnå en hög grad av reliabilitet och validitet i studien.  
    För att visa på metodologisk medvetenhet i studien bör författaren alltid redovisa så mycket 
som möjligt av processen om genomförts (Seale 1999, refererad i Silverman 2005). På detta 
sätt framkommer hur vissa resonemang lett fram till de slutsatser som gjorts, även där man 
fått revidera dem utifrån att ny information framkommit. Kan man inte visa på dessa 
processer blir det svårt att ge studien reliabilitet och validitet. Med hänsyn till detta har 
författarna försökt att beskriva processen så tydligt som möjligt, för att på så sätt ytterligare 
stärka studiens reliabilitet och validitet.  
    Att hålla data i sitt sammanhang är viktigt för studiens validitet och innebär att varje svar 
under en intervju behöver övervägas noga vad gäller författarnas tolkning av det sagda 
(Marlow 2001). Argumenten i analys och tolkning måste vara adekvata. Om fokus inte hålls 
ordentligt på studiens syfte blir risken stor att alla sidospår som uppkommer under 
datainsamlingen följs upp och därmed undermineras studiens syfte och resultaten kommer 
inte att visa upp något av vikt (Silverman 2005). I slutändan ger fokusering en större 
försäkran om att informationen inte förvrängts under bearbetningsprocessen och därmed ges 
studien ett sanningsenligt resultat. Studiens resultat har därför gradvis analyserats utifrån de 
teman som framkommit i frågeställningarna och återspeglats i intervjuguiden, och även med 
hjälp av vad tidigare studier inom samma område visat för att på så sätt minska risken att 
tappa fokus på syftet. 
    Ett annat sätt att validera data är avvikelseanalyser. Det betyder att avvikande resultat som 
uppkommer behöver undersökas och förklaras för att ta reda på om det handlar om 
standardavvikelser, ovanliga fall eller något annat (Marlow 2001; Silverman 2005). 
Författarna har kontinuerligt fört diskussion runt resultaten i samband med intervjuerna 
utifrån olika möjliga tolkningar. Detta är också av vikt för studiens reliabilitet för att på så sätt 
minska risken att författarna fastnar i ett förutbestämt spår redan under datainsamlingen och 
för att kunna komma fram till de tolkningar som bäst speglar informationen som framkommit.   
    Då kvalitativa studier ofta genomförs med ett lågt antal respondenter ställs stora krav för att 
resultaten ska vara generaliserbara (Sohlberg & Sohlberg 2002). Urvalen bygger sällan heller 
på representativitet och därmed måste andra mönster identifieras när studier genomförs för att 
ge möjlighet att generalisera. Det motiveras oftast med att respondenterna återger 
förhållanden eller strukturer som kan ses även i andra sammanhang. Det är inte orimligt att 
anta att liknande fenomen kan spåras i olika sammanhang som uppvisar gemensamma 
strukturer i t.ex. en organisation (ibid). Resultaten i den aktuella studien kan generaliseras till 
liknande processer i andra likartade strukturella sammanhang grundat på den 
överensstämmelse som föreligger med tidigare forskningsresultat.  

Etik- och metoddiskussion 
Vid genomförandet av undersökningar är det viktigt att utförarna tar hänsyn till de 
forskningsetiska principer som föreligger. Till att börja med så måste respondenterna få 
väsentlig information om studien och genomförarna bör också försäkra sig om att deltagarna 
förstått informationen. Sedan måste respondenterna alltid informeras om sin frivillighet att 
delta och att de har rätt att dra sig ur när som helst under processen (Vetenskapsrådet 2002), 
vilket författarna gjorde vid varje intervjutillfälle.  
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Utifrån att studien genomfördes på uppdrag av OT-gruppen i Örebro kommun så förelåg 
ingen möjlighet till ett representativt urval. Respondentgruppen utgörs enbart av personal som 
av ledningen blivit tillfrågade och sedan frivilligt valt att prova på arbetet med instrumentet i 
det dagliga behandlingsarbetet. Hade all personal i verksamheten blivit anmodade att använda 
instrumentet, och därmed utgjort en större population att göra urvalet från, hade också 
studiens resultat kunnat bli ett annat. Personalen blev också informerad om studien och 
intervjudeltagandet av sin föreståndare, vilket kan ha inverkan på det frivilliga deltagandet i 
studien utifrån den beroendeställning de anställda innehar i förhållande till sina chefer. Detta 
anses här som ytterligare ett viktigt skäl till att vid intervjutillfällena informera 
respondenterna om deras möjlighet att avbryta deltagande. 
    Då författarna inte genomförde transkriberingen av alla intervjuer gemensamt, medför detta 
en risk att tolkningar av respondenternas utsagor inte är genomgående enhetliga, vilket kan 
påverka resultatredovisningen och analysen av inhämtat material och därmed även studiens 
resultat. Detta har förebyggts genom gemensam struktur för hur transkriberingen ska utföras 
och genom kontinuerliga diskussioner kring alternativa tolkningar för att hålla fokus på syftet. 
Marlow (2001) beskriver detta som en metod för att ytterligare stärka validiteten i en studie.  
    I analys av kvalitativa data är risken större att personliga, intellektuella och professionella 
fördomar eller förkunskaper påverkar utkomsten (Marlow 2001). För att stävja eventuell 
inverkan av sådana förvrängningar av informationen har författarna under hela insamlings-, 
bearbetnings- och analysförfarandet fört en ständig dialog med varandra och handledaren, där 
man hjälpts åt att komma runt en alltför enformig tankekedja och fört upp alternativa 
tolkningar till ytan. 
     
     

RESULTAT OCH ANALYS 

Resultat och analys redovisas i ordningsföljd utifrån uppsatsens frågeställningar dvs. 
uppföljningen innan implementeringen, bakgrund till implementeringen, 
hindrande/möjliggörande faktorer under implementeringen och i arbetet med instrumentet. 
Resultat och analys varvas i löpande text under respektive tema som bryts ner i underrubriker. 
    Respondentgruppen består av sex personer som arbetat mellan fem och femton år på OT-
gruppen. I resultat och analysdelen kommer, av anonymitetsskäl, inga åtskillnader göras 
mellan föreståndare, biträdande föreståndare och övrig personal, utan redovisningen 
representerar hela arbetsgruppen.  

Uppföljningen innan implementeringen 

Teori och metod 

I teoriavsnittet beskrivs vikten av tillförlitliga arbetsmetoder, där Andreassen (2003) menar att 
institutioner som arbetar utifrån redan beprövade metoder också är de som uppvisar bäst 
behandlingsresultat. Detta ställer krav på både ledning och personal i fråga om kunskap och 
förmåga. På OT-gruppen arbetar man utifrån en psykodynamisk grundsyn med inriktning på 
objektrelationsteorin och anknytningsteorin, vilket alla respondenter också beskriver mer eller 
mindre utförligt. Modellen som de använder sig av i behandlingen är utarbetad av tidigare 
anställda på OT-gruppen, som efter år av erfarenheter i arbetet med ungdomar utformade en 
modell som använts och är en bas i verksamheten. Modellen de arbetar efter i behandlingen 
med ungdomarna verkar vara väl implementerad i verksamheten och hos personalen. 
Respondenterna anser att alla i personalgruppen arbetar konsekvent med den modell och teori 
som verksamhetens styrdokument anger, respondent E beskriver personalgruppen så här:  
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Vi är en ganska enad grupp tycker jag där alla tror på vad vi gör, vilket är väldigt tryggt. Så jag tycker att vi 
arbetar mot samma mål. 

 
Enligt Andreassen (2003) konsekvens i arbetsmetoderna viktigt och ofta avgörande för ett 
positivt behandlingsutfall. Konsekvens och enhetliga metoder menar Levin (1998) annars vara 
ganska ovanligt då det ofta är oklart vilka teorier och metoder behandlingsverksamheterna 
arbetar efter. 
    Utifrån respondenternas entydiga svar kan man utläsa att OT-gruppen har en väl 
fungerande arbetsgrupp där de anställda upplever att gruppen är trygg och att de arbetar mot 
samma mål. Ingen av respondenterna visade några tveksamheter i svaren om verksamhetens 
arbetssätt och mål. En förklaring till detta kan vara att man inom verksamheten har tydliga 
mål och en strukturerad verksamhetsbeskrivning Detta är enligt Andreassen (2003) är en 
förutsättning för att kunna utföra ett bra behandlingsarbete.  

Manualer/instrument 

En viktig del i utvecklingen av det evidensbaserade arbetet är att med hjälp av standardiserade 
behandlingsmanualer kunna visa på effekter av behandling och de metoder som är i bruk i en 
verksamhet (Alexandersson 2006). På OT-gruppen använde man sig innan implementeringen 
av instrumentet inte av strukturerade formulär eller instrument i behandlingsarbetet. 
Respondent C förklarar detta så här:  
 

Vi arbetade inte med formulär eller så. Vi har ju en arbetsmodell som vi går efter, men vi har ju ingenting vi 
fyller i. 

Detta har varit en brist i verksamheten, då det inte har gått att mäta behandlingseffekterna hos 
ungdomarna och på verksamheten i stort. OT-gruppen skulle ytterligare kunna säkerställa 
behandlingseffekterna genom ett manualbaserat arbetssätt. Utifrån att kraven har ökat på de 
verksamheter som regleras av länsstyrelsen att på ett tydligare sätt kunna visa på resultat och 
effekter av de insatser som görs, så är detta viktigt även för kommunala verksamheter. Detta 
styrks av Henggeler et al.(1994, refererad i Andreassen 2003), som menar att man genom 
användandet av strukturerade och beprövade manualer lättare kan säkerställa integriteten på 
behandlingsverksamheten.  

Uppföljning 

Kvalitetssäkring av en verksamhet kräver tydliga riktlinjer och bra vägledning för de anställda 
för att på bästa sätt arbeta mot verksamhetens mål (Alexandersson 2006). Dessa riktlinjer ger 
viss möjlighet att mäta om verksamheten arbetar på det sätt man säger sig göra genom att se 
till hur riktlinjerna följs i arbetet i verksamheten. Det är viktigt att genom utvärdering följa 
upp detta för att på så sätt utveckla verksamheten och behandlingsarbetet. Det råder delade 
meningar bland personalen på OT-gruppen om hur uppföljningen sett ut innan införandet av 
instrumentet.  
 

Ja du, hur såg det ut.  Det finns ju inget som ser likadant ut så… Det skedde mer i helt okontrollerade former 
(skratt). (Respondent E) 

Fyra av respondenterna tar upp en obligatorisk uppföljning som görs var sjätte månad med 
socialsekreteraren och ungdomen på socialkontoren. Respondent B menar att de alltid har följt 
upp regelbundet och med samma frekvens som det nya införandet av instrumentet medför, 
men att det har skett verbalt och inte manualbaserat. B menar också att uppföljning inte är 
främmande, eftersom de alltid arbetat så:  
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Vi har ju jobbat med kvalitetssäkring genom utvärdering så gott det har gått innan också, fast vi inte har haft 
den här manualen. Så tanken med manualbaserad uppföljning är ju inte helt främmande eftersom vi har 
jobbat på ett liknande sätt. 

 
Förklaringar till att svaren skiljer sig så markant åt kan vara att detta är ett känsligt ämne att 
prata om i en verksamhet. Alexandersson (2006) menar att det finns ett motstånd till att 
utvärdera som grundar sig på en rädsla att bli granskad. Alexandersson (2006) säger också att 
kunskapsbasen i socialt arbete är svag och att man inom socialt arbete inte har vanan att 
arbeta efter systematisk dokumentation. Detta resonemang kan även ha påverkat resultatet, då 
respondenterna har olika kunskaper och ser olika på vad uppföljning och utvärdering 
egentligen är.  
   Utifrån respondenternas svar så ser vi brister i uppföljningen av de behandlingsinsatser som 
gjorts på OT-gruppen. Det är viktigt att utvärdera och kritiskt granska de metoder och det 
arbetssätt man använder sig av inom en behandlingsverksamhet. Utifrån ett sådant arbetssätt 
är det viktigt att framhålla individens rättsäkerhet, vilket kan stärkas av att följa upp 
behandlingen för att på så sätt få klarhet om insatsernas effekter hos den enskilde ungdomen. 
Som Alexandersson (2006:281) skriver: Att inte veta eller att följa upp vad dessa insatser 
leder till för de enskilda individerna är svårt att etiskt försvara.  

Bakgrund till införandet 

Behovet 

Anledningen till att man kom att införa instrumentet i verksamheten på OT-gruppen grundar 
sig framför allt i det krav på evidensbaserat arbete som träder fram allt tydligare. Som 
Alexandersson (2006) skriver arbetar man i socialt arbete sällan utifrån metoder med 
systematisk dokumentation. Detta är också fallet på OT-gruppen. Man kan därför heller inte 
säga om behandlingen ger önskat resultat. Respondenterna tillfrågades om de upplevde något 
uttalat behov i deras verksamhet av att kunna utvärdera behandlingen och uppfattningarna 
varierade något. De flesta av respondenterna menade att ett sådant behov absolut förelåg, 
utifrån krav på kvalitetssäkring och evidens. Undantaget var en i personalgruppen som 
menade att det inte var något som väckts av dem inom verksamheten. Majoriteten menade 
dock att man upplevde att det pratats länge om tydligare utvärdering och mer vetenskaplig 
dokumentation och att ambitionen funnits där länge. 
 
Ja det känns ju oerhört viktigt att man uppdaterar, så man inte gör fel saker helt enkelt. Och att man kan fortsätta 
med det som går bra. Poängen är ju att bli så bra som möjligt tycker jag, då måste man utvärdera kontinuerligt. 
(Respondent D)   
 
En annan gemensam ståndpunkt var också vikten av utvärdering för verksamhetens 
utveckling och för att se om man verkligen arbetar på det sätt man säger sig göra. Detta är en 
positiv och viktig reflektion från personalens sida. Behandlingsintegritet spelar en stor roll för 
klienten i en verksamhet, vilket är ett viktigt skäl för utvärdering och uppföljning (Levin 
1998; Andreassen 2003).  

Samarbetet 

Ungdoms- och familjeenheten i Örebro kommun har ett samarbete med Örebro universitet. En 
av forskarna på universitetet jobbar också mot verksamheterna inom enheten och kan på så 
vis bistå med forskning för att bidra till den evidens som krävs inom socialt arbete utifrån 
socialstyrelsens ökade krav. Till hjälp har man då socionom- och socialpedagogstudenter som 
kan skriva uppsatser på uppdrag av enheten. Detta medverkade i stor utsträckning till att man 
började implementera det här instrumentet på just OT-gruppen. De flesta i personalgruppen 
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har en klar bild av hur bakgrundsarbetet till införandet gick till och även om det samarbete 
man har med universitetet, och beskriver också detta mer eller mindre utförligt i intervjuerna. 
 

Nu hade vi ju möjligheten i och med samarbetet med universitetet och det dök upp lite idéer kring uppsatser. 
Då var gruppen på hugget i det, vi ville prova. (Respondent B) 

Personalens medvetenhet och kunskap om processen vid införandet av nya arbetsmetoder är 
av vikt då detta påverkar inställning och engagemang (Alexandersson 2006; Vedung 1998). 
Detta i sin tur har inverkan på personalens förmåga och vilja att arbeta med de nya metoderna, 
då förståelsen för insatsens roll i verksamheten och behandlingsarbetet bidrar i stor 
utsträckning till personalens motivation inför förändringar (Alexandersson 2006; Vedung 
1998). Detta innebär att eftersom personalen i den aktuella verksamheten anser sig vara väl 
insatta i hur arbetet runt införandet av instrumentet sett ut, så kan det mycket väl ha påverkat 
deras fortsatta inställning till att arbeta med det nya instrumentet. 
 

Jag är positivt överraskad framför allt! Eller, jag är väldigt glad att arbetsgruppen verkar vara så entusiastisk 
för att prova det här, även de som inte kommer att använda det. (Respondent B) 

Det har ju också varit positivt det känns att de har velat att vi ska testa det här. … Vi är inte vana och det blir 
lite småprat här och där och man försöker hjälpa varann lite. Men ledningen har ju varit positivt inställd och 
så. (Respondent E) 

I och med att man började samarbetet med universitetet så fick man därifrån höra talas om det 
här instrumentet. Det i kombination med möjligheten till att studenter skulle granska 
implementeringen gjorde att man bestämde sig för att göra ett försök att använda instrumentet 
i sitt behandlingsarbete. Flera behandlingsverksamheter var intresserade av att börja använda 
instrumentet i fråga, men bromsades upp med motiveringen att man ville genomföra 
processen i en verksamhet först och sedan granska den med hjälp av en studie. Detta för att 
kunna utläsa vilka hinder och möjligheter som omgärdar processen och på så sätt utveckla den 
till nästa införande. Detta kan ses som en liten del i det utvecklingsarbete som pågår, både vad 
gäller implementeringsforskning men också att utveckla kommunens verksamheter. Detta 
styrks av Elgesem (2007) som beskriver implementeringsforskning som ett 
utvecklingsområde, vilket man har tagit vara på här, då införandeprocessen är så avgörande 
för resten av användandet av instrumentet så är det viktigt att man inte förhastar sig och gör 
samma misstag på flera ställen.  

Syftet  

Alexandersson (2006) skriver, utifrån Vedungs implementeringsteori, om hur viktigt det är 
med tydlighet vid införande av nya arbetsmetoder. Ett tydligt syfte som beskriver de nya 
insatsernas roll i verksamheten underlättar för de inblandade att förstå och ta till sig syftet 
med den nya metoden och dess roll i verksamheten. Detta bekräftas också i flera studier där 
tydligare riktlinjer och diskussioner kring grundbegrepp efterfrågats för ökad förståelse och 
kunskap. Personalen på OT-gruppen upplever syftet med instrumentet som väldigt klart och 
tydligt. Dock skiljer sig utsagorna åt när frågan ställs om vad syftet är med införandet och 
användandet av instrumentet. Två av respondenterna menar att ett övergripande syfte som 
man fått förklarat för sig är att jobba på en god utvecklingsprocess och att bättre kunna se när 
det är dags att avsluta ungdomarnas behandling på just OT-gruppen.  
 

Det här instrumentet är en del i alltihop. Att vi inte knyter ungdomarna för starkt till oss, utan att vi faktiskt 
med hjälp av det här kan se när det är dags att börja slussa ut. För där tror jag vi har kunnat tappa ibland. Att 
de blir inskrivna för lång tid. (Respondent A) 

En respondent beskriver att det varit en brist i verksamheten tidigare och i vissa fall nog håller 
ungdomarna kvar för länge, när de egentligen behöver gå vidare. Man beskriver också OT-
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gruppen som en del i en vårdkedja, då ungdomarna kan vistas i flera av kommunens 
verksamheter under olika perioder. En av respondenterna reflekterar över hur ett instrument 
som detta kan vara till hjälp då för att se ungdomarnas behandlingshistorik, om man använder 
samma verktyg i alla verksamheter. Det är oerhört positivt för verksamhetens utveckling att 
detta uppmärksammas, men samtidigt en brist att det bara är en av respondenterna som gör 
den återspeglingen.  Det är en viktig faktor i evidensbaserat socialt arbete att kunna se tillbaka 
och använda gamla resultat i en ny bedömning (Oscarsson 2006). 
    De övriga i personalgruppen är överens om att syftet varit tydligt, men beskriver likaväl 
varierande intentioner med användningen av instrumentet. En respondent säger att hela syftet 
är att prova om instrumentet fungerar i verksamheten men att instrumentet i sig inte motsvarar 
något man måste komplettera i organisationen.   
 

Tanken med att prova det här var att se om det kan bli något för oss i framtiden, det var ju ganska tydligt men 
sen /…/ Vi har kanske inte varit i läget nu att vi måste ha in någonting vad som helst … utan det har varit mer 
att det verkade spännande att prova på instrumentet. (Respondent B) 

En annan beskrev att alla är intresserade av att veta om man arbetar på det sätt man säger sig 
göra i verksamheten och om det här är det bästa sättet att ta reda på det så får det gå. En 
respondent menade att syftet inte var helt klart, eftersom de inte visste exakt hur de skulle 
använda instrumentet än. 
    Utifrån de svar som framkommit upplever personalen sig inte ha missat något i 
syftesbeskrivningarna, utan alla har klart för sig vad syftet är med instrumentet, trots att 
svaren varierar och alla har sin egen uppfattning om vad föresatserna är. Detta kan antingen 
tolkas som att informationen till personalen i upptakten till processen inte varit tillräckligt 
tydlig, eller så har personalen helt enkelt inte varit nog uppmärksam när detta diskuterats. 
Detta är dock en återkommande diskussionspunkt. Utbildning, information och handledning 
om införandet av nya arbetsmetoder och hur väsentligt detta är för en lyckad implementering 
är något som upprepas i de flesta resultat från tidigare studier av liknande slag (Alexandersson 
2006; Lundefors Oscarsson 2004; Sjömar 2007). Största delen av ansvaret för detta ligger på 
verksamhetens ledning och ansvariga för införandeprocessen, för att ge personalen tillräcklig 
information för att på så sätt främja förståelsen för instrumentets roll i behandlingsarbetet och 
verksamhetens målsättningar (Alexandersson 2006). Brister detta och personalen börjar arbeta 
mot olika mål och på olika sätt så arbetar man inte konsekvent längre utifrån t.ex. 
styrdokument och uttalade teorier, vilket kan leda till sprickbildningar i 
behandlingsintegriteten. Precis som Andreassen (2003) beskriver så kan man misslyckas med 
vilken behandlingsmetod som helst om man inte arbetar konsekvent i verksamheten. En 
enhetlig och välinformerad personalgrupp är utifrån detta centralt för evidensen i 
verksamhetens arbete. Vedung (1998) och Alexandersson (2006) beskriver båda vikten av 
ledningens medverkan och Alexandersson tar också upp tydlighetens betydelse för införandet. 
Ledningspersonerna i verksamheten ansvarar för att dessa två kan kombineras för att klargöra 
också för personalen vad man gör och varför.  
    Respondenterna tillfrågades även om vad de hade för förhoppningar på instrumentet innan 
implementeringen, där möjlighet gavs att spekulera mer fritt om deras egen tro på det nya 
verktyget. Två av respondenterna använder ordet kontrollfunktion i det här sammanhanget, 
men i två olika betydelser. Den ena talar om individens rättssäkerhet och hur instrumentet och 
den dokumentation som följer på blir ett sätt för anhöriga att tydligt få se vad som hänt med 
ungdomens mående under tiden i behandling, ett bevis för att man jobbar som man säger sig 
göra. Respondent A beskriver det på följande sätt: 
 

De här ungdomarna som är inskrivna här och deras familjer har ju rättigheter, alltså man har gjort en 
biståndsbedömning att de behöver viss typ av vård och då måste ju vi se till att vi levererar det. 



 24 

Respondent C jämför istället instrumentet med urinprov: 
 

Det är ett verktyg. Det är precis som urinproven vi gör tänker jag. Det är en kontrollfunktion men det är ju 
inte det viktigaste. 

En ytterligare dimension i arbetet med ungdomarna är också en faktor som återkommer i flera 
av intervjusvaren. Tre av respondenterna upplever att instrumentet kommer att underlätta i 
många fall när det gäller att utläsa ungdomarnas mående då flera av dem inte är särskilt 
verbala, utan behöver ytterligare en uttrycksform. En respondent sade sig inte ha några 
specifika förhoppningar om användandet av instrumentet, utan menade istället att varje ny 
infallsvinkel i arbetet med ungdomarna kan ge resultat som kan vara till nytta för 
behandlingen. De flesta ur personalgruppen betonade dock att det mänskliga mötet är det 
centrala i behandlingsarbetet och att instrumentet inte fick komma att ta överhanden. 
    Återigen skiljer sig uppfattningarna åt om vad instrumentets roll i behandlingen kommer att 
vara och vad man förväntar sig kunna åstadkomma med det nya arbetssättet. Tydligast 
framträder oron för att arbetet med ungdomarna kommer att koncentreras för mycket på det 
manualbundna och för lite fokus kommer att läggas på vad som händer i situationer och 
samtal med ungdomarna. 
 

Alltså missar man det, slutar man titta och möta personerna i mötet och bara förlitar sig på en siffra eller ett 
kryss i ett papper, då är man ju illa ute. Men man hoppas ju att det aldrig kommer gå så långt. (Respondent 
C) 

Jag tror som sagt att man inte kan jobba med det hela tiden som det enda, utan det mänskliga mötet är ändå 
helt centralt. (Respondent B) 

Även här handlar det om personalens förståelse och motstånd och ett behov av att klargöra 
syfte och målsättning med instrumentet. Om personalen inte är helt medveten om den roll den 
nya insatsen förväntas ha i behandlingsarbetet så uppstår en risk att man istället inte använder 
instrumentet fullt ut så som det är tänkt att användas. Det i sin tur medför att inga positiva 
resultat kommer att visas upp utifrån användandet och personalens förståelse och vilja att 
fortsätta med den nya metoden kommer att minska. Exempel på detta finns i Sjömars (2007) 
studie där personalen p.g.a. bristande handledning upplevt osäkerhet kring det nya 
instrumentet. Detta ledde till felaktiga prioriteringar där man istället för att utveckla kunskap 
om den nya metoden istället lade fokus på gamla uppgifter. Även Denvall (2006) beskriver 
hur personal under en implementering motsätter sig nya metoder ju mer man förlitar sig på de 
gamla. Dessa tendenser visar sig också hos personalen på OT-gruppen då trots att de flesta av 
respondenterna har väldigt liknande upplevelser av bakgrunden till införandet och var positivt 
inställda till det, så tar man lätt på användandet av det nya instrumentet och det faktum att 
man inte helt och hållet ser betydelsen av det. 
 

Man tänker att ungdomarna är här 2-2½ år och sen så fyller dom i såna här, vad ska man säga, på tio minuter 
några gånger, så tror jag inte det har så stor betydelse. (Respondent C) 

Personalens påverkan och inställning  

Respondenterna beskriver att man i verksamheten har en stark personalgrupp och ett nära 
förhållande mellan personal och ledning. Majoritet av respondenterna upplever att man 
absolut fått vara med och påverka i beslutsprocessen om man skulle införa instrumentet i 
verksamheten. Personalen har blivit tillfrågad på möten om man ville börja med att prova 
instrumentet och vilka som skulle arbeta med det initialt. Respondent C menar dock 
annorlunda: 
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Nej, det tror jag inte. … Hade man nu tyckt att ’nej det här vill inte jag’ så hade man inte kunnat påverka det, 
det tror jag inte. Men jag kan ju tänka mig att om det är någonting man känner nu, att det här funkar inte, så 
tror jag att vi kan påverka det. Men hade vi varit motståndare så hade vi nog inte kunnat göra det.  

En respondent uttrycker viss osäkerhet runt personalens deltagande i beslutsprocessen och 
menar att det inte bestämts enbart från ledningens sida, men att personalen inte helt varit 
insatta i hur processen skulle gå till förrän den redan var igång. I Alexanderssons studie 
efterlyser socialsekreterarna ett bättre stöd från sina närmaste chefer då man upplevde att man 
inte varit delaktiga i beslutande om insatsen, vilket alltså också vara en viktig del i 
personalens upplevelse av delaktighet och förmåga att påverka sitt arbete. Det också ger ökad 
förståelse för de nya metoderna och högre motivation hos personalen (Alexandersson 2006). 
Att en respondent ur personalgruppen tvärtemot de andra inte anser sig haft någon möjlighet 
att påverka kring införandet av instrumentet kan härledas till olika faktorer. T.ex. kan stor 
frånvaro från arbetet under besluts- och införandeprocessen påverka känslan av delaktighet 
(Alexandersson 2006). Detta kan tänkas ge en liknande effekt som för nytillkommen personal, 
d.v.s. att man missar utbildningar eller andra diskussionstillfällen på arbetsplatsen som berör 
införandet, vilket reducerar delaktighet och även kunskap kring den nya metoden. Även den 
allmänna inställningen till nya metoder kan påverka hur man upplever sin egen roll i 
processen, då engagemanget ofta håller samma nivå som viljan att börja med något nytt 
(Vedung 1998; Alexandersson 2006). 
    Det framkommer i intervjuerna att personalen huvudsakligen varit väldigt positivt inställd 
till det nya instrumentet och har varit ivriga att få prova på användandet av det. Flera positiva 
reaktioner återkom i de flesta intervjuer, man har varit nyfikna på instrumentet och många har 
varit villiga från första början att prova att använda det i arbetet med ungdomarna för att se 
hur det kommer att fungera. Detta kan vara en bekräftelse på att personalen faktiskt upplevt 
stor medverkan i den process som föregick implementeringen och att den välvilliga 
inställning det för med sig är ett resultat av medbestämmande och möjlighet att påverka sin 
arbetssituation. Dessa faktorer är enligt Alexandersson (2006) några av de viktigare 
omständigheterna vid införandet av nya arbetsmetoder. 
    Några av respondenterna beskriver dock en viss rädsla och oro innan man kom igång, detta 
utifrån olika faktorer. En av respondenterna menade att det var en rädsla för manualbaserade 
instrument överhuvudtaget medan en annan trodde att det skulle medföra en risk att man 
tappar bort helheten i behandlingsarbetet. Utifrån det arbetssätt man har i verksamheten så 
uttryckte framför allt en respondent en rädsla för att vikten av mötet med ungdomarna skulle 
glömmas bort om man fokuserade alltför mycket på instrumentet och de frågor som ska 
ställas. Lundefors Oscarsson (2004) beskriver hur personalens inställning till nya metoder 
också påverkas av hur väl man känt till dem innan införandet och hur väl de passar in i 
verksamhetens övriga arbetssätt. Detta bekräftas av flera av respondenterna i den aktuella 
studien, att en av svårigheterna man upplevde var hur väl man skulle kunna arbeta 
manualbaserat utifrån den psykodynamiska grund man utgår från i verksamheten. 

 

Jag har ett psykodynamiskt tänk som man tänker hela tiden, det är ju lite flummigt kanske om man säger så 
men man tänker ju mycket på känslor /…/ och sen så helt plötsligt ska man få ner det på papper, det är klart 
att i början så känner man att äsch /…/ ska vi ödsla tid på det här. (Respondent C) 

Återigen kommer resonemanget tillbaka till tydlighet från ledningens sida med vilken och hur 
stor roll instrumentet ska spela i behandlingsarbetet och vilken vikt man lägger vid att upplysa 
personalen om detta. Oron för att det nya ska ta överhanden gör att man har en restriktiv 
inställning till användandet av det och lutar sig helt och hållet mot de ursprungliga 
tankesätten, då vad som egentligen skulle behövas är en integrering av de båda. Detta visar sig 
även i Denvalls (2006) studie, där personalens lojalitet till gamla metoder utgör ett hinder för 
införande av nya. För att detta ska ske med bra resultat krävs klarhet från ledningens sida och 
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förståelse från personalen, vilken kräver överskådlighet över hela processen kring de nya 
metoderna (Alexandersson 2006).  

Utbildning/introduktion 
Varje år anordnas två enhetsdagar då de anställda inom enheten bjuds att delta på 
föreläsningar och liknande och utifrån beslutet om att prova instrumentet bjöds en föreläsare 
in som forskat kring användandet av samma instrument i en annan verksamhet. Vid detta 
tillfälle gicks instrumentet igenom och de anställda fick prova att fylla i manualen själva. 
Efter detta tillfrågades de anställda i verksamheten vilka som kunde tänka sig att börja med att 
prova instrumentet och utifrån det har man sedan hösten 2007 på prov använt manualen i 
klientarbetet. 

Utbildning 

Personalen i en verksamhet är de som arbetar närmast klienterna och är också de som kommer 
att använda sig av nya metoder i det dagliga arbetet. Det är viktigt att de har fått tillräcklig 
introduktion kring de nya insatserna och även att ledningen visar intresse och motivation, för 
att på så sätt stärka personalens vilja, förståelse och engagemang inför att införa nya arbetssätt 
(Vedung 1998). Väsentlig utbildning är en del i en lyckad implementering och bidrar också 
till en positiv utveckling i behandlingsarbetet utifrån de nya metoderna. 
    Respondenterna berättar att den enhetsdagen då instrumentet behandlades var det enda 
utbildningstillfälle som erbjöds gällande det nya instrumentet, vilket mottagits på olika sätt av 
personalguppen. Föreläsaren beskrev och gick igenom instrumentet och redogjorde för sin 
forskning kring det och sedan fick alla deltagare fylla i det själva för att prova på hur det 
skulle gå till. Därefter räknades resultaten ut och föreläsaren gick igenom hur de skulle tolkas 
och hur man kan tänka kring vad som framkommer med hjälp av instrumentet.  
    En första reflektion från respondenterna är att de är nöjda med den utbildning man erhållit, 
men vid vidare efterfrågningar så dyker allt fler tveksamheter upp. 
 

Jag skulle nog kanske velat ha mer om man hade haft möjlighet, samtidigt hade vi en del av en heldag när vi 
pratade om det. Fast det känns som att det var för länge sen. Om vi bestämmer att vi ska arbeta med den här 
kontinuerligt och med många ungdomar över tid så skulle jag vilja ha mer. (Respondent D) 

Jag vet ju inte riktigt om jag trodde att det var på allvar först. /…/ Hade jag förstått det jag förstår idag så 
hade jag nog varit än mer alert den dagen. /…/ Men hade man varit mer alert den dagen och verkligen förstått 
att vi skulle börja med det här om några veckor, då hade det säkert räckt. Ja det tror jag, de gick igenom det 
ganska tydligt, det har jag för mig. (Respondent C) 

Det personalen uttrycker här är att utbildningen nog varit tillräcklig om det bara hade varit 
tydligare från början vad syftet med föreläsningen var. Personalgruppen var inte informerad 
om att man faktiskt skulle införa instrumentet i verksamhetens arbete när enhetsdagen 
genomfördes, vilket resulterat i att man inte tagit till sig den information som erbjudits på ett 
fullgott sätt. Man har inte sett på föreläsningen som utbildning, utan som ett 
informationstillfälle. Respondent B hade inte möjlighet att närvara under föreläsningen och 
beskriver sin uppfattning av utbildningen så här: 
 

Jag känner att vi gör det här som grupp. Vi försöker att förhålla oss så till saker och flera i gruppen har provat 
instrumentet, så jag känner mig inte orolig. Om jag provar instrumentet på en ungdom så tror jag att jag 
kommer att kunna få den hjälp jag behöver. … Inställningen har inte varit vare sig i arbetsgruppen eller 
gentemot ungdomarna att det här är någonting som vi ska använda i verksamheten, utan det här är någonting 
som vi ska prova och då finns det utrymme att just prova. (Respondent B) 

Detta förstärker ytterligare bilden av att tydligheten i vad som gäller runt instrumentet och 
införandet av det lämnar en del att önska, sett till vad tidigare studier visar. Bl.a. så beskriver 
Levin (1998) hur tveksamheter kan uppstå gällande om metoden blivit implementerad eller 



 27 

inte då personalen inte arbetar enhetligt mot samma mål, vilket i sin tur hotar 
behandlingsintegriteten. Utbildning är en viktig del av implementeringen (Vedung 1998; 
Alexandersson 2006) och är den inte korrekt genomförd och ger personalen tillfredställande 
förmåga att arbeta med instrumentet så är detta en stor brist i implementeringsprocessen. Det 
är också väsentligt för behandlingsintegriteten att man arbetar efter den planering som gjordes 
initialt (Levin 1998). Korrekt genomförande och att arbeta efter ursprunglig planering är 
moment som försvåras för personalen i det aktuella fallet bl.a. av att man inte varit medveten 
om att instrumentet skulle implementeras när utbildningstillfället genomfördes. Detta pekar på 
en diffus planeringsprocess inför implementeringen, vilket kan förklara respondenternas 
skiftande upplevelser inom många områden i implementeringen. Här skulle Fixsens (2005, 
refererad i Elgesem 2007) fasmodell kunna användas som grund för att få en tydligare upptakt 
till implementeringsprocessen. Elgesem (2007) menar att denna modell ökar kvaliteten i 
implementeringen och på så sätt även kommande användande av instrumentet (Högdin 2002). 
Sett till resultaten från verksamheten i fråga så skulle en sådan modell ha varit till hjälp vid 
införandet av instrumentet. 
    Att en av respondenterna resolut betonar att instrumentet enbart är något man testar visar 
även detta på otydlighet i planering och implementering, då respondenterna inte fått en 
enhetlig uppfattning om instrumentets roll i verksamheten. Respondenten menar att man har 
sådan hjälp av arbetsgruppen att det inte kommer att påverka arbetet med instrumentet även 
om man missat utbildningen. Tydlighet kring instrumentets betydelse i verksamheten är 
essentiell, annars kan arbetssituationen bli förvirrad för de anställda (Alexandersson 2006). 
Förvirring kring nya metoder kan leda till brister i arbetet med dessa och därmed äventyra 
metodens roll i behandlingen och även behandlingsintegriteten. I Lundefors Oscarssons 
(2004) studie anges bra utbildning och information som en viktig möjliggörande faktor i 
implementeringen. Detta visar sig även i Alexanderssons avhandling där nytillkommen 
personal inte upplevt sig få tillräcklig utbildning om nya insatser, vilket gett effekter på 
implementeringen av insatserna.  

Handledning 

Handledning genomförs regelbundet med personalen på OT-gruppen kring arbetet och 
ungdomarna. Detta är ett sätt att försäkra sig om att eventuella problem och undringar förs 
upp till ytan och behandlas för att på så sätt ge både personal och verksamhet möjlighet att 
utvecklas. Resultatet i studien visar att man inte har någon handledning kring det nya 
instrumentet specifikt. Dock utrycker ingen av dem ett behov av eller önskan om regelbunden 
handledning. Två av respondenterna återkommer till att man bara provar instrumentet i 
verksamheten och att i nuläget finns inget uttalat behov av handledning. Däremot tror båda att 
det kan komma att krävas om man fortsätter att använda instrumentet. 
 

Det blir väl mer med handledning om man kör igång med instrumentet mer sedan. Då tror jag att det är bra, 
men i nuläget har det inte varit något som jag har efterfrågat. … Det har inte varit på den nivån att vi känt att 
vi behövt någon handledning i det här läget. (Respondent D) 

Någon respondent tror att det skulle bli svårt att få in handledning i arbetet rent tidsmässigt 
och någon har inte reflekterat över ett sådant behov då det inte är bestämt om man kommer att 
använda instrumentet fullt ut i verksamheten. Två av respondenterna berättar att man i första 
hand använder sig av kontakten på universitetet, som också är ansvarig för implementeringen, 
med de frågor som dyker upp kring införandet av instrumentet. Respondent C ändrar 
uppfattning om handledning under intervjun. När frågan om handledning tas upp så menar 
respondenten att ett sådant behov inte förekommer och att det ej finns anledning för 
handledning på instrumentet i sig. Men efter att ha resonerat vidare så ändrar respondenten 
uppfattning: 
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Jag har ingen aning om vad jag ska göra med den här siffran eller vad den betyder egentligen. Jamen det 
fattas ju. Det är ju där det brister, att man inte har någon annan att bolla det med. Vad det egentligen betyder. 
Ja, det är en brist, det känner jag nu helt klart. 

Respondenten i fråga beskriver hur personalen använder gruppen för att resonera kring frågor 
och svårigheter som uppstår i användandet av instrumentet, men att ingen har några egentliga 
svar på t.ex. hur man ska räkna ihop och använda resultat. 
    Ytterligare en del i detta är personalens eget ansvar för att sätta sig in i instrumentets 
funktion och roll i verksamheten. Flera av respondenterna lägger bristen på kunskap kring 
detta på sig själva: 
 

Jag måste sätta mig in i det mer, men det handlar ju mest om mig själv. (Respondent B) 

Jag känner att jag själv hade kunnat ta reda på mer, självklart! För informationen har vi ju fått, vi har ju fått 
papper. (Respondent E) 

Personalen uttrycker här en vilja att få lära sig mer om instrumentet och användandet av det. 
Sett till tidigare studier och även Vedungs (1998) implementeringsteori så ligger inte ansvaret 
på de anställda i den utsträckning som respondenterna tycks ha uppfattat det. För att 
personalens förståelse för, och förmåga att arbeta med, nya metoder ska uppträda på en rimlig 
nivå så bör de även få den utbildning och handledning som krävs redan från början. Sjömar 
(2007) beskriver hur respondenter efterfrågat bättre resurser under implementeringen i form 
av tid och stöd. Fler diskussioner kring projektets grundbegrepp efterfrågades också i Sjömars 
(2007) studie, då man upplevde att detta skulle ha ökat personalens förståelse för de nya 
metoderna. Även i Lundefors Oscarssons (2004) rapport uttrycker respondenterna att man 
erhållit både intern och extern handledning, vilket i stor utsträckning bidragit till personalens 
förståelse för metoderna och även viljan att arbeta med dem. 
    Personalen i den aktuella verksamheten har från början av införandet en positiv inställning 
till att arbeta med instrumentet, vilket verkar vara konsekvent även när intervjuerna 
genomfördes. Dock är inte personalens motivation att arbeta till nytta om metoden inte kan 
nyttjas p.g.a. bristande kunskaper i användandet. För att integriteten i behandlingen ska 
upprätthållas så krävs att personalen arbetar konsekvent mot samma mål, vilket är ett resultat 
av regelbunden handledning då personalen får hjälp med återkopplingar och att arbetets 
genomförande dokumenteras (Andreassen 2003). Detta skulle, utifrån vad som framkommit i 
intervjuerna, vara till hjälp för personalen på OT-gruppen. Gemensamma riktlinjer och 
tydliggörande av rutiner för användande av instrumentet krävs för att personalen följdriktigt 
ska dra åt samma håll och på så sätt stärka behandlingsintegriteten i verksamheten. En 
respondent uttrycker den nuvarande situationen som följer: 
 

Vi är konsekventa när vi blir osäkra i alla fall. Vi frågar varandra i gruppen, så alla gör åtminstone samma 
fel. (Respondent F) 

Konsekvens i behandlingsarbetet är bra, men det är också viktigt att det sker på rätt sätt. Detta 
bekräftar också vad Andreassen (2003) skriver om att rätt metoder inte hjälper om man inte 
genomför dem på rätt sätt.  

Praktiskt handhavande och administration 
Av de sex respondenter som intervjuades var det fyra som vid intervjutillfället hade använt 
instrumentet 1-3 gånger i behandlingsarbetet. De respondenter som använt instrumentet mer 
än en gång har gjort det med ungdomen med cirka en veckas intervall. Det har inte avsatts 
någon speciell tid för användandet av instrumentet utan den så kallade ”kontaktpersonstiden” 
har nyttjas för detta, utom i ett fall då annan tid avsattes.  
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Hindrande faktorer 

Vid intervjutillfällena hade verksamheten inte beslutat om hur användandet av instrumentet 
praktiskt och administrativt skulle se ut. Tidsintervall mellan användandet och om 
instrumentet skulle användas på alla ungdomar var frågor som var obesvarade. Dessa 
oklarheter är något som genomsyrar resultat och analys i detta avsnitt, då mycket upplevs 
förvirrat och oklart hos respondenterna. Vedung (1998) menar att tydlighet i insatsen är viktig 
i processen för att aktörerna ska ha möjlighet att använda det som implementeras på rätt sätt, 
vilket Alexandersson (2006) förtydligar. Hon menar att om den nya metodens funktion och 
betydelse inte framgår klart och tydligt kan det skapa förvirring på en arbetsplats.  
    Hur användandet av instrumentet fungerat råder det delade meningar om, respondent C 
menar att det är för mycket frågor och som är krångliga att svara på. Två av respondenterna 
uttrycker att det gått över förväntan och att de trodde det skulle vara krångligare för 
ungdomarna. En har svårt att svara på frågan utifrån att respondenten endast använt 
instrumentet vid ett tillfälle.  
    Det som framgår i frågan om hur det administrativa fungerar och om arbetet blivit mer 
tidskrävande får vi svar som alla pekar år samma håll, det är inget jobb alls administrativt, 
mer än att räkna ut poängen. Respondent D säger:   
 

Det har inte varit så mycket administrativt, man räknar ju ihop en massa poäng. Det tog ju fem minuter. 

Detta beror på att respondenterna inte vet hur de ska räkna ut poängen eller vad de ska göra 
med de poängsummor de får fram. Samtliga fyra respondenter som arbetat med instrumentet 
svarar här samma sak. Det finns inga fasta rutiner hur det ska sammanställas och om det ska 
dokumenteras, utan respondenterna frågar varandra vilket kan leda till att alla gör samma fel 
eftersom ingen egentligen vet hur de ska göra. Två av respondenterna (C, E) tror dock att det 
administrativa arbetet kommer att bli mer tidskrävande när de vet hur och vad de ska göra av 
resultaten från instrumentet. Denna otydlighet och brist på information om instrumentet till de 
anställda inom verksamheten är en del i implementeringsprocessen som kan komma att 
påverka resultatet av användandet. Högdin (2002) menar att problem och svårigheter som 
uppkommer redan i implementeringsprocessen kan påverka utfallet av införandet och 
användandet av en metod i en verksamhet. 
    De hinder som flera av respondenterna idag kan se uppkomma vid användandet av 
instrumentet är de språkliga svårigheter som en del av ungdomarna har. Några kan ha svårt att 
förstå frågorna och utifrån detta kan deras tolkningar av dessa variera, och därmed även 
svaren. En av respondenterna (D) har funderingar kring hur man ska tolka svaren utifrån 
ungdomarnas ärlighet när de svarat på frågorna. Det här är tankar som respondenterna har 
idag, då de generellt inte kan peka på några svårigheter/hinder i användandet utifrån de få 
gånger de hunnit arbeta med instrumentet. Men deras funderingar är viktiga att ta upp, då 
dessa frågor måste besvaras för att personalen ska kunna utföra arbetet med instrumentet på 
bästa sätt. Man bör i personalgruppen diskutera strategier för att hantera ungdomarnas 
alternativa tolkningar av instrumentets frågor. Det man får vara öppen för i beslut om detta är 
att det ändå måste finnas utrymme för individuella undantag då ungdomarna kommer från 
skiftande bakgrunder och uppvisar olika svårigheter och hinder. Oscarsson (2006) menar att 
man alltid måste se till den enskilde individen vid en behandlingsplanering för att ha en 
möjlighet att hjälpa personen på bästa sätt. Behovet av generella riktlinjer  grundas i vikten av 
tydlighet för att nå bra resultat med behandlingen (Vedung 1998; Alexandersson 2006). 

Möjliggörande faktorer 

En lyckad implementering av nya arbetssätt är avhängigt många faktorer redan innan 
införandet påbörjas. Organisationens uppbyggnad, personalens sammansättning, samlad 
erfarenhet, överrensstämmande med tidigare arbetsmetoder och inställning och vilja att 



 30 

anamma nya metoder är komponenter som alla påverkar om en implementering ger ett lyckat 
resultat eller inte. 
Personalen på OT-gruppen beskriver den tydlighet instrumentet medför som en positiv faktor 
i implementeringen. De menar att det är lättare att tolka och förstå informationen när den 
skrivs ner på papper. De kan tydligt utläsa vad som hänt eller inte hänt under en viss 
tidsperiod. Respondent A menar att de varit dåliga på att se att det faktiskt händer saker under 
resans gång och att instrumentet kommer att vara till hjälp med detta i framtida behandling. 
Flera av respondenterna ser instrumentet som ett bra diskussionsunderlag i arbetet med 
ungdomen. D säger så här: 
 

Det kommer att bli mycket diskussionsunderlag som man kan arbeta vidare med, och just att det kommer 
tillbaka i tid så många gånger så jag tror det kan vara bra. 

Det beskrivs också hur instrumentet kommer att bidra positivt i behandlingsarbetet med de 
ungdomar som har svårt att uttrycka sig verbalt. Personalen menar att instrumentet kommer 
att göra det lättare att tolka dessa ungdomars mående och beteende.  
    Behovet av utvärdering i verksamheten beskrivs också som stort, bl.a. utifrån att de är en 
kommunal verksamhet och har ett ansvar mot ungdomarna i behandling och dess familjer. Det 
är viktigt dels för personalens egen trygghet att veta att de gör det de förväntas göra i arbetet 
med ungdomen, dels för ungdomens skull. Behovet av utvärdering i verksamheterna menar 
Levin (1998) är stort bland annat för att se om de arbetar utifrån den planering som gjorts från 
början, främst för behandlingsintegritetens skull. 
    En annan positiv faktor som beskrivs är att behandlingstiderna möjligen kan förkortas med 
hjälp av det nya instrumentet, utan att det försämrar behandlingsresultaten. 
    Efter införandet av instrumentet så är respondenterna fortfarande positiva till instrumentet 
och tror att det i fortsättningen kan vara ett bra komplement för verksamheten. De positiva 
reaktionerna hittills är viktiga för instrumentets eventuella framtid i verksamheten. Enligt 
Vedung (1998) påverkar personalens vilja och inställning till användandet och utfallet av 
genomförandet. Viktigt är att personalen får vara delaktig i beslut som skall tas angående 
instrumentets framtid och hur användandet ska se ut inom verksamheten, utifrån att de arbetar 
med instrumentet och är närmast ungdomarna i behandlingen. Personalens delaktighet i beslut 
och utformning av insatser menar Alexandersson (2006) är viktigt för att inte skapa motstånd 
hos personalen.  
    Nästan alla respondenterna uttrycker vikten av att instrumentet måste få en lagom stor plats 
i behandlingsarbetet och att mötet med ungdomen är det som fortfarande ska vara i fokus. 
Respondent C uttrycker en viss oro över detta: 
 

 Ja, att vi bara ser individen som siffror istället för i mötet. Nu tror jag ju inte det, men man vet aldrig. 

Den oro som uttrycks kan vara befogad, då det är lätt att tappa fokus och missa viktiga 
detaljer i själva mötet om arbetsmetoden blir för strukturerad, exempelvis genom att man 
använder sig av olika instrument och manualer. Det är positivt att respondenterna är medvetna 
om detta, vilket då kan minska risken för att instrumentet får för stort fokus i mötet med 
ungdomen.   
 

SLUTDISKUSSION 
 
Syftet med studien var att undersöka de hindrande och möjliggörande faktorer som omgärdar 
implementeringen av ett nytt behandlingsinstrument i behandlingsarbete på en kommunal 
institution för ungdomar. Syftet och frågeställningarna innefattade också att undersöka hur 
uppföljningsarbetet i verksamheten gick till innan införandet av det nya instrumentet, vad som 
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ledde fram till införandet av instrumentet och vilka positiva och negativa faktorer som 
framkommit i det praktiska handhavandet. 
    Sammanfattningsvis visar studien att OT-gruppen inte tidigare arbetat manualbaserat i sitt 
uppföljningsarbete, utan att uppföljning skett någorlunda regelbundet, men verbalt, utifrån 
ungdomarnas behandlingsplaner. Bristen på strukturerad uppföljning och ett upplevt behov av 
detta ledde tillsammans med ett samarbete med Örebro universitet fram till att instrumentet 
lades fram som förslag för verksamheten. I resultat- och analysdelen har de förhållanden som 
hämmat respektive främjat implementeringsprocessen lyfts fram och diskuterats. De 
möjliggörande faktorer som utmärks i implementeringen är framför allt personalens positiva 
inställning och vilja att använda instrumentet. Hindrande är dock att den utbildning och 
introduktion personalen erhållit är klart bristfällig. Detta har också resulterat i ett icke 
tillfredställande praktiskt handhavande, då personalen inte vet hur man ska använda 
instrumentet. En positiv faktor i användandet har hittills visat sig vara en blygsam tidsåtgång. 

Strukturerade manualer och uppföljning 
Utifrån socialstyrelsens ökade krav på kvalitetssäkring och evidensbaserat arbete under de 
senaste åren så har också koncentrationen kring systematiserade bedömningsinstrument blivit 
större. Sådana instrument är idag en brist i socialt arbete och således ett område som IMS fått 
i uppgift att utveckla (Jergeby 2005). Systematiska bedömningsmetoder kan medföra ett mått 
på behandlingens effekter och ett mer evidensbaserat arbete. Av studiens resultat framgår att 
man på OT-gruppen inte tidigare arbetat med strukturerade manualer och instrument i 
verksamheten. Detta är en brist då man inte kunnat mäta behandlingens faktiska effekter. Att 
kunna ge ett mått på verksamhetens funktion för individen är ett led i den rättssäkerhet som är 
väsentlig i arbete med människor, vilket en respondent också nämner. Det kan också bli 
avgörande längre fram i tiden, om individen återigen skulle bli aktuell för åtgärder inom 
kommunen, då systematiska arbetsmetoder och dokumentation möjliggör för jämförelse av de 
kunskaper man fått om individen. Mer individuella bedömningsmetoder ger mer 
individinriktade lösningssätt. Detta kan ge en säkrare och mer effektiv behandlingsplanering, 
vilket i sin tur kan leda till bra resultat för verksamheten.            
    Det ingår även i IMS uppgifter att stödja studier av behandlingseffekter och resultat, vilket 
också kan bidra till att ytterligare grunda det sociala arbetet på en större kunskapsbas. En del 
av detta område utgörs av uppföljning och utvärdering av verksamheter och deras 
behandlingsarbete. Utvärdering av verksamheter är av vikt för utvecklingen av dessa för att 
kunna hjälpa klienterna på bästa sätt, vilket på så sätt gynnar också behandlingsintegriteten 
(Alexandersson 2006). Vad gäller uppföljning så menar majoritet av respondenterna i den 
aktuella verksamheten att detta genomförs regelbundet av ungdomarna utifrån deras 
behandlingsplaner. Dock har det varit en verbal genomgång och dokumentation förekommer 
inte alltid i den utsträckning som skulle behövas. I den bemärkelsen så kommer ett instrument 
som Y-OQ att vara till stor hjälp för behandlingsarbetet på OT-gruppen, under förutsättning 
att arbetet genomförs korrekt. Man får ett mått på ungdomarnas mående, vilket bidrar till att 
uppföljnings- och utvärderingsarbete kommer att underlättas och därmed förbättras 
behandlingsintegriteten (Levin 1998). Detta skulle vara ett steg i processen att utveckla det 
evidensbaserade arbetet i verksamheten utifrån socialstyrelsens krav. 
    Det framkommer också att personalen upplevde att ett behov av bättre utvärdering förelåg i 
verksamheten och att ambitionen att införa metoder för detta funnits sedan ett tag tillbaka. När 
så ett samarbete med Örebro universitet inleddes fick man ett erbjudande om att införa 
instrumentet i verksamheten och samtidigt få implementeringen dokumenterad i en studie. 
Detta förslag mottogs med öppna armar av både enheten i kommunen såväl som ledningen på 
OT-gruppen. Efter diskussion i personalgruppen inleddes således införandet. Personalgruppen 
uppvisar varierande uppfattningar om hur beslut om införande fattades och hur stor 
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påverkansmöjlighet man haft, där nästan alla upplever stor delaktighet. En anställd menar 
dock att man troligtvis inte kunnat påverka införandet om man motsatt sig det. 
Personalgruppen har genomgående haft en övervägande positiv inställning till införandet och 
både vilja och engagemang att ta sig an det nya instrumentet, vilket är klart möjliggörande 
faktorer i implementeringsarbetet (Alexandersson 2006). Vilja att införa nya metoder bidrar 
också till den motivation som krävs för att sätta i sig in ett nytt arbetssätt och att införa detta i 
det vardagliga arbetet. Detta talar för ett fortsatt arbete med instrumentet på OT-gruppen. 

Implementeringen 
Ett korrekt och enhetligt användande av verksamhetens metoder är essentiellt för 
behandlingsintegriteten (Levin 1998). Att arbeta på det sätt man säger sig göra kräver att 
personalen är tydligt informerad om dessa metoder och det ligger i verksamhetsansvarigas 
intresse att kontrollera att detta genomförs. Ett sätt att garantera konsekvens och kunskap hos 
personalen är att bistå med sakenlig och tydlig utbildning under införandefasen. Personalens 
förmåga och engagemang kan även säkerställas ytterligare genom att ledningen kontinuerligt 
stämmer av hur implementering och arbete med nya metoder fortskrider, åtminstone tills 
metoden är tillräckligt etablerad i de dagliga rutinerna.  Detta leder också till större 
engagemang hos personalen att genomföra arbetet på det sätt som är avsett för att uppnå 
verksamhetens mål med behandlingen. 
    Både Vedung (1998) och Alexandersson (2006) återkommer till vikten av tydlighet och 
information vid införande av nya arbetsmetoder. Brister detta under 
implementeringsprocessen så kommer det även att visa sig senare i det praktiska arbetet. 
Detta bekräftas också av många av de studier som gjorts på implementering av insatser i 
offentliga verksamheter. Införande av nya arbetssätt och metoder medför nya rutiner i arbetet, 
vilket också måste upprättas genom att motsvarande förändringar genomförs även i 
verksamheten. Detta bl.a. genom att personalen får sätta sig in ordentligt i de nya metoderna 
och allt vad det innebär med nya uppgifter och roller etc. gentemot klienterna. 
    De stora hindrande faktorerna i implementeringen på OT-gruppen har visat sig vara just 
utbildning och praktiskt handhavande. Trots att alla respondenter upplever att utbildningen 
och informationen varit tillräcklig, så vet man inte hur instrumentet ska användas. 
Respondenterna beskriver inga genomgående rutiner för det praktiska användandet eller 
administrationen kring instrumentet, utan man låter ungdomarna svara på frågorna och sedan 
händer inget mer med det material som inhämtats. Bristerna i den praktiska tillämpningen är 
indikatorer på brister även i utbildning och introduktion. Respondenterna upplever i stor 
utsträckning att man fått den utbildning man behöver, vilket i sin tur bidrar till deras 
inställning till instrumentet. Detta skulle ha varit en positiv faktor i implementeringen om 
utbildningen visat sig vara fullgod. I den här studien visar resultaten att så är inte fallet, vilket 
påverkar behandlingsarbetet och instrumentets roll i det. Den bristfälliga utbildningen kunde 
ha kompletterats med handledning för personalen under implementeringsprocessen, för att 
bidra till utveckling av fasta rutiner kring arbetet med det nya instrumentet (Lundefors 
Oscarsson 2004). Varken extern eller intern handledning har dock erbjudits, vilket har lett till 
att man tagit hjälp av den egna personalgruppen när problem uppstått. Då alla i personalen 
erhållit samma utbildning så resulterar detta i att alla gör samma fel och inga möjligheter 
föreligger att få ny information om hur instrumentet ska användas i behandlingen.  Slutsatsen 
av detta blir följaktligen att om instrumentet ska fortsätta integreras i behandlingsarbetet på 
OT-gruppen så krävs att personalen uppdateras på både instrumentets funktion i arbetet såväl 
som den praktiska användningen och administrationen kring det. Detta för att instrumentet ska 
bidra till verksamhetens behandlingsarbete i den mening det var avsett och att detta utnyttjas 
till fullo för att kunna visa på behandlingens effekter och stärka behandlingsintegriteten. 
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Förslag på vidare forskning 
Utifrån resultaten i denna studie skulle en uppföljande utvärdering av användandet av 
instrumentet på OT-gruppen vara till gagn både för verksamheten och för andra berörda. 
Främst för att se att implementeringen är helt genomförd. Intressant är också att undersöka om 
instrumentet fyller sin funktion i behandlingsarbetet, då det kan bli aktuellt att implementera 
detta även i andra verksamheter. Det kan även vara givande att i framtiden arbeta mer med 
implementeringsforskning i kommunala verksamheter utifrån att den processen allt mer lyfts 
fram som en avgörande del för ett lyckat praktiskt arbete med evidensbaserade metoder 
(Elgesem 2007; Högdin 2002). 
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Bilaga 1. Intervjumanual 
 
 
Inledning 
Namn: 
Hur länge har Du arbetat på OT-gruppen? 
Vad har Du för arbetsuppgifter? 
Vad har Du för tidigare erfarenheter av socialt arbete? 

 
Arbetet innan 
Hur många är Ni i den fasta personalgruppen? 
Har Ni timanställda vikarier vid behov? 
Vilka teoretiska utgångspunkter arbetar Ni utifrån? 
Utgick Ni från några specifika instrument/manualer innan införandet av instrumentet? 
Hur såg uppföljningen och utvärdering av behandlingsarbetet ut innan införandet av 
instrumentet? 
Fanns det ett uttalat behov av att kunna utvärdera behandlingen? 
Anser Du att alla i personalgruppen arbetade konsekvent med de teorier och metoder som 
anges i verksamhetens styrdokument? 
 
Bakgrund till implementeringen 
Varför bestämdes det att Ni skulle införa ett nytt behandlingsinstrument? 
Har Ni i personalgruppen haft möjlighet att påverka beslutet om införandet av 
behandlingsinstrumentet? 
Vad var Din inställning till införandet av instrumentet? 
Hur har ledningens inställning och engagemang varit till införandet av instrumentet? 
Vilka förväntningar hade Du på instrumentet? 
Upplever Du att ni fått tillräcklig utbildning/introduktion om instrumentet? 
Anser Du att syftet med införandet av behandlingsinstrumentet var tydliga och kändes 
genomförbara? 
 
Instrumentet 
Kommer all personal att arbeta med instrumentet? 
Har Ni haft någon personalomsättning under införandet av behandlingsinstrumentet?  
Har Ni regelbunden handledning kring införandet av instrumentet? 
Tycker Du att användandet av instrumentet har fungerat bra?  
Vilka möjligheter eller fördelar ser Du med instrumentet i behandlingsarbetet? 
Kan Du se några hinder med användandet av instrumentet? 
Hur kommer det praktiska arbetet med instrumentet att se ut i klientarbetet? 
Hur ser det administrativa arbetet ut runt användandet av instrumentet? 
Kan Du se några fördelar i det administrativa arbetet efter införandet av instrumentet? 
Upplever Du några hinder eller svårigheter i det administrativa arbetet efter införandet av 
instrumentet? 
Upplever Du att arbetet blivit mer tidskrävande efter införandet av instrumentet? 
Hur ser Din inställning till instrumentet ut idag? 
Motsvarade instrumentet Dina förväntningar? 
Ser Du behovet av instrumentet i verksamhetens behandlingsarbete?  
Anser Du att instrumentet möjliggör för ett bättre arbete med klienten? 
Vilken betydelse anser Du instrument av den här typen ha i arbetet med klienter? 



Vad tror Du om instrumentets förmåga att bidra till att verksamhetens behandlingskvalitet 
ökar?  
Saknar Du något i instrumentet i sig? 
Hur ser Du på instrumentets eller liknande instruments framtid som hjälpmedel inom 
behandlingsarbete? 
 
Ungdomarna 
Hur har ungdomarna reagerat på det nya behandlingsinstrumentet? 
Upplever Du att ungdomarna förstår frågorna som de ska? 
Anser Du att det är viktigt att ungdomarna förstår instrumentets betydelse i behandlingen?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


