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Sammanfattning 

Då socialtjänstens insatser, exempelvis institutionsplaceringar, innebär en omfattande 

intervention i klientens liv, krävs att insatserna är av god kvalitet. Kvalitetsaspekten är något 

som alla organisationer behöver förhålla sig till, och inom det sociala arbetet har den 

evidensbaserade praktiken utvecklats för att åstadkomma detta. Detta är dock beroende av hur 

organisationen är utformad och hur arbetet bedrivs. Ansvaret för denna utformning åläggs ofta 

organisationens ledning. Denna litteraturstudie syftar således till att närmare granska vilka 

grundläggande ledningsmässiga, organisatoriska och institutionella villkor samt komponenter 

som bör finnas för att ett effektivt och professionellt behandlingsarbete ska erbjudas 

institutionsplacerade ungdomar. I studien kontrasteras behandlingsorganisationen mot vad 

som kännetecknar en kvalitativ och kunskapsdriven organisation och ledarskap generellt. 

Metoden utgörs av en teoretiskt och forskningsförankrad temabaserad litteraturstudie. Det 

framkommer i studien att det finns gemensamma nämnare men också viktiga skillnader 

mellan olika verksamheter avseende de villkor som påverkar utformningen av arbetet. Den 

kunskaps- och kvalitetsdrivna organisationen förutsätter ett helhetsperspektiv och processer 

som möjliggör lärande och utveckling förankrat i kunskap eller forskning. Den 

evidensbaserade praktiken förutsätter i likhet med andra verksamheter att organisationens alla 

delar är aktivt involverade. Generellt framgår det att organisatoriska faktorer verkar i en 

komplex samverkans- och påverkansprocess. Kunskapsläget behöver dock utvecklas på detta 

område, vilket även diskuteras och problematiseras i analys- och diskussionsavsnittet. 
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Abstract 

 

 

Social service efforts, such as institutional treatment, is a major intervention in a client's life 

and therefore should be of high quality. The quality aspect is something that all organizations 

need to respond to, and in social work, evidence-based practice was developed to attain this. 

However, this is dependent upon how the organization and work is organized and conducted, 

a responsibility which often is considered to be a managerial obligation. This literature study 

seeks to further examine the basic managerial, organizational and institutional conditions and 

components that are found to be effective, and how institutionalized adolescents can be 

offered professional treatment. Treatment organizations are contrasted with the characteristics 

of quality- and knowledge-driven organizations and leadership in general. The 

methodological approach includes the study of both theoretical premises and research. It is 

found that there are common factors but also significant differences between various 

organizations; these are related to different elements that affect working conditions and 

organizational environment. Knowledge and quality-driven organizations require a holistic 

approach and processes that enable learning and development, based on knowledge or 

research. As in other organizations, the evidence-based practice requires that the entire 

organization is actively involved. In general, it appears that organizational factors operate in 

complex interaction and influential processes. The current state of knowledge regarding the 

studied matter still needs further development, which is also discussed in the analysis and 

conclusions. 
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INLEDNING 
 

Ungdomar med svår psykosocial problematik blir ofta föremål för samhälleliga insatser, där 

en del av dessa ungdomar institutionsplaceras. En placering på institution kan bidra till en 

förändring och förbättring av problembilden, detta förutsatt att institutionen klarar av att 

hantera ungdomarna (Andreassen, 2003, s. 11f). En institutionsplacering innebär ofta en 

omfattande intervention i en individs liv, vilket innebär att verksamhetens ledning och 

personal har ett ansvar för att det erbjuds en kvalitativ och i största möjliga mån verksam 

behandling, förankrad i kunskap. Forskning, kunskap och evidens är grundläggande för att 

urskilja de komponenter som visat sig bidra till ett mer fördelaktigt utfall för klienterna. Det 

finns idag en mångfald av behandlingsmodeller med olika riktningar, vilket ställer 

organisationen och ledningen inför ett viktigt val för vilken typ av verksamhet och arbete som 

ska implementeras och bedrivas (Latessa, Cullen & Gendreau, 2002, s. 44f). Kvalitén på den 

utförda behandlingen på institutionen är i hög grad beroende av hur organisationen är 

utformad, hur ledningen förmedlar direktiv och hur personalgruppen på verksamheten 

införlivar dessa i behandlingsarbetet (Andreassen, 2003). 

 

För att en verksamhet ska nå uppställda mål och lösa förelagda uppgifter krävs god 

kommunikation och ett gott ledarskap (Maltén, 1998, s. 104). Ett gott ledarskap kräver i sin 

tur att en ledare uppfyller flera kriterier. Ledningen innehar det huvudsakliga ansvaret för det 

pedagogiska arbete som bedrivs inom organisationen. Detta inbegriper utvärdering och 

kontroll av det arbete som bedrivs samt att kontinuerlig handledning erbjuds personalgruppen 

för att klargöra, uppmuntra och motivera de anställda till att hålla sig till verksamhetsplaner 

och målsättningar (Maltén, 1998, s. 107). Ledningen står för de exekutiva besluten, de 

planerar, samordnar samt ställer verksamheten i relation till de formella mål och ramar som de 

vill och skall realisera. Olika egenskaper kan kopplas till specifika ledarstilar och olika typer 

av ledning. Detta innebär att olika ledarskapsmönster har olika effekter och inverkan på en 

grupp. Även om organisationsledningen innehar den huvudsakliga bestämmanderätten så 

påverkas de i hög grad av den befintliga kulturen i en organisation, med dess tillhörande 

informella normer och värderingar. Detta innebär att samarbete krävs mellan ledare och övrig 

personal vad gäller planering och genomförande av diverse arbetsuppgifter – detta för att med 

hög grad av enighet arbeta mot verksamhetens utformade målsättning (Christensen, Lægreid, 

Roness & Røvik, 2004, s. 124f). En välfungerande samverkan mellan organisation, ledning 

och personal krävs för att effektivisera behandlingsarbetet på en institution vilket i sin tur 

förutsätter god och tydlig kommunikation (Andreassen, 2003). 

 

För att främja positiva behandlingsutfall är det viktigt att institutionsmiljön präglas av enighet. 

Att organisationsmiljön präglas av enighet innebär att samtliga yrkesutövare arbetar mot 

samma behandlingsmål och på samma sätt. Enighet inom verksamheten har en avgörande roll 

i hur väl arbetet utförs. När det råder en olikhet i synsättet angående hur behandlingsarbetet 

bör bedrivas kan det leda till att personalen istället motarbetar varandra. Det kan även leda till 

att de institutionsplacerade ungdomarna får motstridiga instruktioner från personalgruppen 

vilket i överlag kan bidra till att hela behandlingsprogrammet motarbetas (Andreassen 2003, 

s. 215f). Organisationsmiljön påverkar klientgruppen, det är därför viktigt att personalgruppen 

och ledningen är eniga kring hur problem ska angripas. Enigheten skapar en förutsägande och 

trygg miljö, vilket kan vara stödjande för både personalen och ungdomarna då det inger 

struktur. När personalen är enig om metoder och gensvar mot ungdomarna ökar det 

möjligheten att på ett lämpligt sätt påverka ungdomarna mot ett önskat målbeteende. När hela 

organisationens deltagare arbetar enhetligt leder det till en stark sammanhållning, vilket i sin 
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tur bidrar till att behandlingsarbetet genomförs på ett konsekvent sätt (Andreassen, 2003, s. 

351). 

 

Problembeskrivning, syfte och frågeställningar 

 

Inom socialt arbete finns det ett behov av att kunna motivera de samhälleliga insatser som 

genomförs, däribland institutionsplaceringar. Utvecklingen mot ett kunskapsdrivet kvalitativt 

arbete är därför relevant ur flera samhällsaspekter. Kunskaper om effekter, resultat och de 

komponenter och processer som ingår i ett behandlingsarbete som verksamheter bedriver är 

en viktig del i det ansvar eller krav för att kunna hävda nyttan med de åtgärder som används. 

Kunskapsfrågan inkluderar också en strävan mot ett kontinuerligt tillförande av kunskaper 

(Denvall & Vinnerljung, 2006, s. 20f).  Det finns ett behov inom institutionsområdet i Norden 

att utveckla det forskningsförankrade kunskapsunderlaget på vilket arbetet ska vila. Detta kan 

möjliggöras bland annat genom att eftersträva en, i högre grad, systematiserad 

kunskapsproduktion och användningen av olika typer av vetenskapliga undersökningar som 

behandlar allt från arbetsprocesser, verksamma komponenter i behandlingsinnehåll till de 

förutsättningar och organisatoriska villkor som är relevanta för att kunna möjliggöra ett 

adekvat och effektivt arbete. När ungdomar placeras på institution blir kvalitén på den utförda 

behandlingen i hög grad beroende av hur väl organisationen/verksamheten lyckas införliva de 

komponenter som utgör en kunskapsdriven praktik. Bland annat handlar det om att eftersträva 

en organisationskultur som präglas av enighet, vilket kan återspeglas i hur man arbetar med 

mål, använder kunskap och hanterar personalen (Andreassen, 2003, s. 15, 79, 350ff). 

 

Strävan efter att säkra och vidareutveckla kvalitet återspeglas bland annat i Socialtjänstlagens 

(2001:453) 3 kap. § 3 som säger att ”Insatser inom socialtjänsten skall vara av god kvalitet. 

För utförande av socialnämndens uppgifter skall det finnas personal med lämplig utbildning 

och erfarenhet. Kvaliteten i verksamheten skall systematiskt och fortlöpande utvecklas och 

säkras”. Kvalitetsbegreppet hänger generellt samman med en strävan om att göra eller utföra 

det som är avsett att göra, vilket innebär en granskning och försäkran om att processerna och 

resultatet är tillfredsställande (Tengvald, 2008, s. 22ff). Verksamheter som fungerar på ett 

ändamålsenligt och effektivt sätt kännetecknas generellt av att institutionens behandlingsmål, 

program och metoder är baserade på tillförlitlig kunskap om behov och effekter av insatser, 

samt att organisationskulturen genomsyras av en kongruens mellan behandlingsmålen och hur 

dessa kommer till uttryck i behandlingsprocessens alla delar. En verksamhet kan också genom 

eget utvärderingsarbete inta ett aktivt förhållningssätt till forskning och bidra till 

kunskapsproduktion. Detta förutsätter i sin tur en utbildad och kompetent ledning och 

personal som fungerar i enlighet med verksamhetens värderingar och mål, något som 

möjliggörs och underhålls av bland annat en medveten rekryteringsprocess av ny personal, 

och möjligheter till kontinuerlig utbildning och kompetensutveckling (Latessa, Cullen, 

Gendreau, 2002, s. 45ff). Inom det sociala arbetet kan den omdebatterade evidensbaserade 

praktiken ses som en organisatorisk konstruktion och arbetssätt för strävan mot en 

kunskapsdriven och kvalitativ verksamhet. Kännetecknande för evidensbaserad praktik är ett 

arbete som eftersträvar att baseras på forskningsförankrade metoder, ett systematiserat och 

kontinuerligt informations- och kunskapsinhämtande i form av bland annat dokumentation av 

arbetsprocesserna och utvärderingar. Det finns dock behov av en kunskapsutveckling också 

om hela organisationens villkor och komponenter då dessa får betydelse för hur ett 

evidensbaserat arbete kan se ut eller möjliggöras till fullo (Tengvald (2008, s. 22ff). Den 

kunskapsdrivna organisationens komponenter generellt i förhållande till den behandlande 

organisationen är ett relativt obeforskat område.  
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Föreliggande studie syftar till att undersöka vilka grundläggande ledningsmässiga, 

organisatoriska och institutionella villkor, faktorer eller komponenter som bör finnas för att ett 

effektivt och professionellt behandlingsarbete ska erbjudas institutionsplacerade ungdomar. 

För att undersöka detta kontrasteras i studien behandlingsorganisationen mot vad som 

kännetecknar en kvalitativ och kunskapsdriven organisation och ledarskap generellt. Följande 

frågeställningar har formulerats för att uppfylla studiens syfte: 

 

1. Vad kännetecknar en kunskapsdriven ledning och organisation både inom 

behandling/institution och generellt i termer av ledarskap och kvalitetsarbete? 

 

 2. Vilka egenskaper utmärker en god ledarstil och ett gott ledarskap? 

 

 3. Vilka strategier behöver ledningen ha för att organisationen och dess personal ska uppnå 

enighet i behandlingsarbetet inom institutionsvård? 

 

4. Finns det avgörande skillnader och likheter mellan hur en icke-behandlande och en 

behandlande organisation/verksamhet är konstruerade och hur de organiserar sitt kvalitets- 

och kunskapsdrivna arbete, och i så fall vilka är dessa? 

 

Disposition och metod 
 

Denna studie är en teoretisk uppsats som behandlar organisatoriska villkor, ledningsstrategier 

och kvalitetsbegreppet. Empirin består av redan befintligt material. Studien inleds med en kort 

inledning av ämnet, följt av en problemformulering. Vidare fastställs studiens syfte som sedan 

delas upp i fyra olika frågeställningar. Efter syfte och frågeställningar kommer metodkapitlet 

där val av metod redogörs för. Därefter beskrivs hur skribenterna gått tillväga vid 

informationsanskaffning och vad urvalet bestått av. En etikdiskussion har även omnämnts i 

metodkapitlet, och en redogörelse för hur valid, tillförlitlig och generaliseringbar studien är. 

Efter metodkapitlet redogörs för begreppet ledarskap både generellt och inom institutionsvård, 

följt av forskning rörande bland annat ledarskapsaspekter. Efter ledarskapsavsnittet beskrivs 

organisatoriska villkor och faktorer, följt av forskning om organisationskulturens inverkan på 

organisationen. Vidare redogörs för begreppet kvalitets- och utvecklingsarbete. Sedan 

beskrivs begreppet institutionsvård, institutionella villkor och forskning om 

institutionsmiljöns inverkan på kvalitén av behandlingen. Därefter beskrivs evidensfrågan 

inom socialt arbete, där begreppet problematiseras. Studien avslutas med en analys och 

diskussion av materialet, samt slutsatser och förslag till vidare forskning. 

 

Uppsatsen är en litteraturstudie som avser undersöka kunskapsläget på de valda områdena, 

ledarskap, organisation och kvalitetsarbete. En litteraturöversikt bidrar till kunskap om hur 

långt vetenskapen har kommit rörande ämnet och syftar även till en eventuell utveckling på 

området, forskaren ger förslag till vidare forskning i de områden där det hittats brister eller 

inte är tillräckligt uppdaterat (Thyer, 2010, s. 504f). Studien är explorativ i sin natur, vilket 

innebär att den är av undersökande karaktär som avser eftersöka och bidra till ökad förståelse 

till de undersökta ämnesområdena. Ett mål är även att belysa eventuella behov av en 

fördjupning av ett relevant framtida forskningsområde. Vidare syftar denna studie till att 

synliggöra och belysa kontextberoende attityder och/eller beteenden (Hart, 1998, s. 46f). 

Studien har en kvalitativ ansats där utgångspunkten är granskning, tolkning och förståelse av 

befintliga texter som grund för bearbetning och analys. Uppsatsen kan anses ha inspirerats av 

hermeneutiken som vetenskapligt förhållningssätt, som bland annat ser verkligheten och 
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mänskliga företeelser som tolkningsbara objekt eller subjekt. Språk och uttryck blir således 

viktiga källor för tolkning och förståelse. Forskarens subjektivitet och förförståelse anses 

därmed vara en tillgång i forskningsprocessen (Patel & Davidson, 2003, s. 29f, 187). Denna 

förförståelse får bland betydelse i och med att den anger riktning, vad som eftersöks, men 

utvecklas även till nya grunder för vidare tolkning. Utgångspunkten för denna studie har varit 

ett på förhand utformat syfte och uppställda frågeställningar, där vår förförståelse, exempelvis 

avseende uppfattning om det avgränsade problemområdet, har varit av betydelse. 

Analysmetoden i denna studie kan anses vara inspirerat av ett hermeneutiskt förhållningssätt, 

då syftet delvis är att granska, tolka och söka förståelse för aktörers beskrivningar, 

definitioner och uppfattning (Gilje & Grimen, 2007, s. 177ff). Studien är en kvalitativ 

textanalys av forskning, både kvantitativ och kvalitativ forskning har granskats för att 

uppfylla studiens syfte och besvara de frågeställningar som formulerats. Insamlad empiri har 

därefter kopplats till teorier och analyserats utifrån dessa för att söka förståelse, beskriva och 

besvara det som studien avser att undersöka (Thyer, 2010, s. 343). 

 

Informationsanskaffning och urval 

 

Ett ändamålsenligt urval (purposive sampling), görs i studien vilket innebär att material 

samlas in i syfte att besvara frågeställningar. Det material som har valts ut för denna studie 

har gjorts med relevans för syfte och frågeställningar. Dessa har sedan granskats och sorterats 

utifrån dess användbarhet (Thyer, 2010, s. 365). 

 

 

I en litteraturstudie bör forskaren ha en plan på hur data ska samlas in. Detta kan göras genom 

att olika sökningskällor identifieras. Vid införskaffning av material bör överväganden göras 

kring vad som ska exkluderas och inkluderas. Forskaren måste även bestämma sökord som 

används för att hitta material inom området (Thyer, 2010, s. 504ff). Litteratursökning har skett 

via Örebro universitets databas, Libris. En del litteratur och artiklar som har använts i 

föreliggande studie är källor som tillhandahållits under utbildningen. Vid införskaffandet av 

artiklar har flertalet hittats via andra källors referenser. Vidare har de artiklar och litteratur 

som ansetts vara mest relevanta i förhållande till syfte och frågeställningar nyttjats. De artiklar 

som har använts för att besvara studiens frågeställningar har bestått av studier som undersökt 

effekter av och samband mellan olika faktorer och förhållanden kopplat till tre undersökta 

områdena. All forskning som har nyttjats har även refereegranskats (s.k. ”peer review”), 

vilket har varit ett inklusionskriterium. Vidare har de artiklar som använts har inte varit äldre 

än fjorton år gamla, detta för att presentera och redogöra för den mest aktuella forskningen 

inom ämnet. Både nationella och internationella artiklar och litteratur brukats för att visa på 

den bredd som existerar i det aktuella kunskapsläget. Vid sökningen av materialet användes 

en temaguide som utformades i inledningsskedet som stöd. De sökord som har använts är: 

organisation, organisationsteori, behandling, utvärdering, kvalitetsarbete, ledarskap, 

ledarskapsteori, ledarskapsstilar, institution, organisationskultur, kvalitetsutveckling, 

organisationsstruktur, kommunikation,, chefskap, ledning. De engelska sökord som har 

använts är: management, leader, leadership, organization, juvenile, correctional facilities, 

organization-culture, social care, social work, juvenile offenders, evidence-based social work, 

quality improvement, quality management, quality work, residential care. Sökorden har 

använts i olika kombinationer i syfte att uppnå bästa möjliga sökresultat. Vid sökning efter 

artiklar nyttjades följande databaser: Social services abstracts, Sage publications, Google 

scholar, International bibliography of the social science. 
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Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

 

Reliabilitet i forskning handlar bland annat om hur pålitlig en studie är. En kvalitativ ansats 

handlar om hur väl en studie går att replikera och bedömas av andra forskare och leda till 

samma resultat (Thyer, 2010, s. 356). I och med att syftet är att söka förståelse för och 

beskriva ett visst fenomen kan det vara komplext att granska reliabiliteten i studien (Thyer, 

2010, s. 405). I föreliggande studie har det material som presenterats tolkats och analyserats 

av tre olika skribenter med olika bakgrundskunskaper, vilket innebär att var och en tolkar 

materialet på sitt sätt även om objektivitet eftersträvs. En människas förförståelse påverkar 

hur individen tolkar, handlar och uppfattar sin omgivning (Gilje & Grimen, 2007). Det är 

svårt för en oberoende granskare att uttala sig om huruvida skribenterna har förhållt sig 

objektiva till materialet.  Dock finns en temaguide bifogad i bilagan vilket möjliggör för andra 

forskare att kunna replikera studien och följa studieprocessen. På så sätt kan det hävdas att det 

i föreliggande studie har eftersträvats hög reliabilitet genomgående under arbetets gång. För 

att säkerställa att all data som har införskaffats är tillförlitlig har enbart granskade 

vetenskapliga artiklar nyttjats. En studies reliabilitet påverkas även av forskarens förmåga att 

förhålla sig objektiv under bearbetning av data (Thyer, 2010, s. 28). Detta är något som 

beaktats när frågeställningarna har formulerats, för att öka studiens reliabilitet och förhålla sig 

objektiv har således inga ledande frågeställningar brukats, alla frågeställningar är öppna. 

 

Med validitet menas huruvida studien efterforskat det som har ämnats undersökas. Validitet 

kan tillförsäkra giltighet till slutsatserna i en studie. Inom kvalitativ forskning förekommer 

både intern och extern validitet. Dessa kan i sin tur bedömas utifrån ett antal kriterier. Intern 

validitet innebär hur väl data bearbetas och förhåller sig till det ämne som avses undersökas. 

Intern validitet kan tillförsäkras via bland annat en redogörelse för vilken tillvägagångssätt 

som brukats, exempelvis datainsamlingsmetod, urval samt analysprocessen och de 

överväganden som har gjorts (Bryman, 2008, s. 376ff). I föreliggande studie har arbetet med 

intern validitet ständigt pågått genom att insamlad data ställts i förhållande till syftet och 

frågeställningar för att säkerställa att studien håller sig på rätt spår. Samtal kring vilka 

material som är relevanta att ha med i förhållande till syftet och frågeställningarna har 

genomgående skett under arbetets gång. Ett annat sätt att stärka den interna validiteten kan 

göras genom att söka överensstämmelser mellan olika informationskällor, detta via 

triangulering (Bryman, 2008, s. 379). Det finns olika typer av triangulering och den varianten 

som har använts i föreliggande studie kallas för teoritriangulering. Genom teoritriangulering 

analyseras införskaffad data utifrån olika perspektiv för att söka överensstämmelser (Thyer, 

2010, s. 405). Flera teoretiska angreppssätt har behandlats, bland annat organisationsteorier, 

ledarskapsteorier och kvalitetsarbete. Detta för att betrakta fenomenet utifrån flera olika 

perspektiv och finna samstämmighet i form av gemensamma teman och/eller kategorier. Med 

extern validitet avses generaliserbarhet, vilket påvisar hur väl en studies resultat går att 

överföra till andra förhållanden och situationer (Bryman, 2008, s. 376). Eftersom denna studie 

är en kvalitativ litteraturgranskning kan studiens resultat bidra till förståelse för de fenomen 

som granskas. Generaliserbarheten kan därför bedömas som relativt låg men ändock inge 

förståelse för hur de undersökta frågorna faktiskt betraktas och går att betrakta. 

 

Etiska överväganden 

 

Vetenskapsrådets allmänna principer om kvalitetskrav tydliggör hur forskare kan tillförsäkra 

god vetenskaplig kvalitet och forskningsetik i en studie. God vetenskaplig kvalitet innebär 

bland annat att en helhetsbedömning görs om reliabilitet och validitet i den berörda studien. 
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Forskningsetik åsyftar huruvida de frågeställningar som formulerats har preciserats och att 

forskaren inte medvetet utelämnar betydelsefulla observationer för att vinkla studien utefter 

eget tycke (Vetenskapsrådet, 2011, s. 23ff). Vidare kan kravet på kvalitet i forskning 

klargöras genom en tydlig redogörelse och motivering för de förutsättningar och 

utgångspunkter som föreligger studien – som exempelvis ett välformulerat och tydligt syfte, 

frågeställningar och förklaring av metodval (Vetenskapsrådet, 2011, s. 40f). I metodavsnittet 

förklaras och tydliggörs de utgångspunkter som ligger till grund för studien. En redogörelse 

för och förklaring av studiens metod, reliabilitet, validitet och generaliserbarhet har 

framställts. Vidare har även de olika sökord och databaser som nyttjats i denna studie 

redogjorts för. Vid formulering av studiens frågeställningar har precision beaktats och strävan 

har varit att formulera frågor som är värderingsfria och icke-ledande. Enligt vetenskapsrådets 

expertgrupp för etik (2011) är plagiat en vetenskaplig oredlighet som är vanligt 

förekommande. Plagiat innebär att någon framställer texter, idéer, och slutsatser som andra 

producerat som sitt egna. Fabricering av data, som också benämns som en typ av vetenskaplig 

oredlighet, innebär att material har presenteras på ett felaktigt sätt på grund av ändringar och 

förvrängningar. För att tillförsäkra en studie rättssäkerhet på detta område måste därför 

utförliga och korrekta källhänvisningar anges (Vetenskapsrådet, 2011, s. 106ff). Medvetenhet 

kring vikten av neutralitet har beaktats i föreliggande studie och därför har forskning som 

bekräftar, stärker, dementerar och bestrider varandra skildrats för att visa på de motsättningar 

som existerar inom det undersökta ämnesområdet. Textbearbetningen i föreliggande studie 

har varit noggrann för att undvika plagiat eller förvränga andras texter, all material som har 

skrivits har således både granskats och omformulerats. För att inte göra ensidiga urval och 

vilseleda läsarna har ett brett urval av källor använts för att skildra och kontrastera olika 

ställningstaganden inom det undersökta ämnesområdet. Dessutom har noggranna 

källhänvisningar utförts genomgående under arbetets gång för att tydliggöra vem som är 

upphovsmannen till det specifika textavsnittet. En redogörelse för all material som nyttjats i 

denna studie har presenterats i referenslistan så att alla läsare ska kunna inhämta, läsa och 

granska ursprungskällorna om så önskas. 

 

 

I följande avsnitt presenteras teoretiska utgångspunkter och forskning inom områdena 

ledarskap och ledning, organisation och kvalitetsarbete.  

Ledarskap inom olika miljöer och verksamhetsområden 
 

Begreppet ledarskap är både komplext och mångtydigt och kopplas ofta samman med flertalet 

element som exempelvis måluppfyllelse, organisationstyp, grupper och mellanmänsklig 

interaktion. Ledarskap kan ses som en påverkansprocess mellan ledare och gruppmedlemmar 

(exempelvis anställda) i syfte att uppnå förelagda mål (Abrahamsson & Andersen, 2005, s. 

77). Exempel på en ledares uppgifter är bland annat att motivera och effektivisera andra 

individers insatser för att lösa uppgifter och förverkliga uppsatta mål. En ledargestalt inom en 

organisation är även nödvändig för planering och utförandet av det pedagogiska arbetet, och 

verksamheten är beroende av underställda som verkställer arbetsuppgifter. Ledarskapet kan 

därav ses som en social process mellan en ledning, som står för exekutiva beslut, och 

anställda som medverkar i genomförandet av diverse arbetsuppgifter (Christensen et al., 2004, 

s. 124f). 
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Rationella ledarteorier 

Contingency theories – situationsanpassat ledarskap 

 

Under 1970- och 80-talet var ledarskapsteorier som betonade situationella faktorer populära, 

dessa teorier benämns som contingency theories. År 1982 utformande Hersey och Blanchard 

en modell för situationsanpassat ledarskap och visade på hur ledarskap och dess effektivitet 

påverkas av situationsbundna faktorer. Författarna menar att en ledare måste situationsanpassa 

sitt ledarskap vilket innebär att olika ledarskapsroller bör intas beroende på den rådande 

situationen. Hur väl en ledare kan motivera och leda sina medarbetare påverkas i hög grad av 

ledarens flexibilitet och medarbetarnas kompetens. Vidare omnämns fem situationsfaktorer 

som kan vägleda och påverka en ledare gällande val av ledarbeteende och ledarstil. Den första 

situationsfaktorn avser ledarens kunskapsrepertoar och inställning till själva ledaruppgiften. 

Nästa situationsfaktor berör medarbetarnas kompetens- och mognadsnivå. För att avgöra 

mognadsnivån hos medarbetarna beaktas ålder, upplevelser, kunskap och motivation. Den 

tredje påverkande faktorn är den rådande befintliga kulturella kontexten i en organisation, 

med dess tillhörande informella normer och värderingar. Den fjärde situationsfaktorn är 

vilken typ av uppgift det är. Den femte och slutliga påverkande situationsfaktorn är hur 

mycket tid som kan avsättas till att lösa och/eller uppfylla uppgiften. Ju mer tid arbetarna har 

till förfogande desto mindre tvingas ledaren att styra. Ett situationsanpassat ledarskap innebär 

att en ledare måste utforma sitt ledarskap utifrån en situationsanalys, med hänsyn till målet 

som ska förverkligas och gruppmedlemmarnas mognadsnivå, för ett optimalt nyttjande av 

befintliga tillgångar (Hersey och Blanchard, 1982, ref i Maltén, 1998, s. 130f). 

 

En ledares val av ledarstil påverkas av de anställdas kompetens- och mognadsnivå. Hersey 

och Blanchard (1982) menar att gruppmedlemmars motivation, kunskapsrepertoar och 

villighet att ta ansvar i hög grad påverkar vilken ledarstil en ledare blir tvungen att inta för att 

förverkliga förelagda mål. En grupp som har hög kompetens och förmåga till självständigt 

arbete kräver inte en lika hård direktstyrning från ledarens sida till skillnad från en grupp som 

kännetecknas av mindre gruppmognad och kompetens. Författarna beskriver fyra 

mognadsnivåer/faser som är kopplade till fyra typer av situationsanpassade ledarstilar. 

Utmärkande för gruppmedlemmar som ingår i kategorin mognadsnivå 1 är att de anses sakna 

självtillit och varken kan eller vill lösa uppgifter. Gruppmedlemmar som ingår i kategorin 

mognadsnivå 2 ses som motiverade men inte som tillräckligt kunniga. I kategorin 

mognadsnivå 3 ingår personer som innehar tillräcklig med kompetens men som saknar vilja 

och motivation. De gruppmedlemmar som tillhör kategorin mognadsnivå 4 anses vara 

kunniga och ha både vilja och motivation (Hersey och Blanchard, 1982, ref i Maltén, 2010, s. 

130f). Fyra situationsanpassade ledarstilar matchas därefter med vardera kategori av 

mognadsnivå/fas. Första ledarstilen kallas för styrande och kännetecknas av ledarens höga 

uppgiftsorientering. Gruppmedlemmen instrueras i arbetsuppgifter med tydliga och exakta 

instruktioner från ledaren. Ledarstil två kallas för tränande och är både styrande och 

stödjande. Ledaren ser en mognadsutveckling hos medarbetaren och uppgifter löses 

tillsammans. Ledarstil tre benämns som stödjande och är enbart stödjande. Medarbetaren 

anses vara självständig och självgående och ledarens uppgift är att erbjuda stöd och inte lösa 

förelagda uppgifter ihop. Ledarstil fyra kallas för delegerande och är varken styrande eller 

stödjande och kännetecknas av ett delegerande ledarskap där medarbetaren i högsta grad är 

självständig. När valet av ledarstil matchas med anställdas kompetens- och mognadsnivå 

resulterar det i ett effektivt ledarskap (Yukl, 2010, s. 173ff). 
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Path-Goal Teori 

 

En annan teori inom den situationsanpassade teoribildningen är Path-Goal teorin som belyser 

vikten av en ledarens beteende. Inom denna teoribildning kan en ledare hjälpa sina 

medarbetare att uppnå förelagda mål och lösa uppgifter genom att motivera, reducera samt 

avlägsna hinder och öka möjligheterna till arbetsrelaterade måluppfyllelser. En ledare som 

uppmärksammar välutförda arbetsuppgifter och belönar sina anställda kommer av 

personalgruppen att beaktas som en motivationskälla (Yukl, 2010, s. 168). Inom denna 

teoribildning används en kombination av motivations- och förväntningsteori som 

förklaringsmodell för medarbetares handlingar. Vrooms förväntningsteori (1964) förklarar hur 

beslutsfattande sker och hur anställda fungerar i relation till förelagda mål inom en 

organisation. Enligt författaren bör två variabler, valence och expectancy, uppmärksammas 

för att kunna påverka anställdas motivation och engagemang. Valence står för hur värdefull 

en händelse eller handling anses vara och expectancy innebär förväntan, tron om att en viss 

handling kommer resultera i ett visst utfall. Dessa två variabler påverkar anställdas syn på hur 

värdefull deras handling är och vilket utfall handlingen kommer att ge. Vidare innebär det att 

en ledare kan påverka anställdas uppfattning om värdefulla handlingar, resultat och graden av 

engagemang och motivation som behövs för att uppnå önskade utfall. En ledare som kan 

övertyga anställda om vad som behövs för att lyckas uppfylla mål kan således påverka 

anställdas arbetsprestation (Vroom, 1964, ref i Yukl, 2010, s. 169). 

 

Inom Path-goal teorin anses ledarbeteenden påverka graden av motivation hos anställda. 

Vidare omnämns fyra olika ledarbeteenden som kan förenas med anställdas individuella 

egenskaper i syfte att stimulera och öka motivationen inför arbetsuppgifter. Det första 

ledarbeteendet benämns som stödjande ledarskap där ledaren beaktar anställdas behov och 

välmående samt försöker främja ett vänligt klimat på arbetsplatsen. Det andra ledarbeteendet 

kallas för direktivt ledarskap vilket innebär att ledaren vägleder, ger direktiv, strukturerar upp 

arbetet och talar om vad som förväntas av de anställda. Det tredje ledarbeteendet benämns 

som deltagande ledarskap och innebär att anställdas åsikter och förslag beaktas av ledaren. 

Det sista ledarbeteendet kallas för prestationsorienterat ledarskap vilket karaktäriseras av 

ledarens tilltro till de anställdas förmåga och kapacitet till att lösa förelagda arbetsuppgifter. 

Vilken typ av ledarbeteende som är att föredra påverkas i hög grad av situationen, både vad 

gäller vilken typ av uppgift det är samt de anställdas egenskaper. Matchningen mellan 

ledarbeteende och egenskapsrelaterade faktorer hos de anställda sker utifrån hur pass mycket 

en ledare behöver motivera sina anställda (Yukl, 2010, s. 169f). 

 

Ledarbeteenden utifrån klassisk teori  

 

Den klassiska teoribildningens perspektiv på ledarskap betonar inte vikten av omständigheter 

på samma sätt som inom contingency theories. Inom denna teoribildning finns ett antal 

ledarstilar- eller beteenden att organisera och leda utifrån. Psykologen Kurt Lewin och hans 

lärjungar Ronald Lippit och Ralp White utformade på 1930-talet en ledarskapsteori med fokus 

på tre olika ledarstilar som kännetecknas av olika beteenden. Den första ledarstilen kallas för 

auktoritär, den andra för den demokratiske ledaren och den tredje stilen kallas för låt-gå 

ledaren. Den auktoritära ledarstilen kännetecknas av dominans och ledarskapet präglas av 

auktoritet där enbart ledaren har beslutanderätt. En ledare vars ledarstil är auktoritär strävar 

efter att styra och kontrollera på egen hand och ger sina anställda klara direktiv i de 

arbetsuppgifter som de ska utföra. En ledare som har en demokratisk ledarstil ser sina 

anställda som medarbetare och tillåter deras delaktighet vid planering och beslutsfattande. 
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Ledarskapet kännetecknas av tilltro och ömsesidighet mellan ledare och anställda där 

kommunikation spelar en vital roll i införlivandet av ledarstilen.  Denna typ av ledare håller 

sig ajour med vad som pågår i organisationen och försöker finna balans mellan 

produktionsbehoven som föreligger samt behoven hos de anställda. Den tredje ledarstilen 

kännetecknas av frånvaron av ledarskap. Låt-gå ledarstilen präglas av passivitet och minimal 

kontroll från ledarens sida och beslutsfattandet sker i största utsträckning av de anställda. Den 

klassiska teorin behandlar alltså ett antal tydligt distinkta ledarbeteenden som hanterar ledning 

på olika sätt (Maltén, 1998. s. 117f). 

Behandlingsspecifikt ledarskap 

 

Inom kriminalvården i USA har arbetet med intagna ändrats från ett rehabiliterande 

förhållningssätt till ett mer bestraffningspräglat. Organisatoriska villkor påverkar vilken typ 

av ledning som tillämpas. Både ledningens och personalens synsätt på vilken typ av 

verksamhet de arbetar inom och vad uppdraget är påverkar arbetet som utförs. Synen på vad 

som anses vara syftet med fängelsevistelser påverkar hur personal hanterar arbetsuppgifter 

och utför sitt arbete. Den samhälleliga synen på vilken funktion ett fängelse ska fylla påverkar 

i hög grad även hur ledningen utformar riktlinjer och direktiv som de anställda sedan förhåller 

sig till i det dagliga arbetet (Tewksbury & Enrhardt-Mustaine, 2008). När det gäller 

institutionsvård av ungdomar med psykosocial problematik har verksamheten däremot inte 

påverkats av den skiftande ideologin på samma sätt som inom kriminalvården. Arbetet med 

institutionsplacerade ungdomar präglas av ett rehabiliteringsinriktat förhållningssätt vars 

primära mål är positiv beteendemodifiering. Även inom institutionsvård av ungdomar så 

påverkar ideologin, som behandlingen vilar på, arbetssättet. Vilken ideologi som arbetet inom 

slutna institutioner ska vila på bestäms i sin tur av ledningen. Skillnaden mellan kriminalvård 

och institutionsplacering av ungdomar skiljer sig rent ideologimässigt just för att ledningen 

inom dessa två verksamheter har skilda synsätt på syftet med själva insatsen. Arbetet med 

intagna på fängelser har blivit alltmer bestraffningspräglat för att ledningens syn på 

fängelsefunktionen har påverkat personalens synsätt och arbete. Personal som jobbar med 

institutionsplacerade ungdomar med psykosocial problematik arbetar fortfarande på ett mer 

rehabiliteringspräglat sätt, eftersom ledningen för verksamheten har formgivit den ideologi 

som arbetet ska vila på (Caeti, Hemmens, Cullen & Burton, 2003, s. 2ff).  

 

Aspekter på ledarskap och ledarfunktion inom behandlingsorganisationer 

 

Inom institutionsbehandlingen ansvarar ledningen för ett flertal arbetsuppgifter och 

chefskapet ses som styrt av organisatoriska villkor snarare än ledarbeteenden. Enligt Fridell 

(1996) är styrnings- och ledningsformer allmängiltiga principer för hur en verksamhet ska 

ledas, och att dessa riktlinjer som ledaren bör förhålla sig till skiljer sig från olika typer av 

ledarbeteenden. Fridell menar vidare att ledarskap inom institutionsvården har en 

dubbelfunktion och måste ses utifrån ett organisationsperspektiv. Ledarskapet är en produkt 

av organisationens karaktär, vilket innebär att behandlande institutioner styrs av både 

lagstiftning och riktlinjer i form av organisatoriska målsättningar (Fridell, 1996, s. 52). Inom 

institutionsvård påverkas därmed ledarskapet av både inre och yttre faktorer. De inre faktorer 

som ledaren ansvarar för innefattar arbetsklimat, anställdas trivsel och kompetens. Dessa 

ansvarsområden ses som den funktionella aspekten på ledarskap inom institutionsvård. Den 

formella aspekten på ledarskap handlar om yttre faktorer, vilket inbegriper riktlinjer och 

direktiv som verksamheten ska implementera. Enligt Fridell har ledarskap en stor inverkan på 

anställdas trivsel, välbefinnande och en organisations produktivitet (Fridell, 1996, s. 78f). 
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Ledningen inom behandlingsorganisationer ansvarar bland annat för att leda institutionen i 

rätt riktning och sträva efter att förbättra och utveckla verksamheten i fråga om 

kvalitetssäkring och delegering av arbetsuppgifter.  För att motverka programdrift
1
 och 

garantera programföljsamhet
2
 ligger det i ledningen ansvar att organisera verksamheten. 

Genom att säkerställa att personalens mål överensstämmer med den organisatoriska 

målsättningen kan ledaren förhindra att personalen arbetar utifrån egna premisser (Fridell, 

1996, s. 92f). Ledaren ansvarar även för sin personalgrupps kompetens och har som uppgift 

att se till att personal ges möjlighet till kompetensutveckling och handledning. Detta i sin tur 

ökar arbetets effektivitet och främjar en god arbetsmiljö (Fridell, 1996, s. 99ff). Ledningen 

ska även kunna hantera konfliktfyllda situationer och underlätta arbetet för de anställda 

genom att tydliggöra gränser och strukturer inom verksamheten (Fridell, 1996, s. 94f). Inom 

institutionsvården är ledarfunktioner mer framträdande än ledarstilar, vilket beror på att 

chefskap innefattar hanteringen av både påverkan utifrån och faktorer inom organisationen. 

 

Generella aspekter på ledarskap inom den privata och offentliga sektorn 

 

I likhet med Fridell (1996) menar Hoojiberg och Choi (2001) att chefskap och ledning 

påverkas av organisatoriska villkor och styrs primärt utifrån dessa snarare än effektiva 

ledarbeteenden. Författarna menar att offentliga och privata organisationers utformning skiljer 

sig och har olika organisatoriska målsättningar. Vidare innebär det att det är lättare att 

utvärdera mål och resultat inom den privata sektorn avseende ekonomiska vinster samt att 

ledning inom offentliga sektorn ofta kännetecknas av mer ansvar, förpliktelser, regler och 

begränsningar än inom den privata sektorn. Hojiberg och Choi menar att teorier om ledarskap 

inte gäller för alla typer av organisationer samt att organisatoriska villkor och faktorer i hög 

grad påverkar vilken typ av ledarstil som anses vara effektiv enligt chefer och anställda. 

Vidare menar författarna att även om vissa ledarstilar kan ha mer universell tillämpning så 

kan effekten av andra ledarstilar vara unika för antingen privata eller offentliga 

organisationer. Det är viktigt att beakta de strukturella aspekterna av en organisation och hur 

det i sin tur påverkar synen på ett effektivt ledarskap. Hoojiberg och Choi undersökte 

sambandet mellan ledarskapsbeteenden och uppfattning om dess effektivitet mellan privata 

och offentliga organisationer. Studien undersökte både chefers, överordnades och anställdas 

syn på effektivt ledarskap (Hoojiberg & Choi, 2001). 

 

Hoojiberg och Choi (2001) fann genomgående en positiv syn på den målstyrande/ledande 

ledarstilen och ledarstilen som benämns som förmedlaren. Målstyrande/ledande ledarstilen 

kännetecknas av ett direktiv och kontrollerande hållning och fokuserar på externa faktorer 

som exempelvis organisatoriska måluppfyllelser. Ledarstilen som kallas för förmedlaren 

kännetecknas av flexibilitet och ledaren utövar sitt inflytande uppåt mot överordnade. Dessa 

två ledarstilar anses vara de effektivaste både av chefer, överordnade och utav anställda inom 

privata och offentliga organisationer oberoende av sammanhang. Chefer inom den offentliga 

sektorn såg dock ett något starkare positivt samband mellan ett övervakande/kontrollerande 

chefskap i relation till effektivitet. Skillnaden mellan chefernas och de överordnades samt 

anställdas uppfattningar om effektivt ledarskap inom den offentliga sektorn beror enligt 

Hoojiberg och Choi på att anställda har förväntningar på sina chefer medan cheferna själva 

känner att de inte har frihet att utöva ledarskap i samma utsträckning som chefer inom den 

                                                           
1 Programdrift innebär en successiv förändring av mål och förändrat fokus över tid (Hollin, Epps & Kendrick, 1995).  

 
2 Programföljsamhet innebär att personal håller sig till den utformade programmet och arbetar enligt den/dem 

metoden/metoder som de säger sig göra (Hollin, Epps & Kendrick, 1995). 
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privata sektorn. Författarna menar att chefer inom den offentliga sektorn ser sin funktion som 

begränsat och beroende av de riktlinjer som de måste förhålla sig till. Hoojiberg och Choi 

förklarar vidare att synen på sambandet mellan den övervakande/kontrollerande ledarstilen 

och effektivitet var starkare inom den offentliga sektorn och att det inom den privata sektorn 

urskildes en negativ syn på den ledarstilen. Författarna menar också att skillnaderna kan bero 

på att chefer inom den offentliga sektorn associerar övervakning med iakttagande av regler 

och förordningar chefer inom den privata sektorn associerar däremot övervakning med att 

övervaka människor. Att vaka över implementeringen och upprätthållandet av regler och 

föreskrifter är mer opersonlig och kan därför ses som en mer positiv aktivitet än att övervaka 

människor (Hoojiberg & Choi, 2001). 

 

Ledarskap inom hälso- och sjukvården 

 

Enligt Kammerlind, Dahlgaard och Rutberg (2004) har professionella ledare inom hälso- och 

sjukvården tidigare rekryterats främst på grund av sin yrkeskompetens men att det idag även 

fokuseras på ledarskapsaspekter vid anställning. Författarna menar även att ledarskap inom 

hälso- och sjukvården påverkar organisatoriska utfall samt att ledarens funktion måste övergå 

från kontrollerande till stödjande för att maximera delaktighet och effektivitet i det arbete som 

utförs inom verksamheten. Vidare undersökte författarna anställdas syn på effektivt ledarskap 

inom hälso- och sjukvården i Sverige.  Författarna fann att tre ledarstilar var framträdande för 

effektivt ledarskap enligt hälso- och sjukvårdspersonalen och resultaten var densamma 

oberoende av kön och organisationskultur inom de olika enheterna som undersöktes inom 

verksamheten. Vidare menar författarna att effektivt ledarskap inom hälso- och sjukvården 

därav kan ses som enhetlig. De tre ledarstilarna som de anställda betraktade som effektiva 

kallas för kaptenen, den strategiska ledaren och team-buildern. Ledarstilen som benämns som 

kaptenen kännetecknas av en ledare som är kommunikativ, kompetent, pålitlig, respektfull 

och direktiv. Den strategiska ledaren är trovärdig, processorienterad, en god planerare och 

fokuserar på strategiska mål genom att ledaren intar en helhetssyn på organisationen. En 

ledare som har ett team-builder ledarstil är tolerant, motiverar, stödjer, inspirerar och ger 

feedback till de anställda. Enligt Kammerlind, Dahlgaard och Rutberg betraktas de tre 

ledarstilarna som effektivt ledarskap eftersom en ledare inom hälso- och sjukvården 

kombinerar ledningsuppgifter med klinisk praxis. Vidare innebär det att en ledare inom hälso- 

och sjukvården som har ett team-builder ledarstil inte bara har en chefposition och delegerar 

arbetsuppgifter, utan även jobbar tillsammans med sina anställda. En ledare som är delaktig i 

arbetet som utförs inom verksamheten och är mån om relationsaspekten av ledarskapet 

betraktas av de anställda som en bra ledare som har ett effektivt ledarskap (Kammerlind, 

Dahlgaard & Rutberg, 2006). 

 

Ledarskap inom andra behandlingsorganisationer 

 

Författarna Jeon, Merlyn och Chenoweth (2010) undersökte vilken effekt ledarskap och 

ledning har inom äldreomsorgen i Australien. I studien framkommer att ingen specifik 

ledarskapsmodell visar på mer effektivitet än andra inom äldreomsorgen, snarare är det andra 

faktorer som påverkar hur effektiv en ledare kan vara. Enligt författarna påverkas ledarskap 

av ekonomiska resurser och hur mycket befogenhet och stöd en ledare har. En chef som har 

stöd både av överordnade och anställda, och som fortlöpande genomgår diverse 

ledarutbildningar för att utveckla sin ledarkompetens, anses bidra till produktivitet för den 

organisation ledaren är verksam inom. En sådan ledare bidrar även till att vårdkvalitén blir 
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bättre inom äldreomsorgen på grund av att personalen känner sig trygga med sin chef, detta 

resulterar även i en god arbetsmiljö. Jeon, Merlyn och Chenoweth menar även att ett effektivt 

ledarskap kan förverkligas genom samarbete. En ledare som hjälper och ställer upp för de 

anställda bidrar till både trygghet, god arbetsmiljö och produktivitet i det dagliga arbetet. 

Enligt författarna så påverkar effektivt ledarskap och ledning personalens arbetsprestationer, 

arbetstillfredsställelse, vårdkvalitet och verksamhetens produktivitet (Jeon, Merlyn & 

Chenoweth, 2010). 

 

Även Hicks, Gibbs, Weatherly, och Byford (2009) kommer i sin studie fram till att samarbete 

är en förutsättning för effektivt ledarskap men att det inte finns ett recept på hur effektivt 

ledarskap ska kunna förverkligas. Författarna har undersökt hur ledarskap och ledning 

påverkar kvaliteten på omsorgen i vårdanstalter i England. Studien visar att hur rollen som 

chef införlivas är väldigt viktigt och påverkar det arbete som bedrivs inom barnavården. Hicks 

m.fl. menar att formella normer, föreskrifter och teorier om ledarskap kan vara vägledande för 

hur ledarskap implementeras i praktiken men att det emellertid inte finns en specifik eller 

tydlig ”recept” för att kunna realisera en ledarroll på ett framgångsrikt sätt. Genomförandet av 

ledarrollen betraktas som en del i en social process vilket bestäms och förhandlas med de 

berörda parterna. Vilken typ av relation ledningen har med övrig personal är beroende av hur 

kreativ och tålmodig chefen är. En av de viktigaste uppgifterna för chefen inom barnavården 

är att frambringa och bibehålla en personalgrupp på grund av att det som kan uppnås i arbetet 

är beroende av personalgruppen. Författarna belyser vikten av samarbete och menar att det är 

en förutsättning för en positiv arbets- och behandlingsmiljö samt att det underlättar arbetet i 

termer av enighet, gränssättande och rutiner. Resultaten från studien visar att det är chefen 

som bestämmer utifrån vilket tillvägagångssätt och metod som arbetet med placerade 

ungdomar skall ske, och att valet av metod sker med hänsyn till personalens kompetens och 

grad av enighet (Hicks, Gibbs, Weatherly & Byford, 2009). 

Organisatoriska villkor och faktorer 

Vad kännetecknar en organisation? 

 

En organisation är en enhet bestående av människor som tillsammans arbetar för att uppfylla 

ett mål – där deltagarnas interaktion formar basen av organisationen. Ofta bildas 

organisationer på basis av efterfrågan eller behov av ett visst arbete (Abrahamsson & 

Andersen, 2005, s. 19; Mullins, 1999, s. 89). Gemensamt för alla organisationer är att de 

grundas medvetet och av en anledning. En organisation används följaktligen som medel för 

att nå önskat resultat genom kollektiv handling med ett givet syfte som skapar ramarna för 

arbetet (Abrahamsson & Andersen, 2005, s. 10ff; Christensson et al, 2005 s. 27). Det krävs 

olika kompetenser inom en organisation, bland annat en ledning och en personalgrupp. 

Strukturen av organisationen bestäms och påverkas av hur arbetet utförs, vad ledningen har 

för roll, hur många anställda det finns, vilka metoder som används och även av hur 

marknaden ser ut (Abrahamsson & Andersen, 2005, s. 69ff). Ledningen ansvarar generellt för 

målutvecklingen och personalgruppen som i sin tur arbetar med att verkställa målen. Utifrån 

ansvarsområden utvecklas en hierarki, där de som är överst i hierarkin kan ses ha mer makt 

och inflytande i organisationen (Christensen et al, 2005, s. 106f).  Organisationsstrukturen i 

sin tur bidrar till att organisationen utvecklar en kultur på basis av de normer, värderingar och 

regler som råder inom organisationen (Abrahamsson & Andersen, 2005, s. 128ff).  
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Välformulerade mål bidrar till en fungerande organisation då det ger riktlinjer för hur arbetet 

borde utformas och genomföras, vilket kan möjliggöra en stabil struktur och 

organisationskultur (Christensen et al., 2005, s. 107). Organisatoriska mål handlar om vad en 

organisation önskar att uppnå, och har betydelse för riktningen och syftet med det arbete som 

bedrivs. En organisations existens och fortlevnad kan också vara beroende av huruvida mål 

uppnås (Abrahamsson & Andersen, 2005, s. 170, 178). Målformuleringar kan vara officiella 

eller operationella, där de förstnämnda kan liknas vid ett ramverk som kan utformas brett och 

relativt abstrakt till skillnad från de operationella målen. Dessa kan formuleras inom ramen 

för de officiella, är mer konkreta och specifika samt möjliggör i större mån en tydlighet 

gällande arbetssätt. Enligt Christensen et al. (2005) har de en instrumentell funktion, det vill 

säga används som verktyg för att tydliggöra organisationens arbete. Målsättningar och hur 

dessa formuleras inom organisationer/verksamheter får även betydelse för bland annat 

beteendekultur och synen på resultat inom organisationer (Christensen et al., 2005, s. 102f). 

För att nå organisatoriska mål antas bland annat olika strategier, vilket kan innefatta planering 

eller beskrivning för hur målen ska uppnås och anger även riktlinjer för det arbete som utförs 

(Abrahamsson & Andersen, 2005, s. 171f). 

 

Olika perspektiv på organisation 

Det finns olika teorier om organisationers uppkomst och funktion, bland annat det 

rationalistiska perspektivet och systemperspektivet. Inom systemperspektivet anses en 

organisation existera som svar på samhällets behov och inom det rationalistiska perspektivet 

anses uppkomsten i högre grad vara beroende av en ledning som har en önskan om att få ett 

visst arbete utfört (Abrahamsson, 2000, s. 151). Inom systemperspektivet anses 

organisationen bestå av olika delsystem som påverkar och är beroende av varandra. Bland 

annat kan de anställda, klienter/kunder och ledningen ses som delsystem. En förändring i ett 

system (exempelvis inom personalgruppen) kan påverka det stora systemet (hela 

organisationen) eller åtminstone delar i organisationen (ledningen eller klientgruppen). Inom 

det rationalistiska perspektivet framhålls å andra sidan förändringar ske beroende av avsiktlig 

påverkan, i organisationsstrukturkedjan exempelvis ledningen. Varje del anses också kunna 

ändras avsiktligt för att öka helhetens effektivitet. Inom systemperspektivet ses 

organisationens framväxt i högre grad som ett resultat av det större systemets behov eller 

intresse (hela samhället) och målet med arbetet förändras över tid. Måländringar kan bidra till 

att återställa obalans i systemet (Abrahamsson, 2000, s. 58, 92f).  Inom det rationalistiska 

perspektivet är målen formulerade redan från början och styr organisationen (Abrahamsson & 

Andersen, 2005, s. 19). Inom detta perspektiv fungerar mål som grundläggande och styrande 

för organisationsstrukturen och för hur arbetet utförs (Abrahamsson & Andersen 2005, s. 58, 

69). Organisationsstrukturen och miljön kan således förstås mot bakgrund av dessa kontraster 

avseende organisationens syfte. 

 

Organisationskulturens inverkan på arbetet 

 

Inom olika typer av organisationer, bland annat inom socialt arbete, spelar 

organisationskulturen en central roll i hur effektivt organisationen når sina mål (Glisson & 

Green, 2006). Glisson och Green (2006) utförde en undersökning på ett sjukhus, där syftet var 

att utreda organisationskulturens inverkan på arbetet och personalgruppens välmående. 

Författarna fann i undersökningen ett samband mellan negativ organisationskultur och 

utmattning. De fann vidare att en negativ organisationskultur påverkar relationen till klienten 

på ett negativt sätt (Glisson & Green, 2006). Detta överensstämmer även med vad 
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Montgomery, Panagopoulou, Kehoe och Valkanos (2009) kom fram till. De genomförde sin 

studie på ett sjukhus och undersökte där organisationskulturens inverkan på personalens hälsa 

och deras relation till klienterna. De fann att utbrändhet främst är kopplat till en stressfylld 

arbetsplats. Vidare fann de att en negativ organisationskultur även ökar risken för att personal 

fattar felaktiga och ogenomtänkta beslut. Författarna kom fram till att välfungerande 

organisationer inkluderar samarbete och medverkan mellan alla organisationens deltagare. 

Det finns således en direkt koppling mellan arbetsvillkoren, sättet att behandla klientgruppen, 

arbetskvalité och personalgruppens välmående (Montgomery, Panagopoulou, Kehoe & 

Valkanos, 2009). 

Vikten av kompetensutveckling 

 

Vilket resultat en organisation får fram påverkas i hög grad av personalgruppens kompetens 

att utföra arbetsuppgifter. Hur en individ uppfattar sin arbetsuppgift har en direkt inverkan på 

hur denne handlar.  Personalens engagemang och motivation påverkar hur arbetet utförs 

(Edvardsson & Thomasson, 1991, s. 159ff). Det kan därför vara nödvändigt för en 

organisation att personalgruppen har de verktyg och resurser som behövs för att de ska kunna 

nå ett bra resultat. Kompetens innefattar bland annat teoretisk och praktisk kunskap. Den 

teoretiska kunskapen inhämtas bland annat via böcker och forskning och överförs sedan till 

praktisk kunskap. Personalen får via den teoretiska kunskapen en beskrivning av hur och 

varför det tänkta arbetet ska utföras vilket sedan omsätts i faktiska handlingar, det vill säga 

praktisk kunskap (Edvardsson & Thomasson, 1991, s. 161, 167). Utöver träning och 

utbildning finns det andra faktorer som bidrar till kompetensutveckling. Dessa är bland annat 

personalgruppens kunskap om organisationsmål och syfte, förståelse för företagets 

övergripande mål, kunskaper om marknaden och kunderna/brukarna samt kunskap om 

kvaliténs betydelse för verksamhetens utveckling. Kompetensutveckling bidrar till att 

personalen förstår helheten i verksamheten och hur deras handlingar påverkar organisationen. 

För att en organisation ska erbjuda rätt kvalité krävs kompetensutveckling av 

personalgruppen, vilket kan fås bland annat genom stöd, uppmuntran, träning och utbildning 

(Edvardsson & Thomasson, 1991, s. 157, 166, 169). 

 

Liksom inom socialt arbete, belyses vikten av personalens kompetens, även inom 

flygplansbranchen. Flygplanens underhåll spelar en avgörande roll för säkerställande av 

säkerheten under flygning. Misstag kan få förödande konsekvenser i form av svåra olyckor 

(Mcdonald, Corrigan & Cromie, 2000). Mcdonald, Corrigan och Cromie (2000) diskuterade 

den mänskliga bidragande orsaken till olyckor där organisatoriska faktorer spelar en viktig 

roll.  Flygplanskrascher inträffar inte enbart på grund av tekniska fel utan kan även kopplas 

till organisatoriska faktorer. Författarna gjorde en undersökning på fyra flygbolag, och syftet 

var att undersöka sambandet mellan flygsäkerhet och den organisatoriska faktorn. I 

undersökningen hittades en klar skillnad mellan uppfattning av arbetet mellan 

ledningsgruppen och tekniker, vilket påverkar arbetet. Vissa underhållstekniker följde inte 

alla procedurer som var obligatoriska innan en flygning. Detta bland annat för att de manualer 

som fanns till hands var svårförståeliga: den officiella metoden förklarade inte tydligt vad 

själva uppgiften var. Underhållshistoriken var inte heller tillgänglig och de steg som skulle tas 

uppfattades även som oklara, vilket ledde till att personalen gissade sig fram. Ledningen 

ansåg att det var ytterst viktigt att alla procedurer följs till punkt och pricka, dock medgav de 

att om detta skulle göras skulle det leda till många förseningar. Det fanns en olikhet mellan 

det tänkta resultatet och de resurser som fanns. Författarna diskuterade vikten av en trygg 

miljö och vad som kännetecknar det. En trygg miljö kan kopplas med en ansvarsfull ledning 

som har en strategisk styrning. Det finns organisatoriska funktioner som anses vara essentiella 
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för ett effektivt säkerhetsarbete, bland annat utveckling och implementering av 

organisationens policy, effektiv kommunikation och planering som minimerar risker. En trygg 

organisationskultur bidrar till positiva attityder inom organisationen och resulterar i skapandet 

av lämpliga regler och normer för hantering av risker. Det möjliggör även för kontinuerlig 

reflektion om säkerhetsarbete (Mcdonald, Corrigan & Cromie, 2000). En positiv 

organisationsmiljö med minimala riskfaktorer påverkas av personalgruppens kompetensnivå 

och de resurser som finns tillgängliga. Allt detta är beroende av hur ledningsgruppen lyckas 

styra verksamheten så att det önskade arbetet utförs (Mcdonald, Corrigan & Cromie, 2000). 

Hur kan organisationskulturen påverkas? 

 

En organisationskultur påverkar arbetskvalitén och dess resultat (Gould, 2000). För att 

motverka en negativ organisationskultur kan det vara nödvändigt för organisationen att ta reda 

på vad som bidrar till en positiv organisationskultur.  Gould (2000) beskriver vikten av 

träning och utbildning för personalen. Han anser att träning av personalen hjälper 

organisationen att utvecklas eftersom personalgruppen då får tillgång till de resurser som 

behövs för att utföra ett effektivt arbete. Lärandet leder till planerade förändringar och bidrar 

till att organisationen utvecklas. Författaren anser även att erfarenhet är mer genomgripande 

än den kunskapen som kan ges genom träning. Personalgruppen kan ha olika syn på arbetet 

och utbildning kan bidra till en gemensam syn som i sin tur motverkar en negativ 

organisationskultur (Gould, 2000). 

Kvalitetsarbete 
 

Kvalitet och kvalitetsutveckling är begrepp som länge har haft och ännu har stor betydelse 

inom organisationsområdet. Holmberg (2002) uttrycker begreppens innebörd, vilket bland 

annat inkluderar modeller för utformningen av organisationer, modeller eller metoder för 

praktiker att förhålla sig till. Vidare menar han att det kan inkludera regelverk och standarder 

som anger hur frågor om kvalitet ska behandlas och kvalitetsutveckling som ideologiskt 

influerade formuleringar som kan få betydelse för hur vissa intressen framhålls och uppfattas 

(Holmberg, 2002, s. 13f). Kvalitetssynen och kvalitetsmätning har en historik inom 

produktionssektorn där olika organisationsteoretiska skolor fick stor inverkan på 

organisationsuppbyggnad, modeller och arbetssätt för ökad effektivitet och säkringen av 

kvalitativa produkter. Kvalitetsarbetet präglades då främst av mätning, ledning och kontroll av 

redan producerade varor som bedömdes enligt uppställda mål och krav, och fungerade inte i 

första hand förebyggande. Arbetssättet och metoderna skapade även en standardiseringskultur 

eller ”system för kvalitetssäkring” som har utvecklats och idag inkluderar fler betydelsefulla 

komponenter för kvalitet (Axelsson & Bergman, 1999, s. 37ff). Inom produktions- och 

tjänsteindustrin används bland annat standarder för kvalitetssäkring och kvalitetsmätning 

utformade av den privata standardiseringsorganisationen International Organization for 

Standardization (ISO) som har fått stort inflytande även inom andra typer av organisationer 

som utgår från ett kundperspektiv (Edvardsson & Thomasson, 1991, s. 182f). Brunsson och 

Jacobsson (1998) beskriver att en standard utgör tydliga regler eller krav som inte är 

tvingande, utan förutsätter snarare att aktören har viljan att följa dem (Brunsson & Jacobsson, 

1998, s. 17ff, 37). 

 

Kvalitetsbegreppet och kvalitetsutveckling har idag samband med målstyrning och 

resultatvärdering inom många typer av organisationer. Det finns i offentlig sektor en tydligare 

målorientering, effektiviseringsprinciper och kvalitetssäkring som kan ses ha influerats av 
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koncept med anknytning till den så kallade ”New Public Management”-modellen. Där har 

förvaltnings- och styrningsmetoder, förhållningssätt och värderingar sitt ursprung i 

marknadsorienterade företag och organisationer, och perspektivet uttrycks bland annat i ett 

fokus på mottagare av tjänster (kunder), efterfrågan och konkurrens. Effektivisering relateras i 

detta sammanhang bland annat till en ökad medvetenhet kring resultat och effekter av 

investerade resurser (kostnadseffektivitet) (Christensen, et al., 2005, s. 27, 114f, 160). I den 

offentliga sektorn framgår vikten av kvalitetssäkringsarbete bland annat i Socialstyrelsens 

författningar inom hälso- och sjukvård och de verksamheter som omfattas av 

socialtjänstlagen. Dessa författningar behandlar kvalitetsarbete inom organisationer och 

verksamheter och innehåller allmänna råd och föreskrifter med hänvisning till lagstiftning 

inom respektive område. Utgångspunkten formuleras i ett (i verksamheten) integrerat 

ledningssystem som säkerställer ett antal grundprinciper för hur ett systematiskt 

kvalitetsarbete kan utformas. Viktiga punkter utgår från ledningens ansvar för att mål följs 

upp och utvärderas, utformningen av rutiner och ett arbete som möjliggör måluppfyllelse samt 

kompetensförsörjning och utveckling för personal. Kvalitetsbegreppet enligt Socialstyrelsens 

definition är ”grad till vilken en verksamhet uppfyller ställda krav” (SOSFS 2005:12, 

2006:11 ). 

 

Influenser från olika managementrörelser har genom åren utmynnat i flertalet 

ledningsstrategier, förhållningssätt och verktyg för hanteringen av organisationer. Dessa 

belyser utifrån olika perspektiv faktorer och intressen som är viktiga för kvalitet och 

kvalitetssäkring. Ofta framträder kundorientering, ledningsansvar och ledningsstrategier samt 

mänskliga faktorer och behov (inom organisationen) i samband med betydelsen av kvalitet 

och kvalitetsutveckling i organisationer och verksamheter (jfr exempelvis Edvardsson & 

Thomasson, 1991, Nilsson, 2001). Idag betonas i högre grad förebyggande och förbättrande 

aspekter i kvalitetsbegreppet, vikten av fungerande processer och relationer mellan aktörer 

samt medarbetares delaktighet, motivation och utveckling för det övergripande kund- och 

effektivitetsinriktade syftet (Nilsson, Axelsson & Bergman, 1999, s. 23f, 81ff). Edvardsson 

och Thomasson (1992) beskriver, utifrån ett kundorienterat ledningsperspektiv, ett antal 

betydelsefulla principer för kvalitetssäkring- och utveckling främst riktad mot produktions- 

och tjänstesektorn. Författarna menar bland annat att arbetet främst bör utgå från en 

faktabaserad uppfattning av olika aktörers (däribland kundens) förväntningar, krav och behov. 

Det måste också finnas en vilja att anamma kritik från dessa aktörer för att kunna utvecklas. 

Vidare är det viktigt att förankra och upprätthålla kvalitetspolicy, mål och delmål som 

möjliggör att medarbetare uppfattar synen på kvalitet på liknande sätt. Målen behöver även 

vara mätbara och ”synliga” i det dagliga arbetet (Edvardsson & Thomasson, 1991, s. 260ff). 

Kvalitet i alla led – Total Quality Management som exempel 

 

Ett omnämnt förhållningssätt och strategi för kundorienterad kvalitetsutveckling är Total 

Quality Management – (TQM) där kvalitet i en organisation är något som är beroende av att 

organisationens alla delar och berörda aktörer präglas av kvalitetsinriktade komponenter och 

åtgärder (Edvardsson & Thomasson, 1991, s. 154f). Carmichael (2005) sammanfattar 

konceptet TQM som ett starkt fokus på att integrera sätt att möta behov hos alla anställda, 

yrkesutövare, kunder eller klienter/patienter och finansiärer. En grundprincip som framhålls är 

att alla inom organisationen är involverade och engagerade i kvalitetsfrågan, och att 

förutsättningar finns för att möjliggöra detta. Författaren menar att ansatsen eller inställningen 

dels inkluderar främst individberoende handlingar – användningen av verktyg som möjliggör 

kvalitetssäkring (t.ex. datainsamling/dokumentation) och att områden för förbättring 

identifieras, dels en övergripande inställning i systemet/organisationens alla aspekter. Det 
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innefattar bland annat en policy som framhåller en förebyggande inställning och att man ”gör 

rätt från början” samt kvalitetsmål som integreras i det dagliga arbetet exempelvis i att 

personalen möter krav/mål varje gång gällande bland annat bedömning och dokumentation. 

Carmichael framhåller att en viktig faktor är att identifiera en lämplig kvalitetsstandard som 

referens och att det är ledningen som ansvarar för att försäkra att de kvalitetskrav som 

identifieras som nödvändiga och relevanta är tydliga och förstås av alla. Målen har också 

funktionen att stärka och förtydliga organisationens grundvärderingar. Författaren betonar 

vikten av en miljö som präglas av öppenhet för förändring, kunskap, lärande och stöd. I 

ledningens ansvar ligger även att möjliggöra och stödja de övriga processer som 

kvalitetssäkring innebär, vilket bland annat är att införskaffa resurser, välja arbetsmetoder och 

verktyg och att förse personalen med lämplig utbildning. Ledningen behöver kunna förmedla 

uppmuntran till en miljö för inlärning och stöd där anställdas synpunkter på hinder och 

problem beaktas (Carmichael, 2005). 

 

Carmichael (2005) redogör även för komponenter i implementeringen av TQM-konceptet 

inom sammanhanget för hälso- och sjukvård. Ett viktigt steg är att ansvariga för 

kvalitetsfrågor identifierar hur olika processer (rutiner, arbetsuppgifter, fördelning m.m.) inom 

organisationen ser ut och utifrån det formulerar mål i linje med organisationens syfte och en 

plan för hur dessa uppnås. Detta kan leda till en omstrukturering i processerna. Vidare 

behöver kunders/klienters/anställdas behov och viljor identifieras samt vilka resurser och 

processer som är nödvändiga för att bemöta dessa. Carmichael betonar vikten av att besluta 

om hur framgång (eller förändring) ska mätas och framhåller utvärderingverktyg (i form av 

t.ex. formulär) riktade till de olika aktörerna som värdefulla för att mäta resultat. 

Utvärderingar ger information om dels hur man möter sina förväntningar och dels 

patienters/klienters uppfattningar. Medan ledningen främst fokuserar på övergripande 

resultatmätning inkluderas personalen i utvärderingsprocessen genom verktyg som används i 

det dagliga arbetet. För att involvera anställda föreslås också bland annat möten där frågor och 

diskussioner uppmuntras och synpunkter på vad som önskas och anses nödvändigt tydligt 

framgår (Carmichael, 2005). Palmberg och Garvare (2006) undersökte i sin fallstudie hur 

försäkringsföretaget Agria organiserar sitt kvalitetsrelaterade arbete. Företaget vann priset 

”Swedish Quality Award” två gånger, och utgångspunkten för studien var att företaget 

exemplifierar ett gott kvalitetsarbete och därmed kunde indikera några av de faktorer som 

bidrar till en lyckad implementering av ett TQM-program. De teman som författarna urskiljer 

går i linje med de ovan beskrivna komponenterna i TQM – kundorientering, en ledning som 

aktivt fokuserar på värderingar och implementeringen av dessa, de anställdas delaktighet, 

processledning och en inställning om ”kontinuerlig förbättring” (Palmberg & Garvare, 2006). 

 

Palmberg och Garvare (2006) fann bland annat att kundorienteringen inom Agria 

genomsyrade allt från rekryteringsprocessen, där kunskap och intresse inom området 

betonades, till att kunden framhålls som främsta kunskapskällan för bedömningen av kvalitet. 

Författarna beskriver dock ett omfattande förslags- eller informationssystem som möjliggör 

arbetet med förbättring. Kunskap inhämtas från kvalitetsstandarder (ISO och SIQ – The 

Swedish Institute for Quality), feedback från anställda och information från leverantörer. 

Ledningen framhålls av författarna ha en mycket betydelsefull funktion i att kontinuerligt 

arbeta för att inkludera alla i kvalitetsförbättringen och för att sprida, implementera och 

upprätthålla värderingar, policy och principer. Författarna beskriver ett program för 

ledningsutveckling i företaget där chefer på alla nivåer tillsammans arbetar med frågor 

gällande ledarskap, vilket de menar bidrar till en enig ledning som på alla nivåer fungerar som 

medel eller komponenter i förändringsarbetet. De fann att de anställdas delaktighet i 

organisationen uttrycktes i att ledningen arbetar mycket för att anställda inom företaget 
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utvecklas, känner sig delaktiga och förstår målen för organisationen och får ta del av, ge 

förslag på och utvärdera olika aspekter av organisationen. Vidare betonades vikten av 

kontinuerlig bedömning av kompetens och samstämmighet mellan företagsmål och de 

anställda. Vid behov utformas handlingsplaner, vilket kan innebära utbildning eller 

deltagande i projekt. Kopplat till utveckling och hälsofrågor används inom företaget en metod 

där olika scenarion (med olika teman) utspelas och diskuteras vilket uttrycks vara ett verktyg 

för att arbeta med värderingsfrågor. Det kvalitetsförbättrande arbetet innebär vidare bland 

annat att resultat regelbundet mäts, utvärderas och jämförs mot standarder och mål, vilket ger 

information om huruvida målen möts eller om något behöver förändras. Framgången för det 

kvalitetsrelaterade arbetet sammanfattas bero på att hela organisationen och alla individer är 

inkluderade i arbetet med TQM och genomsyrar alla processer inom organisationen 

(Palmberg & Garvare, 2006). 

 

I en internationell studie behandlades sambandet mellan en kvalitetshöjande inställning i 

organisationen och faktiska resultat med data insamlat från 977 företag i Asien, Europa och 

Nordamerika (Adam et al., 1997). Författarna framhåller att synen på kvalitetsförbättring kan 

innefatta olika typer av beteenderelaterade interventioner, managementstrategier, 

problemlösningsmetoder och statistiska kontrolltekniker men utgår från att 

kvalitetsförbättring är något grundläggande för framgång. I studien identifieras 52 faktorer 

som grupperas till 9 teman eller ämnen som behandlade bland annat kompetensutveckling, 

involvering och uppmärksammande av anställda, kompensation och erkännande, kunders 

upplevelse och krav, kunskapsutveckling och kunskap om kvalitet, rekryteringsprocessen 

samt inventariefrågor kopplat till effektivitet. Resultaten och slutsatser som författarna drar är 

att den faktiska kvaliteten särskilt kan påverkas av ökade kunskaper om kvalitetsförbättring, 

kundfokus (vad de får och upplever), och en involverad och engagerad ledning. När dessa 

faktorer var högre minskade ”cost of quality” (kostnaden för att åtgärda eller göra om när 

produkter och tjänster inte når upp till kvalitetsstandarden). De fann också att de handlingar 

eller faktorer som påverkar kvaliteten mest ligger inom ramen för ledningens område. 

Författarna menar även, baserat på studiens resultat, att en kvalitetsförbättrande inställning 

tycks påverka kvaliteten positivt och även den ekonomiska situationen (lönsamheten). 

Sambandet för det senare nämnda kan dock inte enskilt eller direkt kopplas till de undersökta 

faktorerna utan tros bero på flera andra faktorer (Adam et al., 1997). 

 

Kaplan et al. (2010) identifierar i sin systematiska översikt faktorer i kontexten som 

associeras med framgångsrik kvalitetsförbättring. Studierna (47 stycken) som undersöktes 

behandlade bland annat grad av implementering av kvalitetshöjande åtgärder, uppfattning om 

framgång eller förbättring, tydligt lyckade resultat i organisationen och tillämpningen av 

TQM och liknande koncept. Med kontext menas den yttre miljön (ekonomi, politik och social 

kontext), den inre miljön handlar om organisationsstruktur, nätverk och kommunikation, 

kultur, implementeringsklimat (exempelvis personalens benägenhet eller vilja till förändring), 

möjlighet och inställning till lärande m.m. Ledningens engagemang och tillgängliga resurser 

låg också inom ramen för den inre miljön. På individnivå (som en del i kontexten) 

inkluderades bland annat faktorer som kunskap, tilltro till den egna förmågan, identifiering 

med organisationen och motivation (Kaplan et al., s. 501). De fann att forskningen i linje med 

teorier om kvalitetsförbättring framhåller bland annat implementering och organisatoriska 

förändringar, ledning, hur länge man har strävat efter kvalitetsförbättring har betydelse för 

framgångsrik kvalitetsförbättring. Andra potentiella viktiga faktorer inkluderade bland annat 

praktikers involvering, motivation av de anställda och resurser. Författarna uttrycker dock att 

mycket av aktuell forskning har konceptuella oklarheter och metodologiska brister som 

identifierades som bland annat dåligt validerade mätinstrument, brister i analysmetoder för att 
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förstå effekter av flera faktorer, samt användningen av subjektiva mätinstrument för att 

bedöma framgångsrik kvalitetsförbättring. Detta gjorde det svårt att dra definitiva slutsatser 

om hur specifika kontextuella faktorer förhåller sig till framgångsrik kvalitetsförbättring. Ett 

syfte med studien var att kunna relatera resultaten till hälso- och sjukvården men författarna 

framhåller ett forskningsområde som behöver utvecklas även om ett antal värdefulla 

hypotesgenererande teman har framträtt som eventuellt relevanta för lyckad 

kvalitetsförbättring (Kaplan et al., 2010).    

 

Utvärdering för kvalitet och utveckling 

 

En utvärdering kan beskrivas som en granskning och bedömning av en pågående/ genomförd 

aktivitet/åtgärd. Processen sker systematiskt och utmynnar i ett värderande eller bedömning 

som görs utifrån kriterier formulerade utifrån ett syfte, exempelvis politiska eller 

organisatoriska mål. Utvärderingsområdet är brett och innehåller en mängd olika metoder och 

modeller för att granska och värdera olika aspekter i en verksamhet, både specifika och i dess 

helhet (Sandberg & Faugert, 2007, s. 13f, 20, 124f). Utvärderingar används ibland i syfte att 

fungera som underlag för bedömning om en verksamhet eller organisation behöver förändra 

eller avsluta något i arbetet eller arbetssättet. Sandberg och Faugert (2007) framhåller 

begreppen utveckling och lärande, där de syftar på processorientering som kan vara en större 

eller mindre inslag i utvärderingar, och där målet är resultat för verksamheten att använda 

direkt i förändrings- och förbättringssyften. Utvärderingars betydelse kopplas även samman 

med att både utförare och externa aktörer är intresserade av insyn och se resultat eller 

påverkan av det som har investerats i (Sandberg & Faugert, 2007, s. 129). Utvärderingar kan 

därmed ses som betydelsefulla verktyg för att utveckla och kvalitetssäkra verksamheter och 

organisationer. 

 

Beroende på syfte och användningsområde kan de olika modellerna utformas och tillämpas på 

olika sätt. Bland annat kan de genomföras med interna eller externa resurser, eller en 

kombination av dessa. Respektive form är förknippat med styrkor och svagheter. De interna 

kan bland annat möjliggöra en fördelaktig involvering från de berörda vilket bidrar till större 

och mer fördjupad kunskap, en aspekt som dock även kan innebära minskad trovärdighet i 

resultatet. Interna resurser är billigare i förhållande till externa, men kan å andra sidan 

innebära en ökad arbetsbelastning för de anställda. Styrkor och svagheter med externa 

utvärderare kan ses vara de motsatta i fråga om objektivitet, kostnad och involvering med 

mera vilket gör att dessa former, i olika utsträckning, kan kombineras för en lämplig eller mer 

komplett utvärderingsform. Genomförandet, utgångspunkter och grundantaganden varierar 

beroende på typ av utvärderingsmodell. Man kan och bör ibland försöka kombinera olika 

former och modeller för att behandla olika aspekter (Sandberg & Faugert, 2007, s. 46f, 65). 

 

Sandberg & Faugert (2007) beskriver fyra utvärderingsmodeller – ”resultatinriktade, 

komparativa (jämförande), teoribaserade samt aktörsfokuserade”. En betydelsefull 

resultatorienterad utvärderingsmodell är den som ofta benämns mål- och effektutvärdingar, 

där resultat, effekter eller kostnadseffektivitet av åtgärder eller en verksamhet mäts, värderas 

och ofta jämförs mot uppställda mål. Utvärderingsprocessen utgörs ofta främst av en 

kvantitativ metodologi som ser till utfall och relationer mellan insats/åtgärd och önskade mål 

eller effekter/påverkan. Denna modell antas som vetenskaplig och relativt objektiv. 

Orsakssamband (kausalitet) är en viktig utgångspunkt för dessa typer av studier. För att säkra 

uttalanden om orsakssamband eftersträvar man att mäta och jämföra faktorer som skulle ha 

infunnit sig även utan åtgärden (Sandberg & Faugert, s. 22f, 65ff). Vissa problematiska 
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aspekter är dock förknippade med alla utvärderingsformer. Gällande mål- och 

effektutvärderingar handlar det bland annat om att de mål som ska behandlas dels kan vara 

svåra eller olämpliga att identifiera som utgångspunkt och dels en linjär förenkling av 

effekter. En svårighet för denna modell är bland annat de konkreta mål som ska ligga till 

grund för metoden i verkligheten sällan kan/är så tydligt avgränsade och formulerade. Andra 

former av resultatorienterade utvärderingsmodeller är metaanalyser, där man systematiskt 

sammanställer och granskar resultat från studier och/eller utvärderingar, samt ekonomiska 

utvärderingar, där kostnader för insatser och påverkan beräknas och bedöms för att styrka 

eller avfärda insatsers eller verksamheters arbete (Sandberg & Faugert, 2007, s. 68ff, 79). 

Inom produktions- och tjänstesektorn används ofta komparativa former som 

utvärderingsmodeller för kvalitetsutveckling. En verksamhet jämförs då med en annan som 

fungerar som en eftersträvansvärd förebild, eller utvärderas med standardiserade ideal som 

verktyg (Sandberg & Faugert, s. 83ff). Processorienterade modeller med syfte att behandla 

frågor om hur målsättningar uppnås benämns enligt författarna som ”teoribaserade eller 

teoridrivna”, där teoretiska antaganden som ligger till grund för åtgärder eller insatser närmare 

granskas. Utvärderingar med fokus på aktörer beaktar hur olika deltagare (brukare, ägare 

o.s.v.) eller på olika sätt berörda uppfattar eller påverkas av en verksamhet och det arbete som 

bedrivs. De olika utvärderingsmodellerna kan användas av organisationer i syfte att, bland 

annat, utvärdera om mål uppnås samt hur/varför de gör eller inte gör det. 

  

Organisationsformer inom behandlande verksamheter/ 

Institutionsvården 
 

Svenska behandlingsinstitutioner är både statliga och privatägda (Andreassen, 2003, s. 12). 

De statligt ägda räknas som offentliga organisationer och är skapade av regeringen i syfte att 

verkställa samhälleliga uppdrag (Christenssen et al, 2005, s. 32). Offentliga organisationer är 

politiskt styrda och påverkas av statlig kontroll. Det regerande politiska styret i landet, med 

dess lag- och regelverk, påverkar organisationens utformning (Christenson et al, 2005, s. 

15ff). Offentliga organisationer är även influerade av samhällsmedborgarna eftersom de röstar 

fram de politiker som utvecklar det ramverk som senare genomsyrar organisationerna.  

Organisationernas huvudsyfte är ofta att arbeta med samhälleliga problem för att främja bättre 

mänskliga villkor. Offentliga organisationer får specifika uppdrag av staten och de finansieras 

av det statliga kapitalet som bland annat inrymmer skattepengar. Offentliga organisationer är 

inte ekonomiskt vinstdrivande utan det är samhällsmedborgarnas välbefinnande som är målet 

med arbetet (Mullins, 1999, s. 95, 101). Privatägda organisationer, å andra sidan, ägs av 

privatpersoner som startat dessa, delvis för att erhålla ekonomisk vinst. De privatägda 

organisationerna styrs av ägarna och inte av staten och har därför andra regler att förhålla sig 

till. Skillnaden mellan privatägda och statligt ägda behandlingsinstitutioner är bland annat att 

de privatägda institutionerna har ett ekonomiskt vinstintresse samt att de inte, i lika stor grad, 

påverkas av det politiska styret i landet (Mullins, 1999, s. 95f). 

 

Vikten av en klar teoretisk utgångspunkt 

 

Målet med en behandlingsverksamhet är att behandla individer som är i behov av en insats för 

att åstadkomma en förändring i deras liv (Andreassen, 2003, s. 14). Andreassen (2003) 

belyser vikten av en klar teoretisk utgångspunkt inom behandlande organisationer. En 
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teoretisk utgångspunkt fungerar som ram för arbetet (Andreassen, 2003, s. 215). Mullins 

(1999) menar att en teoretisk utgångspunkt även ger perspektiv på arbetet och kan användas 

för att skapa en modell, vilket senare kan appliceras i riktiga situationer (Mullins, 1999, s. 9).  

Andreassen (2003) menar att användning av en vedertagen teori ger grund för 

metodutveckling. De metoder som väljs bör användas så som det är tänkt, vilket bland annat 

syftar till att stärka behandlingsintegriteten. Organisationens ledning väljer en lämplig teori 

och metoder som ger grund för arbetet. För att dessa ska implementeras så som det är tänkt 

krävs det en tydlig formulering av vad arbetet innebär. Personalen har direktkontakt med 

klienten och hur arbetet utförs är beroende av huruvida de förstår hur de detaljerat och 

praktiskt ska gå tillväga. Träning om den valda teorin och metoderna ger personalen de 

verktyg som behövs för att kunna genomföra det tänkta arbetet (Andreassen, 2003, s. 211ff). 

En behandlande organisation ska ha tillräckligt med resurser för att kunna göra ett gott arbete, 

resurser i form av en vedertagen teori och metoder samt tränade praktiker med adekvat 

utbildning (Andreassen, 2003, s. 213). 

 

När organisationen har en genomtänkt teoretisk utgångspunkt skapar det struktur i 

behandlingsarbetet (Andreassen, 2003, s. 225). Melin och Näsholm (1998) belyser vikten av 

att ha en bra struktur i behandlingsarbetet. En bra struktur innebär en tydlig formulerad 

målsättning av arbetet som är lättbegriplig för både personalgruppen och ledningen. När 

arbetet är tydlig formulerad leder det till att personalgruppen förstår vad som förväntas av 

dem samt vad arbetet innebär. De formulerade målen leder till en rutinmässig och konsekvent 

arbetssätt, men detta eliminerar inte möjligheten till att anpassa arbetet utifrån klientens behov 

(Melin & Näsholm, 1998, s. 128). En välstrukturerad arbetsplats leder till en förutsägbar miljö 

vilket underlättar samarbetet mellan organisationens olika parter och leder även till 

förtroendefulla relationer. Organisationskulturen påverkar även klienterna (Andreassen, 2003, 

s. 230ff) och en tydlig förutsägbar struktur främjar en behandlande miljö vilket underlättar 

klientens utveckling och inlärning (Melin & Näsholm, 1998, s. 148f). 

 

Individuella faktorer som påverkar arbetet 

 

Tewksbury och Ehrhardt-Mustaine (2008) fann i sin undersökning att det finns olika faktorer 

som påverkar arbetet, bland annat vad personalen anser vara deras primära uppdrag. 

Författarna studerade fängelsepersonal och kom fram till att den rådande uppfattningen om 

varför de intagna avtjänar ett straff påverkade personalens agerande i interaktionen med de 

intagna. Personalgruppen hade inte en enad syn på vad syftet med arbetet var. Vissa anställda 

såg fängelsevistelsen som ett straff medan andra betraktade det som rehabilitering för de 

intagna. Synen påverkade hur personalen utförde arbetet, hur de såg på de intagna samt vilket 

resultat de förväntade sig av arbetet. I studien framkom att oenighet bland personalen kunde 

kopplas till en negativ behandlingsmiljö. När personalen inte är enig angående syftet med 

arbetet och hur det ska utföras kan det leda till att en negativ organisationskultur utvecklas 

(Tewksbury & Ehrhardt-Mustaine, 2008). 

 

Hur kan en institution arbeta för att utveckla en gynnande 

behandlingsmiljö? 

 

Att arbeta på institutioner för ungdomar med svåra psykosociala problem innebär en utmaning 

för personal då problemområden hos klienten är mycket komplexa (Inderbitzin, 2006). Att 

förändra svår psykosocial problematik är en svår uppgift, vilket gör det viktigt att 
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institutionen tar reda på vad som bidrar till positiva behandlingsresultat (Hodas, 2005). 

Andreassen (2003) beskriver att organisationsstrukturen påverkar klientgruppen. När 

personalgruppen inte är enig kring responsen gentemot ungdomarna kan det bidra till en 

negativ behandlingsmiljö och institutionsmiljö. Detta leder i sin tur till en klientgrupp där 

klienterna påverkar varandra negativt genom att överföra sina kriminella färdigheter och 

antisociala beteende (Andreassen, 2003, s. 135ff, 143). Inderbitzin (2006) nämner vikten av 

träning och utbildning av personalgruppen så att de tillsammans kan utveckla en gynnsam 

miljö som motarbetar antisocialt beteende. Vikten av detta belyses även av Hodas (2005) som 

diskuterar betydelsen av en personalgrupp som har klara kunskaper om implementeringen av 

arbetssättet. Vad personalen har för kunskaper påverkar hur de utför arbetet och vilket resultat 

som nås. När personalen tränas och får utbildning förstår de, på en djupare nivå, vad arbetet 

innebär och hur det ska utföras. Inget behandlingsprogram kan på ett effektivt sätt möta 

klientens behov om inte personalen är tränade i hur de ska utföra arbetet. Personalgruppen och 

organisationskulturen påverkar ungdomarnas beteende. Institutionsplacerade ungdomar lär sig 

respekt och ett lämpligt sätt att agera genom att se vilken kultur det råder i deras omgivning 

(Hodas, 2005). Vad personalen har för grundsyn på arbetet påverkar hur de tar till sig den 

utbildning som erbjuds samt hur väl de kan motiveras att utföra det tänkta arbetet. Därför är 

det viktigt att fundera på exakt vad för slags människor som behövs i organisationen innan 

personalrekrytering. När personalen har teoretiska kunskaper, är tränade i olika metoder och 

arbetar på samma sätt samt mot samma mål är det lättare att utvärdera det genomförda arbetet 

(Hodas, 2005). 

 

Personal som tränas och utbildas ökar behandlingsintegriteten (Andreassen, 2003, s. 216) och 

det ligger i ledningens ansvar att se till att det fungerar som det ska bland personalgruppen 

(Caeti, Hemmens, Cullen & Burton, 2003). Ledningsgruppen påverkar hur mål formuleras 

och syftet med arbetet vilket blir grunden av hur personalgruppen utför arbetet. Caeti et al. 

(2003) menar att det är upp till ledningsgruppen att skapa en gynnsam miljö där 

personalgruppen är enig och har samma syn på arbetet. Ledningen kan påverka 

personalgruppen på olika sätt, bland annat genom att välja den träning och de resurser som 

behövs för att personalen ska kunna utföra det tänkta arbetet. Det ligger även i ledningens 

ansvar att fördela organisationens resurser och att skapa bedömningskriterier som sedan 

används för att mäta resultat och utvärdera arbetet (Caeti et al., 2003). Andreassen (2003) 

menar att behandlingsintegritet är viktigt för att nå bra behandlingseffekter. 

Behandlingsintegriteten påverkas av en kontinuerligt utbildad personal som får färdigheter 

genom träning (Andreassen, 2003, s. 216). För att institutionen ska kunna utföra det tänkta 

arbetet ligger det i ledningens ansvar att få personalgruppen att förstå vad arbetet innebär och 

hur det ska utföras (Caeti et al., 2003) vilket stärker behandlingsintegriteten (Andreassen, 

2003, s. 216). 

Kunskaps- och evidensfrågan i socialt arbete 
 

I det sociala arbetet föreligger ett stort ansvar för att kunna motivera de insatser som används 

och dess innehåll, då effekter och konsekvenser av arbetet får betydelse och följder för 

individers liv. Ett villkor för att kunna göra detta kan härledas till utvecklingen av ett 

kunskapsunderlag på vilket exempelvis ett behandlingsarbete ska vila (Denvall & 

Vinnerljung, 2006, s. 20f). En annan viktig aspekt handlar om hur och om organisationen eller 

verksamheten lever upp till eller arbetar i riktning mot de målsättningar, krav och behov som 

den syftar till (Fridell, 1996). Här utgör olika utvärderingsmetoder generellt viktiga redskap 

för kunskapsinhämtning- och produktion (Sandberg & Faugert, 2007). Ett meningsfullt 
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utvärderingsarbete förutsätter ett underlag som inom fältet eller området kan förstås, 

utvärderas och följas upp. En organisation består av många olika delar, uppgifter och 

arbetsprocesser, vilket innebär att kunskaps- och kvalitetssträvan i en organisation som helhet 

är beroende av att dessa olika delar eller komponenter är involverade. 

 

Det evidensbaserade arbetet utvecklades först inom medicin för att kunna ge patienter bästa 

möjliga vård. Vårdbeslut har tidigare främst baserats på läkares egna erfarenheter och 

information från läkemedelsföretag, snarare än forskning (Trinder & Reynolds, 2000 ref i 

Oscarsson, 2009, s. 14, 23). Detta innebar att klienten inte alltid fick den lämpligaste och 

behovsanpassade vården vilket ibland ledde till att insatser avbröts i förtid (Jergeby & 

Sundell, 2008, s. 11f). Evidensbaserat arbete är både en metod och förhållningssätt 

(Oscarsson, 2009, s. 23), som förhållningssätt används det vid beslut, genom att yrkesutövare 

integrerar den egna bedömningsförmågan med personliga erfarenheter och forskningsresultat. 

Detta reflekteras och värderas i förhållande till klientens önskan och livssituation. Som metod 

används evidensbaserat arbete genom tillämpningen av de fem steg, som initialt utvecklades 

inom medicinen, för att förbättra arbetet och uppnå bästa möjliga resultat (Oscarsson, 2009, s. 

14f). 

 

De fem grundläggande stegen i den evidensbaserade metoden 

 

”1. Behovet av information formuleras som en fråga 

2. Man söker efter bästa möjliga evidens för att besvara frågan 

3. Man värderar kritiskt evidensen när det gäller dess giltighet, effekt och användbarhet 

4. Den kritiska värderingen integreras med den egna kliniska kunskapen och med den 

enskilda patientens biologi, värderingar och livsomständigheter. 

5. Förmågan och effektivitet i att genomföra steg 1-4 utvärderas och man försöker att 

förbättra både förmåga och effektivitet i möte med nästa patient” (Oscarsson, 2009, s. 15). 

 

Det första steget i processen innebär att klientens problem omvandlas till en fråga som går att 

besvara (Jergeby & Sundell, 2008, s. 15), vilket innebär att yrkesutövaren, i detta 

sammanhang socialarbetaren, skapar en bild av eller identifierar problemet. Det andra steget 

innefattar en informationsökning där evidens/forskning av relevans eftersöks för att besvara 

frågeställningen, och syftar till att finna bästa möjliga insats. Vidare granskas och värderas det 

stöd som har hittats  vilket utgör det tredje steget (Oscarsson, 2009, s. 15, 51).  Ett kritiskt 

förhållningsätt i granskningen innebär att den professionelle ifrågasätter informationen, vilket 

är förutsättningen för en inlärningsmiljö (Shlonsky & Mcluckie, 2008, s. 164). Evidensen 

undersöks i förhållande till den kliniska erfarenheten i liknande ärenden. Klientens 

uppfattning och förutsättningar sätts också i förhållande till insatsen. Under det fjärde steget 

integreras den kritiska granskningen med den praktiska erfarenheten och klientens 

värderingar, tillstånd och livsomständigheter samt en måttstock på hur förbättringar kan mätas 

formuleras, varpå insatsen genomförs. Det sista steget i processen innebär en utvärdering av 

steg ett till fyra, detta för att förbättra och utveckla processen eller insatsen (Oscarsson, 2009, 

s. 15, 52). Detta steg innebär även en uppföljning av insatsens effekt på klientens liv 

(Oscarsson, 2009, s. 47). Socialarbetaren går då igenom det som har dokumenterats under 

hela processen för att tydligt se vart i klientens liv förändringen har skett. Om den slutliga 

bedömningen påvisar att insatsen lett till positiva effekter för klienten leder det också till en 

utveckling av den kliniska erfarenheten. Insatsen kan då prövas på liknande klientgrupper. 

Om resultatet blir negativt kan fel identifieras och arbetet förändras och förbättras inför 

framtiden  (Oscarsson, 2009, s. 52f). Ett evidensbaserat arbete innebär dels ett förhållningsätt, 
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där yrkesutövare använder olika kunskapskällor som finns till förfogande, och dels som metod 

(Oscarsson, 2009). 
 

De olika kunskapskällorna i evidensbaserat arbete 

  

Evidensbaserat arbete innebär att vetenskapliga kunskaper integreras med den professionelles 

förmågor och klientens önskemål (Jergeby & Sundell, 2008, s. 12ff). Vetenskaplig kunskap 

innebär att de metoder som används ska ha visat sig ha effekt i olika studier (Oscarsson, 2009, 

s. 13). Evidensbaserad forskning innefattar bland annat effektstudier, där olika 

behandlingsmodeller studeras och undersöks i syfte att ta reda på dess effekter. Forskaren tar 

reda på hur behandlingsmodellen ifråga fungerat i olika fall och resultatet jämförs med andra 

studier. Undersökningen kan även syfta till att jämföra hur olika behandlingsmodeller 

fungerar på en viss problematik (Oscarsson, 2009, s. 23). Forskaren eftersträvar att kontrollera 

att inget annat än själva insatsen bidragit till effekten. Om insatsen minskar problemets 

omfattning för gruppen som helhet tolkas det som att det ger positivt utfall, vilket ger 

vetenskapligt stöd för att insatsen fungerar (Sundell, 2008, s. 49f). Yrkesutövarens 

professionalitet innebär bland annat att kunskaper i form av erfarenheter som denne kan 

använda i mötet med klienter. Viss kunskap kan endast tillgodogöras genom praktiska 

erfarenheter eftersom varje möte är unikt. Valet av insats kan därmed inte alltid föreskrivas 

utifrån studier (Oscarsson, 2009, s. 14, 43). Klinisk expertis kan uppnås genom att 

personalgruppen systematiskt diskuterar det som leder till framgångar och motgångar. Detta 

för att utveckla beprövad kunskap om vad som fungerar i möte med klienten. För att 

yrkesutövaren ska kunna utnyttja tidigare erfarenheter som kunskapskälla bör denne besitta 

professionell kompetens, vilket bland annat innebär att yrkesutövaren har kunskaper om 

behov och problem baserade på olika faktorer, förutsättningar och villkor. Detta inkluderar 

bland annat kunskaper om kön, klass, etnicitet, psykologiska och sociala förhållandens 

inverkan på individen. Den professionella kompetensen  innebär också kunskaper om hur 

olika insatser fungerar och förmåga att uppfatta och dokumentera relevant information. En 

annan aspekt avseende yrkesutövaren är kopplad till dennes person, vilket benämns som 

personlig kompetens, vilket innebär mognad och förmåga till empati  (Oscarsson, 2009, s. 

45). Den professionelle ska kunna reflektera hur just det aktuella ärendet förhåller sig till 

tillgänglig forskning och tidigare erfarenheter från liknande ärenden på ett kritiskt sätt.  En 

insats som är bra för en viss person kanske inte är lika bra för en annan och socialarbetaren 

måste därför ta hänsyn till klientens livssituation (Jergeby & Sundell, 2008, s. 15). Den tredje 

kunskapskällan är klientperspektivet, klientens tilltro till en viss insats har en avgörande 

betydelse för huruvida utfallet blir positivt eller ej (Oscarsson, 2009, s. 19, 39). När klienten 

är delaktig ökar dennes motivation och känsla av att denne har makten att styra sitt liv. 

Klienten är också den som vet mest om sin egen situation, och den information denne ger kan 

användas för att effektivisera arbetet (Ekecrantz, 2008, s. 112). För att kunna använda klienten 

som kunskapskälla krävs det att relationen mellan klienten och den professionelle präglas av 

ömsesidighet och förtroende (Oscarsson, 2009, s. 41f). En integrering av de tre 

kunskapskällorna innebär att professionella erfarenheter, klientens önskemål och livssituation 

samt forskningsbaserade metoder sammanbinds för ett effektivt behandlingsarbete (Jergeby & 

Sundell, 2008, s. 12ff). 
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Omgivande faktorers betydelse för det sociala arbetets organisation 

 

För implementeringen av en väl fungerande evidensbaserad praktik framhålls vissa 

organisatoriska villkor betydelsefulla utöver det som utgör kärnan för det evidensbaserade 

arbetssättet, klienten, forskning/kunskap och yrkesutövaren. Grundläggande aspekter för att 

en förändring ska kunna genomföras handlar om förmåga, kunskap och vilja. Detta innebär att 

det måste finnas tydlig information, ett intresse för och kunskap om vad syftet med arbetet 

eller en förändring är (Alexanderson, 2006, s. 22; Oscarsson, 2009, s. 67f). Alexanderson 

(2006) belyser i sin rapport, om evidensfrågor i socialt arbete, att alla aktörer eller parter 

(klienter, yrkesutövare, ledning och politiker) som berörs av det sociala arbetet har betydelse 

för att en framgångsrik implementering ska vara möjlig. Innehållet i det arbete som utförs 

inom ramen för socialtjänsten är i hög grad påverkat och beroende av mycket i omgivningen 

(Alexanderson, 2006, s. 22). 

 

Faktorer i organisationens omgivning utgör en betydande del för utformningen av 

socialtjänsten som organisation och det arbete som utförs. Bland annat handlar det om 

lagstiftning och praxis som måste beaktas och får inflytande över hur evidens kan hanteras, 

och politiker som inkluderas i frågan gällande beslut av de insatser som används och resurser 

som tillsätts. Detta gör den politiska arenan betydelsefull för utformningen av det sociala 

arbetets organisation och möjligheterna gällande organisatoriska förändringar. Författaren 

menar att utvecklingen mot en evidensbaserad praktik kan innebära en utveckling av tydligare 

eller mer avgränsade roller och ansvarsområden hos de olika aktörerna. 

Kunskapsutvecklingen leder till att yrkesutövare i större utsträckning kan ansvara för rollen 

av beslutsfattande baserat på kunskap, och där politiker i högre grad behandlar övergripande 

ramverk och riktning för arbetet (Alexanderson, s. 22ff, 27). En implementering av 

evidensbaserad praktik är således beroende av att, och även hur, olika berörda aktörer förstår 

och har intresse av den utveckling, förändringar och effekter som det kan innebära. 

 

Olika typer av resurser utgör förutsättningar för hur det sociala arbetet kan genomföras. Dessa 

handlar bland annat om ekonomi, hur personal hanteras (vid rekrytering, personalomsättning, 

relevant vidareutbildning, m.m.) och även tillgången till informations- och forskningskällor 

(Oscarsson, 2009, s. 67). Kunskap och kvalitet i en verksamhet påverkas även i hög grad av 

hur personalsituationen ser ut och vilka resurser och investeringar som görs för att bland annat 

säkra kompetens och undvika en hög personalomsättning. En viktig aspekt för att aktivt kunna 

integrera evidens i arbetet är just tillgången till forskningsresultat och möjligheter att använda 

dessa kunskaper. Alexanderson (2006) betonar att bristen på resurser kan innebära att 

möjligheten att införa och använda evidens och forskning i arbetet påverkas negativt 

(Alexanderson, 2006, s. 23ff). 

 

Organisationens syfte och arbete behöver luta sig mot en policy som bland annat innehåller 

principer och förhållningssätt. I en evidensbaserad praktik kan en policy innehålla både 

metoder och arbetsförfarande men även också riktlinjer för uppföljning och utvärdering av 

verksamheten och det arbete som bedrivs. Policyn måste dock även förankras i hur 

arbetsprocesserna är utformade, exempelvis hur man införlivar evidens och forskning i 

beslutandeprocessen, eller hur nya metoder kan bedömas och användas (Alexanderson, 2006, 

s. 22ff). Inom socialt arbete finns ett relativt stort utrymme för praktiker att påverka hur 

arbetet ska utföras vilket gör att de anställdas inställning eller uppfattning om arbetet, 

organisationen och förändringar har stor betydelse. En aktiv och medveten ledning, chef och 

arbetsledare utgör en viktig faktor som kan påverka det praktiska arbetet och 
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förhållningssättet i verksamheter. Detta kan konkretiseras bland annat i arbetet med 

policyfrågor (Oscarsson, 2009, s. 68; Alexanderson, 2006, s. 22ff). 

 

En organisation som arbetar med lärande och utveckling införlivar de kunskaper som arbetas 

fram genom bl.a. dokumentation, uppföljning och utvärdering i den egna organisationen, men 

söker även och håller kontakt med andra inom samma fält och de arenor som kan generera 

värdefull information och kunskap. Bland annat utgör brukare och forskare viktiga 

kunskapskällor. För implementeringen av en evidensbaserad praktik, eller organisatoriska 

förändringsprocesser allmänt, är också forskning som behandlar implementeringsområdet 

relevant (Oscarsson, 2009, s. 67; Alexanderson, 2006, s. 22). Den evidensbaserade praktiken 

förutsätter användningen av ett gemensamt och precist språk vilket kan betraktas möjliggöra 

systematik i både arbetsprocesserna och dokumentationen. Detta menar Tengvald (2008) 

kunna bidra till en stabilare utgångspunkt för utvecklingen av ett användbart 

kunskapsunderlag på vilket det sociala arbetet ska vila (Tengvald, 2008, s. 35). 

Kunskapsbildning utgör således en viktig aspekt för en organisations utveckling och för målet 

om att bedriva ett arbete baserat på kunskap. 

 

Evidensbaserad praktik – en självklarhet eller svårighet? 

 

Socialtjänsten har en önskan om att evidensbaserad praktik ska införas inom socialtjänsten, 

detta för att samhälleliga insatser inte ska vara skadliga för brukarna. Socialtjänsten ska 

använda metoder som inte förvärrar klientens tillstånd (Denvall & Vinnerljung, 2006, s. 36). 

Ett evidensbaserat förhållningssätt anses öka chansen för professionella att göra rätt saker vid 

rätt tillfälle, vilket ökar chansen till effektiva insatser. Det arbete som utförs med 

evidensbaserat förhållningssätt anses vara utvärderingsbart då varje steg är noggrant 

dokumenterat och genomtänkt. Detta underlättar för en återblick där yrkesutövaren kan gå 

tillbaka och se vad som bidragit till resultatet (Mossler, 2008, s. 176f). Eftersom det finns 

begränsade resurser i samhället, t.ex. ekonomiska, är det viktigt att de insatser som erhålls 

leder till ett bra resultat, och att så många som möjligt som är i behov av det ska få ta del av 

samhälleliga insatser. Mossler (2008) menar att det inte är ekonomiskt hållbart i det långa 

loppet att experimentera med människor genom att använda metoder om man inte är säker på 

att de fungerar (Mossler, 2008 s. 175f).  Jergeby och Sundell menar vidare att det är 

kostnadseffektivt med evidensbaserad praktik då yrkesutövare arbetar med metoder och på det 

sätt som visat sig ge positiva effekter (Jergeby & Sundell, 2008, s. 16). Evidensbaserat 

förhållningssätt anses vara etiskt försvarbart – klientgruppen består av utsatta människor som 

är beroende av hjälpen – därför är det viktigt med genomtänkta planer som med stor 

sannolikhet ökar behandlingseffekten (Tengvald, 2008, s. 46). 

 

Framväxten av evidensbaserad praktik kan ses som en del av en fortskridande 

moderniseringsprocess inom socialt arbete. Betydelsen av evidensbaserad praktik hänvisas 

och knyts ofta an till klienter och brukare. Enligt Bergmark och Lundström (2006) är det ännu 

oklart vilken specifik riktning som evidensbaserad praktik kommer att ha. Författarna menar 

att evidensbaserad praktik antingen kan ses som en ”inifrånstyrning”, vilket innebär att de 

professionella inom socialt arbete skall erhålla rätt vetskap på egen hand, eller så kan det ses 

som en ”utifrånstyrning”, där det sociala arbetet övervakas och kontrolleras med hjälp av 

standardiserande riktlinjer.  Med hjälp av evidensbaserad praktik skall effektiva insatser som 

praktiseras inom socialt arbete urskiljas från ineffektiva. Bergmark och Lundström menar 

dock att det finns svårigheter med att uppfylla detta eftersom den existerande kunskapsbasen 

gällandes experimentellt fastställda effekter är otillräcklig. När det tillgängliga 
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kunskapsunderlaget är knapphändigt går det heller inte att etablera evidensbaserade riktlinjer. 

Författarna nämner också att utvecklingen mot en evidensbaserad praktik möts av ännu en 

svårighet som inte är möjlig att undgå. Bergmark och Lundström menar att det vetenskapliga 

förhållningssättet kännetecknas av tvivel och ifrågasättande vilket innebär att strävan efter 

kontroll och säkerhet gällande olika insatsers effekter således undermineras. Vetenskaplig 

kunskap är starkt förknippat och bundet till ett tidsperspektiv. Detta innebär att ny kunskap 

ständigt genereras och att nya ställningstaganden och resultat kan motsäga tidigare kunskap. 

Revideringar av sådan karaktär leder till att resultat inte alltid kan garanteras giltighet över en 

längre tid eller inom alla kontexter (Bergmark & Lundström, 2006). 

 

Enligt Oscarsson (2006) är den främsta orsaken till kontroversen gällande evidensbaserad 

medicin att den i dagsläget praktiseras och framställs på ett sätt som är långt ifrån vad som var 

tanken hos de som utvecklade metoden. Det evidensbaserade metoden och förhållningssättet 

beskrivs och reduceras, både av kritiker och förespråkare, till en mekanisk implementering av 

enbart resultat från randomiserade kontrollerade studier. Oscarsson skiljer dock på 

evidensbaserad metod och evidensbaserad förhållningssätt och menar att metoden i sig bidrar 

till metodutveckling och evidensbaserade interventioner, men att det evidensbaserade 

förhållningssättet är den vitala komponenten inom socialt arbete. Detta innebär att metoden i 

sig kan vara till nytta för att implementera evidensbaserade interventioner men att det 

evidensbaserade förhållningssättet möjliggör för en helhetssyn där klientperspektivet och 

kontextuella faktorer ges utrymme i det praktiska arbetet. Oscarsson nämner, likt Bergmark 

och Lundström (2006), att vetenskapen som kunskapskälla är föremål för tvivel, kritik och 

kan vara motsägelsefull. Författaren menar dock vidare att socialtjänstens individ- och 

familjeomsorg såväl som hälso- och sjukvården har gemensamma faktorer vilket innebär att 

evidensbaserad medicin även går att implementera inom socialtjänsten. Oscarsson menar att 

vikten av klientperspektivet belyses samt att insatser inom dessa verksamheter bygger på 

forskningsstöd och praktiska erfarenheter vilket ska kunna granskas, revideras och 

ifrågasättas. Vidare menar författaren att individ- och familjeomsorgen måste utvecklas 

gällande bland annat kontextuella faktorer och klientdelaktighet för att en evidensbaserad 

praktik ska kunna byggas upp inom socialt arbete. Med kontextuella faktorer menas att 

fokuseringen på enbart randomiserade kontrollerade studier måste ersättas med en mer öppen 

syn, där flera alternativa vetenskapliga metoder finns att tillgå, inom socialt arbete. Eftersom 

det sociala arbete i högsta grad påverkas av det sammanhang som klienten befinner sig i 

måste olika typer av vetenskapliga metoder finnas för att matcha den bäst anpassade och 

lämpliga metoden utefter klientens behov och den kontext klienten befinner sig i. Med 

klientdelaktighet avses att klienten ska vara delaktig i insatserna eftersom klientens 

engagemang, i högsta grad, påverkar utfallet. Insatser inom individ- och familjeomsorgen är, 

till skillnad från hälso- och sjukvården, inte så verkfulla i sig själva utan kräver klientens 

aktiva engagemang. I sin helhet bygger Oscarssons argument på att det sociala arbetet som 

praktik kan och bör arbeta metodologiskt men inte standardiserat. Författaren menar att 

effektstudier som exempelvis randomiserade kontrollerade studier kan vara ett viktigt 

vetenskapsverktyg för att studera kausala samband men att det sociala arbetet inte ska vara 

byggd på basis av resultat från dem (Oscarsson, 2006). 

 

Månsson (2007) anser att evidensbaserad praktik resulterar i en mer management-präglat 

människohantering. Detta innebär att risken är stor att professionaliteten hos socialarbetaren 

ersätts med ett manualtänkande där yrkesutövaren blir en ”oreflekterad exekutör av regler 

och riktlinjer” (Månsson, 2007). Vidare menar författaren att helhetssynen uteblir när 

evidensbaserade metoder tillämpas, detta kan i sin tur leda till att olika metoder och teorier 

fungerar som utgångspunkter i arbetet när det i själva verket bör vara klienten. En annan 
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invändning som Månsson har är att det är orealistiskt att förvänta sig att professionella inom 

socialtjänsten eller inom hälso- och sjukvården, inom ramen för sitt dagliga arbete, ska kunna 

organisera sitt kunskapssökande enligt den procedur som evidensbaserade metoden uppvisar. 

Författaren menar vidare att praktiker inom dessa verksamheter, ”i bästa fall”, använder sig av 

kunskapssammanställningar som gjorts av andra, men att även detta är problematiskt. 

Månsson belyser, likt Bergmark och Lundström (2006) samt Oscarsson (2006), att det råder 

en osäkerhet kring olika interventioners effekter. När olika evidensbaserade forskningar 

kommer fram till annorlunda resultat är det svårt att veta och avgöra vilken insats som är 

effektivast. Författaren påvisar även den komplexitet som utgör socialt arbete. Månsson 

menar att evidensbaserad praktik inte går att tillämpa inom socialt arbete på grund av 

komplexiteten som det sociala arbetet präglas av. Vidare nämner författaren att det inte är 

tydligt huruvida – och i så fall vilka vetenskapliga modeller som kan undersöka de 

svårfångade faktorerna i socialt arbete. De svårfångade faktorerna som författaren nämner är 

exempelvis att socialt arbete är en interaktiv process där relationen mellan den professionelle 

och brukaren har ett egenvärde. Det är essentiellt att undersöka hur olika faktorer samverkar, 

motarbetar eller influerar varandra över tid i ett förändringsförlopp för att utveckla och 

inhämta kunskap. Den evidensbaserade forskningsmodellen ger dock inget utrymme för något 

sådant enligt Månsson. Författaren anser vidare att det är fullt möjligt att arbeta organiserat 

utan att det ska behöva vara standardiserat d.v.s. att samma metoder tillämpas oavsett den 

problematik som existerar (Månsson, 2007). 

 

Enligt Webb (2001) är det är oklart vad som menas med en evidensbaserad praktik och 

förhållningssätt, det måste tydliggöras för att kunna implementeras. Författaren menar att 

situationsbundna faktorer som det sociala arbetet präglas av inte kan beaktas i en 

evidensbaserad praktik. En av de oklarheter som Webb lyfter fram är huruvida evidensbaserad 

praktik ska vara ett stödjande verktyg i arbetet eller ifall det ska vara avgörande för vilka 

interventioner som ska tillämpas. Författaren menar att evidensbaserade rutiner underminerar 

den professionella bedömningen, kompetensen och begränsar socialarbetaren på så sätt att 

enbart vissa former av åtgärder/insatser anses vara legitima. Om inte evidensbaserade 

riktlinjer tydliggörs så utvecklas inte socialt arbete, snarare blir det ett sätt att reglera, 

kontrollera och begränsa de som utövar socialt arbete, vilket inte är till gagn för brukarna 

(Webb, 2001). Samtidigt visar en undersökning genomförd av Pedro Morago (2010) att 

implementeringen av evidensbaserad praktik sprids och växer inom socialtjänsten i 

Storbritannien. Intresset för detta arbetssätt växer sig allt starkare men enligt de socialarbetare 

som deltog i undersökningen så är den evidensbaserade metoden inte ett hinder, snarare är det 

brist på resurser som försvårar implementeringen. Att följa rutiner och riktlinjer enligt 

evidensbaserad praktik blir svårt på grund av bristen av tid, resurser, information och 

utbildning. Även om de professionella inom socialt arbete stödjer implementeringen av 

evidensbaserade rutiner kan det enbart införlivas om sociala myndigheter ges stöd och 

resurser så att dessa kan integrera, upprätthålla och leverera evidensbaserade interventioner 

(Morago, 2010). 

Analys och Diskussion 

 
I den litteratur som ligger till grund för denna studie betonas att organisationsmiljön påverkar 

hur arbetet kan utföras. En positiv organisationsmiljö möjliggör ett ändamålsenligt arbete och 

kännetecknas bland annat av en enighet inom och mellan ledning och personalgrupp, vilket 

underlättar för bland annat konsekventa beslut och god hantering av konflikter. Organisationer 
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är generellt konstruerade för något (eller flera) syfte, vare sig det handlar om att generera 

ekonomisk vinst, hjälpa andra människor eller tjäna samhället på något sätt. De 

organisatoriska målen utgör en viktig drivkraft i utvecklingen (Mullins, 1999; Andreassen, 

2003), och är nära förknippade med kvalitets- och kunskapsaspekter i en organisation. I 

litteraturen framhålls den kunskapsdrivna organisationen bedriva ett aktivt arbete med att 

införskaffa och använda den information som olika aktörer kan ge. Den utmärkande 

riktningen uttrycker kvalitet som något som förhåller sig till i vilken mån verksamheten 

lyckas möta olika aktörers förväntningar, krav eller behov m.m., även om villkoren för 

aktörers förhållanden ser olika ut beroende på verksamhetsområde. En framträdande fokus 

hamnar generellt kring mottagaren av tjänsten eller produkten (jfr Carmichael, 2005; 

Edvardsson & Thomasson, 1991). Genomgående framhålls också utbildade praktiker som ett 

villkor för att möjliggöra ett utvärderingsbart och kvalitativt arbete. Den behandlande 

kunskapsdrivna organisationen kännetecknas också av användningen av forskningsförankrade 

teorier och metoder (Andreassen, 2003; Mcdonald, Corrigan & Cromie 2000). Kvalitet 

beskrivs i den behandlade litteraturen och forskningen som något de flesta organisationer och 

verksamheter på något sätt berörs av och förhåller sig till, även om begreppets innebörd och 

organisationers uttryck för ett kvalitetsarbete varierar. Kunskaps- och kvalitetsperspektivet 

utgör således att syfte, mål och arbetet baseras på fakta (om behov, önskemål mm.) i största 

möjliga mån. 

 

Ett framgångsrikt och givande kvalitetsarbete framhålls utifrån ett utpräglat kvalitetsorienterat 

managementperspektiv (Total Quality Management) vara beroende av konkreta komponenter 

som uttrycker en tydlig medvetenhet och engagemang för att kvalitetsfrågor i organisationen 

integreras och upprätthålls. Detta inkluderar bland annat arbetet med policyfrågor, 

rekryteringsförfarande och kompetenssäkring hos de anställda. En viktig funktion benämns 

också vara att möjliggöra för användningen av kvalitetssäkringsverktyg i arbetet (jfr 

Carmichael, 2005; Adam et. al, 1997). Ur det kvalitetsförbättrande perspektivet betonas 

ledningens roll direkt eller underförstått vara en viktig faktor för att möjliggöra eller 

underlätta dessa aspekter.  Detta antagande problematiseras dock i den genomgångna 

litteraturen, då ledningsaspekter är svåra att utkristallisera från det sammanhang som en 

organisation är och omges av på ett objektivt sätt (Fridell, 1996). De ledningsrelaterade 

teorierna och forskningen som ligger till grund för denna studie visar en enighet gällande 

personliga egenskaper som relateras till ett effektivt ledarskap samt och de faktorer som anses 

påverka ledarskapet. Infallsvinkeln på begreppet och vad som anses vara viktigast och mest 

avgörande gällande dess utövning varierar, men det framgår generellt att ledningens ansvar 

handlar om att ”effektivisera” andras insatser och lösa förelagda uppgifter och mål. Ett 

effektivt ledarskap anses, både av överordnade och anställda, kännetecknas av en ledare som 

är delaktig, pålitlig, stödjande, motiverande och direktiv. Ledarskap handlar således om en 

påverkansprocess. Det kan konstateras att det inte finns något ”recept” för ett gott ledarskap 

som gäller för alla kontexter och inom alla sorters verksamheter (Christensen et al., 2004; 

Abrahamsson & Andersen, 2005).  Det kan därmed fastställas att ledarskap inte enbart handlar 

om en ledares individuella egenskaper eller en personalgrupps mognads- och kompetensnivå. 

Komplexiteten kring begreppet ledarskap tydliggörs när de villkor som påverkar ledningen 

synliggörs.  

 

Ledningen i det organisatoriska sammanhanget  

 
Kvalitetssäkring innebär generellt sett, enligt litteraturen, att olika former av verktyg eller 

processer används som en integrerad del inom verksamheten för utformningen av ett 
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bedömningsbart underlag. Detta innebär en systematisering som syftar till organisera vad som 

görs och hur, d.v.s. identifiera arbetets processer och innehåll för att möjliggöra granskning 

och utvärdering av arbetet. Inom hälso- och sjukvården och socialt arbete definieras 

datainsamling, dokumentation och ett aktivt utvärderingsarbete som sådana kvalitetssäkrings- 

och utvecklingsverktyg (se exempelvis Carmichael, 2005). Möjligheterna till ett 

kvalitetsarbete framgår också vara beroende av de anställdas funktion och kompetens. En 

betydelsefull faktor gäller den investering som en välfungerande kompetenshantering hos 

personal innebär. Kompetensutvecklingsfrågan ska bidra till den enhetliga, trygga, 

förutsägbara och stödjande miljön som utmärker den effektiva eller goda organisationen 

(Andreassen, 2003), vilket förutsätter vissa strategier och förmågor som relateras till 

ledningen. Dessa handlar bland annat om, att vid nyrekrytering anställa människor med 

adekvata kunskaper eller utbildning, samt att tillhandahålla vidareutbildning- och utveckling, 

då kompetens är något som kontinuerligt behöver underhållas. Kompetens hänger också 

samman med motivation och förmåga hos personalen vilket får betydelse för hur arbetet 

utförs (Edvardsson & Thomasson, 1991).  Dessa personalfrågor bland andra är således viktiga 

kvalitetsaspekter för ledningen att hantera. 

 

Ledningen åläggs ofta ett ansvar som inbegriper många varierande uppgifter och som sträcker 

sig över många områden. Det är ledningen som ska sköta och stå för att de anställda 

verkställer och uppfyller arbetsuppgifter, erbjuds handledning, vidareutbildning och att 

verksamheten håller sig till verksamhetsplaner, riktlinjer, lagar och andra direktiv. Ledningen 

ansvarar för att förmedla nya direktiv till anställda och måste se till att hantera och ta tag i 

interna konflikter som uppstår bland personalgruppen, eller externa, med klienter (Fridell 

1996). Ledarskap och ledning behöver därför förstås i förhållande till dessa aspekter och kan 

inte enkelt relateras till enbart individuella egenskaper, situationsbundna faktorer eller utifrån 

en organisationsteori.  

 

I Hersey och Blanchards ledarskapsteori från 1982 benämns ett antal viktiga faktorer som 

ledarskap påverkas av. Dessa gäller de anställdas mognads- och kompetensnivå men även 

kulturella kontexter inom en verksamhet med dess tillhörande informella normer och 

värderingar, och även vilken typ av uppgift som ska verkställas (ref i Maltén, 1998, 130f). 

Verksamheter som bedriver arbete som riktar sig till människor i utsatthet kräver att anställda 

inom verksamheten har vilja att utföra sitt jobb. Ändock är det viktigt att ledaren eftersträvar 

att anställda ska kompetensutvecklas och att ledaren motiverar sina anställda. Denna aspekt 

belyses inom Path-Goal teorin och i de studier som undersökt de anställdas syn på effektivt 

ledarskap inom hälso- och sjukvården, äldreomsorgen och inom andra 

behandlingsorganisationer. Entydigt framgår det att stöd, motivation, vägledning, delaktighet 

och tillit är viktiga och nödvändiga komponenter som ledarskap måste präglas av för att anses 

vara effektivt inom olika verksamheter (Yukl, 2010; Hoojiberg & Choi, 2001). Utifrån den 

klassiska teorins förklaring av ledarbeteenden framgår att den demokratiska ledarstilen ger 

uttryck för de egenskaper som efterfrågas hos en ledare inom flertalet verksamheter som har 

presenterats i forskningsavsnittet. Även om delegering av arbetsuppgifter och direktiv från 

ledaren anses vara positivt av de anställda så gäller det i samband med att ledaren tar hänsyn 

till deras behov och ser dem som medarbetare. Tilltro och ömsesidighet är två viktiga faktorer 

som relateras till den demokratiska ledarstilen men som inte nämns i den auktoritära (Maltén, 

1998). Inom hälso- och sjukvården och socialtjänstens olika verksamheter är en demokratisk 

ledarstil att föredra eftersom den inbegriper egenskaper och faktorer som efterfrågas hos en 

ledare av anställda. Fridell (1996) tydliggör för den komplexitet och massuppdrag som en 

ledare ansvarar för. Verksamhetens utformning, riktlinjer och lagar är bara en del av det 

ansvarsområde som en ledare måste hantera, beakta och följa när det gäller ledarskap som 
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utövas inom behandlingsorganisationer. På liknande sätt påverkas ledarskap inom offentliga 

och privata verksamheter, vilket Hoojiberg och Choi (2001) kommer fram till i sin studie. Det 

framgår tydligt, med hänsyn till dessa aspekter som omger ledarskap, att begreppet är 

komplext och inte går att analysera enbart utifrån ett perspektiv. Olika verksamheter står för 

olika funktioner och för olika syften, chefskap inom olika organisationer och inom olika 

verksamhetsområden påverkar vilken sorts ledarskap som är effektiv. Även om vissa 

egenskaper framstår vara eftersträvansvärda och effektiva inom olika miljöer och 

verksamheter så finns det idag ingen ledarskapsmodell eller teori som är tillämpbar för alla 

typer av organisationer. Det beror även på att det inte går att finna en ledarskapsmodell som 

inbegriper de olika faktorer, villkor och förutsättningar som omger och som kan appliceras på 

den bredd och variation av verksamheter som idag existerar.  Även om ledarbeteenden kan 

påverka motivationen hos anställda måste organisatoriska villkor beaktas. Det går därför inte 

att påstå att någon ledarstil är det bästa eller mest effektiva generellt, däremot går det att säga 

vilka egenskaper som utmärker effektivt ledarskap och att dessa i sin tur även påverkas av 

organisationsvillkor.  

 

Det måste betonas att ledarskap i allra högsta grad är varierande och påverkas av en rad 

interna och externa faktorer som inte har en direkt koppling till individuella faktorer hos 

själva ledaren. Alla offentliga och privata verksamheter har en funktion och intressen, 

huruvida organisationen strävar efter att tjäna samhället eller har ekonomiskt vinstintresse så 

måste en chef, ledare eller ledning kunna behärska, hantera, följa och beakta en rad interna 

och externa faktorer. Dessa påverkar också i hög grad hur en chef kan utföra sitt ledarskap. De 

externa faktorernas betydelse och inflytande på organisationen belyses även inom 

systemperspektivet, där organisationen som är beroende av det större systemet – samhället 

även påverkas av och påverkar det (jfr exempelvis Abrahamsson, 2000; Caeti, Hemmens, 

Cullen & Burton, 2003; Tewksbury & Enrhardt-Mustaine, 2008). Ledarskap kan därför inte 

förenklas till enbart individuella egenskaper, anställdas kompetens- och mognadsnivå, typen 

av arbetsuppgift eller vilket intresse och funktion som en verksamhet har. Det är snarare en 

kombination av alla dessa faktorer som styr och påverkar ledarskap i en social samverkans- 

och påverkansprocess (Hicks et al., 2009), och oberoende av om det är inom institutionsvård, 

hälso- och sjukvården, äldreomsorgen, barnavården, kriminalvården eller om det gäller 

offentliga eller privata verksamheter.  Det tycks finnas en olikhet mellan olika 

forskningsresultat kring vem eller vad som påverkar organisationsmiljön och på vilket sätt. 

Den litteratur som ligger till grund för denna studie betonar å ena sidan en 

organisationskonstruktion som går i linje med det rationalistiska perspektivet att se på 

ledningens ansvar – med en mer kontrollerande och auktoritär funktion och där det mesta i 

miljön i hög grad blir beroende av ledningen (se Abrahamsson & Andersen, 2005, s. 58). 

Samtidigt betonas återkommande och genomgående det systemorienterade sättet att se på 

organisationen. Sammanfattningsvis kan det uttydas att ledningen antas ansvara för att skapa 

den önskade organisationsmiljön, medan ledarskapsforskningen i högre grad betonar 

beaktandet av de anställdas autonomi med en ledning/ledare med en stödjande och 

motiverande funktion. Teoretiska konstruktioner av vilken roll ledningen har riskerar dock att 

förenkla hur verklighetens organisationsprocesser kan påverkas och förändras.  

 

Den kunskaps- och kvalitetsdrivna praktiken 

 
Det finns olika strategier för kvalitetsarbete, där också utvärderingsformerna varierar 

beroende på område och syfte. Bland annat utvecklas konkreta kvalitetsstandarder mot vilket 

det egna arbetet kan jämföras. Kvalitetskrav förekommer i olika varianter, standarder, 
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lagstiftade kvalitetskrav, riktlinjer med mera, och företag och organisationer har också olika 

sätt att anamma eller behandla dessa på. Dessa standarder har likheter med generella eller 

lagstiftade kvalitetskrav. Hur dessa är utformade och vad som sker när verksamheten inte 

lyckas uppfylla mål, syften eller kvalitet har stor betydelse för drivkraften bakom kvalitets- 

och utvecklingsarbete. Produktions- och tjänsteverksamheter utsätts ofta för konkurrens som 

gör att kontinuerlig utveckling och kvalitetsuppfyllelse blir en avgörande aspekt som 

verksamheten aktivt behöver bedriva för verksamhetens fortlevnad (Edvardsson & 

Thomasson, 1992; Axelsson & Bergman 1999; Sandberg & Faugert, 2007). Inom den 

människobehandlande organisationen utgör den klient- eller patientorienterade en större etisk 

aspekt att beakta, men kan jämföras med det generella kundfokuset som i litteraturen framgår 

vara en viktig drivkraft. Kvalitetskrav utgör således idag en vedertagen del i de flesta 

organisationer, och oberoende av område finns olika strategier för att på något sätt kunna 

svara mot organisationens syfte.  

 

En återkommande strategi för kvalitetssäkring är användningen av utvärderingsarbete på olika 

sätt. Organiseringen av ett utvärderingsbart arbete innebär någon form av systematik, men 

utformningen av utvärderingsarbetet varierar och är beroende av den specifika 

organisationens villkor. Denna inblick i och kontroll över arbetsprocessens olika moment 

innebär en systematisering (Carmichael, 2005), vilket är ett område för debatten om det 

evidensbaserade arbetssättet. Det finns relaterat till detta en viktig fråga i hur den 

evidensbaserade praktiken organiseras för att praktiker ska inkluderas i arbetssättet och dess 

syfte där risken, om så inte sker, är att arbetet blir ett passivt användande av standarder och 

manualer (jfr exempelvis Bergmark och Lundström, 2006; Alexanderson, 2006). Inom 

institutionsvården tillämpas det evidensbaserade arbetet av de anställda, vilket gör att 

implementeringen blir beroende av att organisationens syfte och mål tydligt framgår, vilket 

bland annat möjliggörs via utbildning och träning (Oscarsson, 2009). Andreassen (2003) 

framhåller även vikten av hur den teoretiska basen för institutionen, på vilket arbetet vilar, får 

betydelse för arbetet. Via utbildning och genom diskussioner utvecklas även den beprövade 

erfarenheten (Andreassen, 2007). Sammanhanget och förhållningssättet behöver således i 

första hand vara på plats, förstås och involvera alla anställda för att metoderna och arbetssättet 

och användningen av evidens ska få mening och hanteras på ett lämpligt sätt.  

 

Den evidensbaserade praktiken kan ses som ett system för att möjliggöra att urskilja vad 

kvalitativa insatser är. Dock förutsätter arbetet en enighet i hela organisationskedjan, dess 

delar och nivåer. Det sociala arbetets organisation påverkas i hög grad av omgivande faktorer 

och kan därmed ses som ett relativt öppet system eller dessa faktorer som tillhörande 

organisationen, och dessa får betydelse för hur arbetet kan utformas och det faktiska 

arbetsutförandet. Dessa faktorer är bland annat det politiska läget och resursfördelning m.m. 

Enigheten behöver således sträcka sig utöver den direkta verksamheten samtidigt som 

organisationens syfte, kärna och utgångspunkt för arbetet i det avseendet beskrivas vara 

ombytligt och instabilt (se exempelvis Alexanderson, 2006; Carmichael, 2005). Det 

evidensbaserade arbetssättet innebär bland annat genomförandet av de fem stegen hämtade 

från den ursprungliga evidensbaserade medicinen. En begränsning kan uttydas avseende en 

användning av dessa steg fullt ut i en verksamhet som en institution, då arbetet utgår från en 

vårdplan som redan är utformad. När en ungdom placeras på institution har problematiken till 

viss del redan kartlagts av utredare på en annan instans och behandlingsförslag finns. Det 

tycks även finnas brister i tillämpningen av klientperspektivet i behandlingsarbetet (se 

exempelvis Andreassen, 2003; Oscarsson, 2009). Inom det sociala arbetet kan ett konkret 

exempel av processen handla om identifieringen av ett aggressivt beteende hos en ungdom 

som första steg, under följande steg hittas och behandlas forskning kring hur beteendet kan 
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hanteras på ett effektivt sätt (där både teori och metod undersöks). Vidare granskas 

tillämpbarheten i förhållande till beprövad erfarenhet och klientens förutsättningar och 

utgångspunkter, samt möjligheter att genomföra metoden i fråga om bland annat resurser. 

Därefter utvärderas hela denna process och effekter efter avslutad behandling (se exempelvis 

Andreassen, 2003; Oscarsson 2009). Evidensstegen och förhållningssättet överlag är således 

beroende av hela det organisatoriska systemet och dess funktioner.  

Att allt arbete som bedrivs inom socialtjänstens verksamheter ska baseras på kunskap är inte 

ett nytt fenomen. Utvärderingar av det sociala arbetets insatser kan dock ses som en lika 

nödvändig komponent för kvalitetssäkring- och utveckling som inom andra typer av 

verksamheter. Det tycks vara så att evidensbegreppet och metoden medför en kontrovers 

avseende utförande och vilken plats eller roll detta arbete kan ha inom fältet för det sociala 

arbetet. I dagsläget råder också osäkerhet eller otydlighet kring huruvida den evidensbaserade 

praktiken är ett säkert och möjligt tillvägagångssätt. Det råder även oklarheter om 

evidensbegreppet eller den evidensbaserade metoden kan inrymmas i en manual att följa i det 

dagliga arbetet, ett förhållningssätt som genomsyrar hela verksamhetens processer eller en 

kombination av dessa och andra faktorer. Det finns gott om forskning som belyser, 

förespråkar, kritiserar och problematiserar evidensbaserad medicin och evidensbaserad 

praktik (jfr exempelvis Oscarsson 2006; Bergmark & Lundström, 2006; Månsson, 2007; 

Webb, 2001). Det framkommer dock i forskningen som presenterats att evidensbaserat arbete 

växer och sprids inom socialtjänsten (Morago, 2010), och allt oftare belyses vikten av ett 

evidensbaserat förhållningssätt. Vilken tolkning av evidensbegreppet som är den ”korrekta”, 

eller tanken som åsyftats när metoden utvecklades behöver därför tydliggöras för att den ska 

kunna implementeras och utvärderas.  

Slutsatser och förslag till vidare forskning 

Organisation, ledarskap/ledning och kvalitetsarbete/kvalitetsutveckling är breda och 

komplicerade kunskapsområden. Syftet med denna studie har varit att belysa dessa aspekter i 

förhållande till evidens- och kunskapsfrågan inom det sociala arbetet. Under 

litteratursökningens- och granskningens gång framgick det att detta sammanhang inte är ett 

väl beforskat område. I litteraturen som ligger till grund för studien uttydes att det finns 

gemensamma nämnare men också viktiga skillnader mellan de flesta typer av 

verksamheter/organisationer, avseende de villkor som påverkar utformningen av arbetet. 

Socialtjänstens verksamheter består, som inom andra verksamhetsområden, av komponenter 

som verkar i en komplex samverkans- och påverkansprocess, där t.ex. ledningen är beroende 

av anställda som verkställer arbetsuppgifter, och de anställda är i behov av stöd, riktlinjer och 

målsättningar att sträva mot (Fridell, 1996). Andra villkor eller komponenter handlar om 

omgivande aktörer som behöver beaktas. Den kunskaps- och kvalitetsdrivna organisationen 

förutsätter ett helhetsperspektiv och processer som möjliggör lärande och utveckling förankrat 

i kunskap eller forskning. I de teorier och studier som har behandlats har det påvisats hur 

ledarskap kan tänkas effektiviseras. Ledarens/ledningens roll i förhållande till detta framstår 

dock komplicerat att urskilja och analysera som enskild faktor. För att få bättre kunskaper om 

hur ledning och ledarskap förhåller sig till det specifika sammanhang som det sociala arbetet 

verkar i krävs mer forskning. Det är också relevant att utveckla kunskapsläget gällande 

jämförelser och kontraster i betydelsefulla organisatoriska komponenter för en kunskaps- och 

kvalitetsdriven verksamhet. Ett exempel för ytterligare avgränsning är ägandeformens 

betydelse för organisationen samt organisationsstrukturens inverkan på hur arbetet kan 

utföras. Om detta belyses på ett mer systematiskt, omfattande och djupgående sätt kan de 

gemensamma/liknande komponenterna utformas till ett meningsfullt underlag utifrån vilket 
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generella och tillämpbara modeller i större utsträckning kan utformas/bildas. 

En slutsats som kan dras mot bakgrund av litteraturgenomgången är att den evidensbaserade 

praktiken i likhet med kunskaps- och kvalitetssträvande verksamheter generellt förutsätter att 

organisationens alla delar är aktivt involverade. Utöver de forskningsförankrade metoderna 

innebär således evidensfrågan ett förhållningssätt som behöver genomsyra hela 

organisationen.  Resultaten i denna studie återkopplar till viktiga frågor gällande hur man kan 

förstå evidensfrågan i förhållande till de olika organisatoriska komponenter som finns. En 

vidare kunskapsutveckling kring detta och implementeringsprocessen av den evidensbaserade 

praktiken inom det sociala arbetets sfär är därför önskvärt. Detta skulle också kunna bidra till 

tydligare definitioner av hur evidens kan förstås i förhållande till det sociala arbetets specifika 

villkor. 
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Bilaga 

Temaguide 

 

- Hur kan man betrakta ledarskap? / Teoretiska aspekter på ledarskap? 

- Vilka funktioner fyller en ledare och ledning? 

- Vad kan olika ledarstilar/ledarbeteenden innebära för en organisation? 

- Vad kännetecknar ett effektivt ledarskap i olika miljöer? 

  

- Vad är en organisation? /Teoretiska aspekter på organisation? 

- Varför bildas en organisation? 

- Vad har ledningen och personalgruppen för roll i organisationen? 

- Vad kännetecknar en fungerande organisation? 

- Vilka är konsekvenserna av en icke fungerande organisation? 

- Vilka inre och yttre faktorer påverkar behandlande och andra typer av organisationer? 

- Vad påverkar effekten av behandling inom institutionsvård? 

- Vilka konsekvenser kan en icke fungerande behandlingsmiljö leda till? 

  

- Vad kan kvalitet innebära i ett organisatoriskt sammanhang? 

- Vad kan kvalitetssäkring/kvalitetsarbete innebära inom olika typer av organisationer? 

- Hur kan kvalitetsarbete se ut? 

- Vad innebär kvalitetsutveckling? 

- Vilka komponenter kan urskiljas vara betydelsefulla i kvalitetsarbete? 

- Vad säger forskningen om kvalitetsarbete avseende implementering och resultat? 

  

- Vad innebär en evidensbaserad praktik? 

- Vilka faktorer påverkar möjligheten till implementeringen av en evidensbaserad 

praktik? 

- Hur kan man se på evidensfrågan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


