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Sammanfattning 
Syftet med denna studie var att göra en metodpluralistisk uppföljning på de som deltagit i 

Regionförbundets utbildning om att stärka barn- och föräldraperspektivet i missbruks- och 

beroendevård. Syftet var även att undersöka deltagarnas upplevelser om och på vilket sätt 

utbildningen påverkat deras eget arbete med missbruksfrågor. Studien utgår från en 

kvantitativ och en kvalitativ ansats. En enkätundersökning med samtliga deltagare i 

Regionförbundets utbildning genomfördes därefter valdes tre personer för en djupgående 

intervjuer. Intervjupersonerna valdes utifrån olika organisationer och verksamheter. 

Intervjupersonerna hade skilda uppfattningar om utbildningens kunskapsmässiga betydelse 

men samtliga var eniga om vikten att lyfta barn- och föräldraperspektivet i missbruksvården 

samt att bli påmind om detta perspektiv. Studiens resultat visar att deltagarna har fått en viss 

kunskapsutveckling efter avslutad utbildning. Deltagarna har även kunnat ändra 

förhållningssätt och arbetssätt efter utbildningen, dock det har funnits svårigheter vad gäller 

implementering av det verktyg, i form av checklista, som förordades. Studien visade även att 

det har funnits svårigheter för implementering då var tidsbrist den övergripande anledningen. 

Slutligen diskuteras studiens frågeställningar utifrån resultatet, samt studiens svagheter och 

styrkor. 
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Abstract 

The purpose of this study was to make a method pluralistic follow-up on those who 

participated in the Regional Council's education to strengthen the children's and parents' 

perspective in drug abuse treatment. The aim was to investigate the participants' experiences 

and how the education influenced their own work with substance abuse issues. The study is 

based on a quantitative and a qualitative approach. A survey of all participants in the Regional 

Council's course was conducted thereafter a selection of three people was made to participate 

in immersed interviews. The interviewees were chosen from various organizations and 

occupation. The participants had different views on the Regional Council's course but all 

agreed on that it was important to raise children and parental perspectives in drug abuse 

treatment, and to be reminded of this perspective. Our results demonstrate that participants 

have had some increased knowledge after graduation. Participants also changed the attitudes 

and work manner after finished education, however, there have been difficulties for the 

implementation of tools like the checklist. The study also showed that there have been 

implementation difficulties because of the time constraints. Finally a discussion about the 

studies questions versus the results is provided and the study's weaknesses and strengths. 
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Inledning 

Missbruks- eller beroendeproblem hos en eller båda föräldrarna kan vara en av orsakerna till 

bristande föräldraskap. Alla barn och unga behöver få växa upp med trygga och kärleksfulla 

vuxna som har förmågan att möta barnets behov. I de flesta fall utgör föräldrar dessa vuxna. 

Det finns dock barn som växer upp med föräldrar som saknar förmåga att ge sina barn den 

trygghet de behöver. Att växa upp hos föräldrar med missbruksproblematik kan innebära att 

barn inte får den kärlek och trygghet de behöver (Socialstyrelsen, 2012). För att komma till 

rätta med detta bör professionella inom socialt arbete ges möjlighet till fortbildning och 

utbildning inom hur barn– och föräldraperspektivet skall lyftas i det vardagliga arbetet. 

Professionella som möter föräldrar med missbruksproblem har ett ansvar för att 

uppmärksamma barnet så denne får stöd men det är framförallt viktigt att yrkesverksamma 

inom missbruksvården uppmärksammar om det finns barn som påverkas av den vuxnes 

missbruksproblematik (Socialstyrelsen, 2012). De som arbetar med missbruk- och 

beroendevård intar oftast ett vuxenperspektiv och de eventuella barn som finns i dennes 

närvaro hamnar i skymundan. Genom att använda sig av strukturerade bedömningsmetoder så 

kan barn som far illa, uppmärksammas. De professionella som möter klienter med missbruk- 

och beroendeproblematik bör inte lägga all fokus på enbart missbruket då 

missbruksproblematiken även har en stor påverkan på familjer och nätverk som helhet 

(Socialstyrelsen, 2012).  

 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) startade år 2008 projektet “Kunskap till praktik” 

(SKL, 2012). Projektet arbetar med att ge stöd till kommuner och landsting för att de ska 

utveckla den svenska missbruks- och beroendevården. I det projektet ingår bland annat arbetet 

med att stärka barn- och föräldraperspektivet i missbruks- och beroendevården och arbetet har 

fokus på insatser som stärker föräldraskapet. ”Kunskap till praktik” är en stor satsning och 

regeringen har under fyra år (2011-2014) avsatt 12 miljoner Kroner årligen till SKL. För att 

kunna utveckla hur ett förstärkt föräldra- och barnperspektiv ska implementeras i missbruks 

och beroendevården har SKL genomfört en kartläggning i hela landet om vilka föräldrar som 

är aktiva i vårdinsatser för missbruk. SKL har sedan via enkäter genomfört en studie för att 

undersöka hur föräldrar uppfattar vilket stöd de tillhandahåller samt vilket behov av stöd de 

behöver i sitt föräldraskap. Vidare har det undersökts hur föräldrarna ser på sin 

familjesituation och sitt föräldraskap. Syftet med kartläggningen var att undersöka hur 

föräldrar i missbruksvård ser på relationen till sina barn samt hur de anser att deras 

föräldraskap fungerar. SKL har även granskat vilka förekommande och behövliga insatser 

som finns för både barn och för föräldrar. Utifrån denna kartläggning utarbetade 

expertgruppen hos ”kunskap till praktik” innehållet för kursen “Att stärka barn- och 

föräldraperspektivet inom missbruks- och beroendevården”. Målgruppen för utbildningen är 

främst personal inom missbruks- och beroendevård, hälso- och sjukvård samt socialtjänst. 

Utbildningen riktar sig även mot personal inom frivilligorganisationer och andra 

organisationer. Syftet med utbildningen är att höja medvetenheten om föräldraskapet som en 

del av behandling. Visionen är att barn till föräldrar med missbruk och beroende blir 

uppmärksammade och får det stöd de är i behov av (SKL, Kunskap till praktik, 2013). 

 

Fortbildning och utbildning inom organisationer är till en fördel. Trots detta omsätts det inte 

alltid i det vardagliga arbetet. Ellström (1992) menar på att det finns många orsaker till varför 

lärandet inte alltid når det dagliga arbetet. En av orsakerna kan vara att målen i 

lärandeprocessen är för otydliga vilket leder till att de omkonstrueras efter individens faktiska 

handlande. Lärandeprocessen har därmed blivit omtolkad varvid dess utfall inte ger det svar 

som lärandets syfte från början var. Andra orsaker till att utbildning eller fortbildning inte 
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omsätts i handling skriver Ellström (1992) kan bero på personalens autonomi och 

handlingsutrymme samt även eget engagemang, intresse och organisatorisk stöttning.  

 

Sannerstedt (1997) beskriver att implementeringsproblemet innebär att politiska beslut inte 

genomförs så som beslutsfattarna avsett. Beslutfattarnas styrning av tillämparen följs inte helt. 

En viktig aspekt i implementeringsproblematiken är “implementerarnas” tillgång till resurser, 

såsom personal, kompetens, lokaler, tid och pengar. Ett problem kan exempelvis vara hög 

arbetsbelastning, vilket kräver en utökning av personalen i verksamheten. En annan aspekt av 

problematiken kan vara att tillämparens intresse kan påverka implementering. Tillämparen 

kanske inte vill genomföra beslut som strider mot dennes moral eller om denne inte är 

motiverad för beslutet. Även lokala förutsättningar, behov eller värderingar kan ligga till 

grund för att genomföra ett centralt fattat beslut. Enligt Sannerstedt (1997) kan 

implementeringsproblem uppstå när tillämparen ogillar ett politiskt beslut. Det är viktigt att 

politiken är väl förankrad hos tillämparen för att skapa en effektiv implementering. 

Sannerstedt (1997) betonar även att omgivningen kan utgöra ett hinder vid implementering, 

vilket innebär att marknadsföringen och framställningen av besluten är viktiga för att få 

omgivningens godkännande.  

 

Ellström (1992) beskriver vikten av att följa upp faktorer, både positiva och negativa, som 

påverkar kompetenshöjande insatsers implementation. För att utveckla metoder som används i 

lärandeprocessen krävs även att lokalisera de organisatoriska faktorer som påverkar 

kunskapshöjande insatser. Dock visar forskning på svårigheten att kunna utvärdera huruvida 

en implementering har varit framgångsrik då ingen implementering är den andre lik. För att 

kunna identifiera fungerande implementeringsstrategier inom evidensbaserad praktik och 

empiriskt stödjande interventioner, så måste utvärderingen av den implementerade 

interventionen separeras från interventionens implementering (Mullen et al., 2007).  

I Örebro län har kommuner genom Regionsförbundet Örebro i samverkan med Örebro läns 

landsting antagit uppdraget av SKL att genomföra en utbildning som handlar om att förstärka 

barn – och föräldraperspektivet i missbruk- och beroendevården. Utbildningen har ägt rum vid 

tre tillfällen, den 17/10, 14/11 och 12/12 2013. Regionförbundet menar att många utbildningar 

genomförs dock påvisas sällan om dessa utbildningar påverkar deltagarnas vardagliga arbete. 

Därav är det yttersta vikt att undersöka hur Regionförbundets utbildning kunnat tillämpats i 

det vardagliga arbetet samt om den kunnat bidra till ökad kunskap. Genom att genomföra en 

sådan uppföljning kan detta bidra till att Regionförbundet kan utveckla sin utbildning för att 

underlätta framtida implementering.  

 

Syfte 
Syftet med denna studie är att göra en kvantitativ och kvalitativ uppföljning på de som 

deltagit i Regionförbundets utbildning om att stärka barn- och föräldraperspektivet i 

missbruks- och beroendevård. Syftet är mer precis även att undersöka deltagarnas 

uppfattningar om och på vilket sätt utbildningen påverkat deras kunskap om och egna arbete 

med missbruksfrågor. 

 

Frågeställningar 
- Har deltagarna fått ökad kunskap efter avslutad utbildning i förstärkt föräldra- och barn 

perspektiv i missbruks - och beroendevården? 

 

- Har deltagarna kunnat tillämpa regionförbundets utbildning i sitt vardagliga arbete efter 

utbildningen? 
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- Hur beskriver deltagarna att de praktiskt kunnat tillämpa de verktyg som utbildningen 

introducerat?  

 

- Vilka svårigheter och hinder har påverkat utbildningens implementering i praktiskt arbete? 

 

Disposition 
I studien redovisas först en presentation av Regionförbundets utbildning som följs av tidigare 

forskningsresultat på näraliggande områden. Därefter presenteras teoretiska utgångspunkter 

som bygger på implementeringsteori och sociokulturell lärandeteori, samt begreppen 

handlingsutrymme och organisationskultur. Vidare redogörs för det metodologiska upplägget 

vilket följs av presentation av studiens empiriska resultat och analys. Studien avslutas med en 

sammanfattande slutdiskussion där resultatet diskuteras utifrån studiens syfte och 

frågeställningar. 

 

Regionförbundets utbildning om förstärkt föräldra- och barnperspektiv i 

missbruks- och beroendevården 
Regionförbundet har tillhandahållit en utbildning där syftet var att alla barn till föräldrar med 

missbruk eller beroende blir uppmärksammade och får det skydd och stöd som de har behov 

av. All personal som träffar personer med missbruk eller beroende samtidigt ska ha fokus på 

såväl barn som på föräldraskap och familjens betydelse. Målen med utbildningen är: 

- att ge deltagarna en grundläggande kunskap om föräldrars betydelse för barn och ungas 

hälsa och utveckling 

- att ge deltagarna en grundläggande kunskap om missbruk eller beroendets betydelse och 

konsekvenser för föräldraskap och ha insikt om betydelsen av att tidigt uppmärksamma barn 

som far illa eller riskerar att fara illa 

- att ge deltagarna kännedom om metoder för att ta upp frågan om barn i familjen, samtala 

med föräldrar om barns behov och känna till metoder för att stödja föräldrarollen 

- att ge deltagarna kännedom om och kunna tillämpa en checklista för kartläggning av barns 

situation 

- att ge deltagarna kännedom om och kunna redogöra för barns lagliga rättigheter och 

samhällets skyldigheter 

- att ge deltagarna kunskap om vilka insatser som lokalt och regionalt kan erbjudas föräldrar 

och barn i familjer med missbruk eller beroende. 

 

Utbildningens upplägg består av åtta filmade föreläsningar samt skriftligt studiematerial. Allt 

är utformat av SKL:s Kunskap till praktiks expertgrupp. Målgruppen till denna utbildning är 

verksamheter inom missbruk- och beroendevården i Örebro län. De som var deltagare kom 

från olika behandlingsenheter samt kommun och landsting. 

 

Tidigare forskning 

 
I det här avsnittet om tidigare forskning presenteras ett antal studier, rapporter och artiklar 

som är särskilt relevanta i föreliggande studie. Den tidigare forskningen är tematiserad utifrån 

studiens frågeställningar och därmed strukturerad efter tre teman. I det första temat 

presenteras de studier som är viktiga för att belysa barn och familjer i missbruk. I andra temat 

presenteras studier som är av vikt för att beskriva betydelsen av utbildning i sociala metoder 

samt de professionellas arbete. Det tredje temat berör implementering av nya metoder i 

organisationer.  
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Barn och familjer i missbruk 
Mycket forskning kring missbruk och barn till missbrukande föräldrar har genomförts både 

nationellt och internationellt. Forskning har visat att missbruk och beroende är ett omfattande 

problem vilket leder till lidande för den enskilde individen och dess omgivning (Ramstedt et 

al., 2014). Faktorer som ångest, oro, ilska och besvikelse över förälderns drogproblem har en 

djupgående effekt på familjen, då praktiska frågor kring barns välbefinnande ifrågasätts samt 

vem som har det egentliga barnansvaret (Bernard, 2003). Barn som lever i familjer med 

missbruk har en tendens att bli bortglömda av föräldrarnas problematik och får därmed inte 

sina behov tillgodosedda. I familjer där missbruksproblematik existerar försvinner 

familjebanden och föräldrarna har en tendens att förlora kontrollen över sina barn 

(Yahyazadeh, 2006). Föräldraskapet, kan enligt forskning vara en påtryckande faktor till att 

bli drogfri och starten av en förändringsprocess samt en stark komponent för att bibehålla sin 

drogfrihet (Von Greiff & Skogens, 2011). Att inkludera barn och föräldraskap i 

missbruksvårdens behandlingsprogram är av vikt för återhämtnings-processen samt att 

familjerelationer anses vara stöttande (Hierstiner, 2008, Von Greiff & Skogens, 2011, Hult, 

2010).  

 

Studier visar att stödprogram för återhämtning från missbruk har en positiv effekt på mödrar. 

Att återvinna moderskapet är en förutsättning för återhämtningsprocessen (Hierstiner, 2008). 

Detta visas även i andra studier där det identifierat en mängd olika stödinsatser, såsom 

rådgivning och utbildning i föräldraskap, vilket krävs för att förbereda mödrar att kunna 

återförenas med sina barn (Carlson et al., 2006). Mödrar har ofta starka känslomässiga 

reaktioner av att ha barn placerade. Detta kan motivera mödrar till en återförening men även 

vara en källa till stress vilket kan bidra till ett återfall. Att återfå vårdnaden är ofta en del av 

mödrars mål för återhämtning, därför anses arbete utifrån missbruksvårdens mål vara 

avgörande för mödrar. En viktig faktor för återhämtning och återförening med barnet är att 

mödrar får hjälp att utveckla färdigheter som krävs i föräldraskapet (Carlson et al, 2006). En 

samstämmighet som dock kan tydas inom forskning är att både mammor och pappor i 

behandling har en önskan att utveckla deras relation till deras barn (Hult, 2009). Detta kan 

ändå se olika ut där pappor i första hand vill ordna med bostad och yrke innan en upprättelse i 

barnkontakten sker. Mammor är däremot mer villiga att främst arbeta med sig själva tills dess 

att kontakten sker. Forskning tyder på att många fäder i missbruksvården har förlorat sin 

kontakt med sina barn vilket leder till att deras ovisshet till kontakten förstärks. Fäder kan 

vara osäkra på om de ens har rätt till kontakt till sina barn. Utgångsläget ser därmed olika ut 

mellan en moder och en fader. En mor har mer att arbeta med i form av att förlåta sig själv 

innan kontakt med barnen kan ske igen medan en far i många fall måste te sig till känna först 

då kontakten med barnen brutits i tidigare skede (Hult, 2007). Både nationell och 

internationell forskning visar att barn i familjer där missbruk förekommer far illa. Genom att 

uppmärksamma dessa barn vid behandlingen av vuxna kan innebära positiva effekter på både 

föräldrarna, föräldraskapet och barnen själva. Barn ser mer än vad som kan tänkas man tro 

och istället för att dölja problemet är det bättre att involvera dem så allt kan ses ur ett annat 

perspektiv. Vid långsiktigt tänk så kan även ett uppmärksammat barn bli räddat från att själv 

få en framtida problematik. Det är även viktigt för föräldrar att barnperspektivet lyfts då detta 

kan förstärka dem i sin föräldraroll vilket även kan ha betydelse ett förändrat liv. 

 

De professionellas arbete och vidareutbildning i sociala metoder 
Kompetensutvecklande insatser och en lyckad implementering av nya metoder ses som 

gynnande både för den egna professionella utvecklingen men även för verksamheter över lag. 

Dock är det viktigt med stöd från arbetsledningen samt att få möjlighet att lyfta frågan för 

diskussion för att upprätthålla kompetensutveckling men även för att bibehålla den. 
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Utbildning ger en ökad kunskapsnivå samt att det leder till att yrket känns tryggare. Dock tar 

det tid att tillämpa en utbildning även om det gett effekter på arbetet. Forskning har påvisat att 

utvecklande arbete bör ske för personalens bästa (Andreasson, 2013). Forskning tyder även på 

att socialt arbete i form av den organisatoriska policyn, administrationen och praktiken bör 

vara vetenskapligt grundad snarare än tradition, auktoritet eller sunt förnuft, för att generera 

en bättre klientkontakt och bättre arbetsmetoder (Mullen et al., 2008). Dock kan 

evidensbaserade metoder finnas på olika sätt, beroende på den professionelles engagemang. 

Forskning har presenterat tre olika evidensbaserade tillvägagångssätt vilket innebär att 1.) 

personal själva söker och identifierar forskningsevidens. Socialarbetaren är själv ansvarig för 

processen att utvärdera bevis och implementera detta samt sedan vidmakthålla metoden i 

praktiken. 2.) Socialarbetaren lämnar forskningen till andra för att sedan tillämpa det slutliga 

resultaten och det med evidens i sitt praktiska arbete. 3.) Socialarbetaren tar hjälp av 

evidensbaserade riktlinjer som är utvecklade av andra. Studier har visat att metoder som 

professionella själva uppsökt, identifierat eller bevisat som fungerade ansågs mest tillämpbart 

som evidens i det praktiska arbetet. Dock kräver sådant arbete kunskaper och färdigheter av 

den professionelle (Gray et al., 2013). Forskning tyder på att evidensbaserad praktik har sin 

grund i hur samspelet mellan forskning och socialarbetarutbildningar, aktörerna samt 

praktikerna för att se dess framgång (Bergmark & Lundström, 2006).  

 

Personal har i forskning ansett att samverkan, genom micro-, meso- och macronivå är centralt 

i deras vardagliga arbete och genom fokusering på individens behov, förutsättningar och 

önskemål kan vård, stöd och behandling kring en klient skräddarsys. Professionella har 

uttryckt att då en klients behov och önskemål ser olika ut, bör det inom missbruks- och 

beroendevården finnas en mångfald av behandlings- och terapimetoder. Därav anser 

personalen att det är av vikt att det sker fortlöpande kompetensutveckling samt att den är både 

yrkesspecifik och generell (Lyrberg, 2011). Arbete inom olika verksamheter fokuserar på 

olika bitar i behandlingen. Inom en vuxenenhet på socialtjänsten är arbetssättet främst 

fokuserat på den vuxne och dess problematik, medan det inom barn och familjeenheterna har 

perspektiv på både föräldrar och barn gemensamt eller parallellt. Insatser behandlas med 

hänsyn till både missbruket och föräldrarollen. Detta har dock påvisat hur svårt det är att 

beakta barnperspektivet i dessa lägen, då föräldrar för sin egen talan vilket medför att deras 

bekymmer kommer i det främsta rummet (Hult, 2007). På rena vuxenenheter behandlar inte 

arbetssättet barnen, utan klienterna behandlas rent utifrån ett vuxenperspektiv. I de fall där en 

vuxen har en önskan att lyfta barnfrågor ges denne möjlighet att göra detta. Annars är det 

främst i form av bistånd som barnafrågan berörs. Hult (2007) har i sin studie presenterat att 

utvecklingsarbete kring barn i missbruksfamiljer är behövligt då detta kan bidra till den 

enskildes drogfrihet. Både nationell och internationell forskning tyder på att kunskaps-

utveckling med innefattande evidens gynnar det klientnära arbetet. Att ha fortlöpande 

kompetensutveckling ses som positivt för både personal och den hjälpsökande då 

behandlingsarbetet kring denne kan skräddarsys.  

 

Implementering  
Införandet av ett nytt program eller en metod innebär komplexa processer där flera 

förhållanden i en organisation som avgör om ett program kan implementeras eller inte. 

Forskning har visat att hinder såsom bristande planering och resurser påverkar införandet av 

nya metoder (Guldbrandsson, 2007 & Gray et al., 2013). Studier har även kunnat påvisa att 

stöd från både ledning och politiker har en betydande roll för att en implementering ska kunna 

ske (Johansson, 2004). Implementering av metoder i socialt arbete har inte alltid kunnat 

genomföras i den utsträckningen som tänkts. Intrycket var att respondenterna i en studie var 

villiga att använda metoderna men inte kunnat på grund av ostabil personalsituation samt att 
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de saknat arbetsledningens och organisationens aktiva stöd (Alexanderson, 2006). 

Organisationer och verksamheter arbetar på olika sätt och drivs därför även av olika lagar och 

regler samt att verksamheternas syfte skiljer sig från varandra. Därför har det enligt forskning 

betydelse om en ny metod ska kunna implementeras så bör metoden vara väsentligt för 

organisationen samt att den inte strider mot de regler och lagar som driver en verksamhet 

(Guldbrandsson, 2007). Personal som skall arbeta med en ny metod måste även själva visa 

engagemang och intresse för den nya metodens implementeringsmöjlighet men även att 

personal får det stöd de behöver för att kunna applicera den nya metoden i sitt dagliga arbete 

(Gray et al., 2013, Johansson, 2004 & Engström & Armelius, 2005). Stöttningen som krävs, 

kan enligt forskning både komma från politiska nämndemän men även från de lokala cheferna 

som befinner sig inom verksamheten (Johansson, 2004). Detta kräver tid och resurser men 

även stöd i form av handledning (Johansson, 2004 & Engström & Armelius, 2005).  

 

En lyckad implementering sker när den nya metoden används som ett ordinarie arbetssätt i en 

verksamhet (Guldbrandsson, 2007). Metoden ska även stämma in med organisationens 

arbetssätt samt att den är enkel att använda vilket leder till att den nya kunskapen även kan 

användas i andra sammanhang. För att kunna införa nya metoder krävs vägledning, stöd, 

återkoppling och tid för att metoden ska mogna. Erfarenheter visar att implementerings-

strategin i den dagliga verksamheten bör vara långsiktig och väl förberedd, då det tar lång tid 

innan den institutionaliseras (Guldbrandsson, 2007). Vidare visar studier att endast 

information, utbildning och träning inte är tillräcklig för implementera nya metoder. Det krävs 

en kombination av de olika insatserna för att uppnå en förändring (Guldbrandsson, 2007). 

Förändringsarbeten kan även innefatta hinder såsom praktiska och administrativa men även 

mentala och psykologiska inom organisationer (Arvidsson, 2010). Studier har även visat 

vikten av att ledningsgruppen inom en organisation får en utbildning i hur den nya metoden i 

praktiken vidare ska användas för att detta ska ge bästa resultat och ett systematiskt 

användande (Engström & Armelius, 2005). Trots medvetenhet i organisationerna om vilka 

slags metoder som fungerar bäst, är det få som är medvetna om vad som krävs för att en 

implementering ska bli lyckad. Preventivt arbete är komplext och även om de nya 

evidensbaserade metoderna är bra är det också viktigt att de implementeras på ett effektivt sätt 

(Guldbrandsson, 2007). Ett annat sätt att förhindra en implementeringströghet är att de som är 

engagerade i implementeringen också ha ett större fokus på detta på arbetsplatsen. Detta kan 

leda till att tveksamma kollegor med tiden blir mer positiva till förändring (Arvidsson, 2010). 

För att hålla ett preventivt arbete vid liv efter att det implementerats i det ordinarie arbetet, 

krävs det både att metoden är bra och att implementeringen blivit lyckad (Guldbrandsson, 

2007). För att nå en lyckad implementering så visar både nationell och internationell 

forskning att stöd från ledning och politiker är av stor vikt. Vid införandet av nya metoder så 

bör de komma överens med organisationens arbetssätt samt att den följer de lagar och regler 

som råder inom organisationen. 

 

Begrepp och teoriram 

 
I detta avsnitt presenteras och förklaras begreppen handlingsutrymme och organisationskultur 

valts att analysera empiri utifrån. För att förstå det insamlade material kommer 

utgångspunkten även vara implementeringsteori samt sociokulturell lärandeteori.  

 

Handlingsutrymme 

Svensson et al. (2008) skriver att en professionell inom socialt arbete har en roll som är 

beskrivande för den organisation denne jobbar för. I mötet med en klient så anpassas denna 
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roll men att det sker begränsat utifrån de ramar organisationen har samt den professionelles 

yrkesutövning och det uppdrag denne besitter. Ett handlingsutrymme formas därmed delvis 

från organisationen samt den professionelles arbetsansvar. Dock menar Svensson et al. (2008) 

att fler faktorer såsom, organisationens rutiner och traditioner, professionella tolkningar, 

individuella faktorer hos både den hjälpsökande och yrkesutövaren har betydande roll för 

handlingsutrymmet. Som professionell är handlingsutrymmet relativt stort men även styrt av 

lagar, regler, överenskommelser och traditioner som kan vara begränsande.  

 

Organisationskultur 

Jakobsen et al. (2002) skriver att i alla typer av organisationer finns en stabilitet och 

regelbundenhet som ofta förvånar oss med tanke på hur olika vi människor är vad gäller 

intresse, begåvning och livskådning. Denna stabilitet beror med största sannolikheten på att de 

allra flesta får sitt beteende reglerat genom strukturen. Jakobsen et al. (2002) menar att 

organisationskultur har tre allmänna effekter på beteende: Stabilitet, begränsning och 

koordinering. Stabilitet i beteendet åstadkommer först i organisationskulturen. Med detta 

menar Jakobsen att när personer blir anställda i en formell organisation inträder de i positioner 

där de har mer eller mindre fasta uppgifter som löses på bestämda sätt vilket leder till en 

stabilitet eller regelbundenhet. Jakobsen et al. (2002) menar att de flesta som arbetar i en 

organisation vet inom vissa ramar vad de ska göra och hur de ska förhålla sig. På så vis blir 

beteenden förutsägbara. Den andra effekten som Jakobsen nämner är begränsning. Han 

förklarar att organisationskultur har en avgränsande inverkan på beteendet. Den enskilde i en 

organisation tilldelas vissa arbetsuppgifter vilket begränsar denne att syssla med olika 

uppgifter efter eget val. Med koordinering menar Jakobsen strukturen som finns i 

organisationen. Regler, rutiner, belöningssystem och formella strukturer gör att människor 

uppträder som en samkörd grupp. 

 

Implementeringsteori 
Vedung (1998) beskriver en implementeringsmodell där han belyser åtta viktiga faktorer som 

har betydelse vid implementering. Dessa faktorer är: 

1. Den historiska bakgrunden, det vill säga faktorer som var verksamma i de processer som 

ledde fram till beslutet om att införa en ny metod eller modell. Under denna faktor har 

Vedung identifierat sex delfaktorer; 

• förändringen innebär en anslutning eller ett brott mot tidigare förd politik. Ju större 

förändring desto svårare att implementera, 

• oenighet eller enighet i det politiska stödet. Om beslutet föregåtts av politiska stridigheter 

skapas osäkerhet och implementeringen blir svårare än om det föreligger enighet.  

• om förändringen är stor eller liten. Mindre successiva förändringar är ofta lättare att 

implementera än stora.  

• graden av uppmärksamhet under processen. Positiv uppmärksamhet gör det lättare att 

implementera.  

• om förändringen var allvarligt menad eller mer symbolisk det vill säga förändringens 

bakomliggande tanke. Detta påverkar deltagares engagemang. 

• om och hur de berörda av förändringen varit aktiva vid insatsens utformning. Har berörda 

aktivt deltagit i förändringen blir implementeringen lättare.  

2. Insatsens tydlighet, tekniska komplexitet och programteorins giltighet är faktorer som har 

betydelse. Vedung (1998) menar att oklart språk kan möjliggöra eller hindra olika tolknings- 

och handlingsmöjligheter men oklarhet kan också vara hämmande och skapa svårigheter. Om 

insatsen är tekniskt komplicerad blir den svårare att förstå samt att genomföra. En 

programteori anger vad man vill uppnå med de åtgärder som vidtas samt hur detta ska gå till. 
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3. Programteorins genomförande, det vill säga hur implementeringen av en insats sker, kan 

vara avgörande för resultatet. Det innebär att aktörerna som berörs av förändringen påverkar 

den med sin förståelse, förmåga och vilja. Bristfälliga kunskaper påverkar utfallet vilket kan 

bero på brist på förmåga och brist på kompetent personal och även tillgång till ekonomiska 

resurser. För att implementering av en ny metod ska lyckas måste aktörer på varje nivå ha en 

förståelse för metoden, vilja att införa den och möjlighet att göra det.  

4. Adressaternas som kan avse brukare eller klienter, det vill säga till den som förändringen 

vänder sig till. Utfallet kan påverkas om adressaterna inte förstår vad den nya metoden 

handlar om eller kunna se någon vinst med att delta, trots att metoden är klart formulerad.  

5. Efterhandskontrollens uppbyggnad, inriktning och värderingskriterier kan påverka 

resultaten. Utvärderingen utförs ofta av myndigheten själv alternativt utförs den av någon som 

anlitas externt. Utvärderingen kan ge de resultat man önskar, hur den utformas eller om den 

genomförs alls, påverkar resultatet. 

6. Insatser av andra aktörer kan påverka implementeringen och därmed försvåra eller 

underlätta ett önskvärt resultat. Det handlar om hur andra aktörers insatser påverkar resultatet, 

exempelvis agerande från andra myndigheter på nationell, regional och lokal nivå i samband 

med implementeringsskedet. Vedung (1997) hänvisar till den institutionspolitiska teorin och 

menar att personalen socialiseras in i olika myndighetskulturer som i vissa fall tenderar att 

leva sitt eget liv och blir svåra att påverka.  

7. Marknaden eller konsumenternas reaktion kan ha betydelse för resultatet vilket ofta berör 

ekonomiska processer. Genom att köpa en produkt eller genom att ansluta sig till och delta i 

ett sammanhang kan påskynda insatsens implementering. 

8. Den övriga omgivningens stöd eller motstånd kan också ha inverkan på resultatet. Vedung 

nämner aktörer som intresseorganisationer och massmedia som kan påverka resultatet. 

Massmedia skapar ofta uppmärksamhet, sprider kunskaper om insatser och därmed bildar 

opinion för eller mot. 

 

Vedung (1998) tar även upp tre grundläggande begrepp för implementering av program, idéer 

eller metoder inom offentlig sektor ska lyckas. Dessa tre begrepp är Förstå, Kunna och Vilja. 

Förståelsen innebär enligt författaren att det är betydelsefullt att känna till och förstå 

innebörden av det som ska implementeras. Kunnandet handlar om att det måste finnas 

resurser i form av ekonomiska möjligheter, att personalen är utbildade och kvalificerade för 

de uppgifterna som de ska utföra. Till sist nämns Viljan som också påverkar implementering. 

Med viljan menar författaren att det finns olika motiv, drivkrafter och intressen för att 

engagera sig i förändringen. Saknas detta hos aktörerna riskeras implementeringen att 

försenas eller omintetgöras.  

 

Socialstyrelsen (2012) beskriver att implementering handlar om de procedurer som används 

för att införa nya metoder i verksamheter samt ett säkerställande om att metoderna används 

och utförs som det var avsatt och med varaktighet. Socialstyrelsen (2012) betonar att 

implementering av en ny metod tar tid och att det sker i fyra faser, behovsinventering, 

installation, användning och vidmakthållande. Fas ett handlar om att kartlägga och identifiera 

vilka behov av nya metoder och förändringsarbeten som finns och sedan försöka välja det 

bästa sättet att tillfredsställa dessa behov. Genom identifikation och tydligt uttalat behov ger 

större möjligheter att lyckas med implementeringen (Socialstyrelsen, 2012). Fas två handlar 

om att införa en ny metod efter behoven har lokaliserats. Detta handlar bland annat om 

utbildning av personal. Dock handlar det om att förankra behovet av förändring till fler än de 

som är direkt berörda av implementeringen då de som är negativa till förändring kan påverka 

utfallet av metoden. Fas tre beskriver Socialstyrelsen (2012) är användningen av metoden. I 

denna fas kan det uppstå en osäkerhet hos den professionelle vilket kan leda till att 
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implementering av en ny metod fallerar. Fas fyra innebär Socialstyrelsen (2012) att en metod 

är implementerad när mer än en av de professionella inom en organisation använder metoden. 

Socialstyrelsen (2012) skriver om olika kriterier som underlättar ett implementeringsarbete. 

Kriterier som relevans, relativa fördelar, överensstämmelse, användbarhet, testbarhet, synliga 

resultat och anpassningsbarhet berör huruvida en ny metod är mer eller mindre generell, 

effektiv och resultatsnabb för att ses som väsentlig implementering. 

 

Vid forskning kring implementering utgår man ifrån två olika styrningsperspektiv, som kallas 

för top-down (uppifrån och ner) respektive bottom-up (nedifrån och upp). Enligt top-down 

perspektivet fattas auktoritativa politiska beslut i toppen av organisationen och förflyttar sig 

därefter längs en styrningskedja ner till närbyråkrater som implementerar besluten. 

Perspektivet bygger på en formell hierarki, men betonar även vikten av olika nätverk och 

övriga inblandade aktörer. Beslutens reliabilitet uppfattas som begränsad, då de går från allt 

precisare riktlinjer till implementeringen av närbyråkrater (Sannerstedt, 1997). Nedifrån och 

upp-perspektivet utgår å andra sidan från botten av hierarkin och belyser mötet mellan 

implementerare och brukarna av offentliga tjänster.  

 

Sociokulturell lärandeteori 
Säljö (2000) beskriver att sociokulturell lärandeteori innebär att lärande sker i interaktion 

individer emellan. Kunskap och färdigheter nås genom kommunikation inom den sociala 

omgivningen och kulturen. Författaren poängterar även att pedagogen bör kunna se hur tanke, 

handling och språk formar individen som helhet för att se lärandets påverkan på människan. 

Pedagogen bör även ha människans bakomliggande erfarenheter i åtanke och möta denne där 

denne är, för att sedan bistå med utvecklingen. Inom den sociokulturella teorin ses 

människans lärande, tänkande och handlande kontextbundet till sociala praktiker vilket 

innebär att lärandet inte enbart handlar om att behärska färdigheter och kunskap. Det handlar 

även om att kunna avgöra kunskapens relevans samt hur det kan implementeras i olika 

situationer. Enligt Säljö (2000) omges individen av olika sociala praktiker vilket leder till att 

individen lär sig hur denne bör agera i olika situationer. Perspektivet menar även att lärande 

inte främst sker genom undervisning utan framförallt genom deltagandet i olika verksamheter. 

Vidare menar författaren att socialisationsprocessen kan vara mycket komplicerad och kan 

förknippas med individens sociokulturella bakgrund. För att individen ska kunna delta i olika 

verksamheter är det viktigt för individen att ha förståelse för hur denne förväntas interagera 

med andra individer inom olika sociala ramar. Säljö (2000) menar att det är genom en 

behärskning av olika perspektiv på verkligheten som får kunskaper att växa fram och bli 

funktionsdugliga. 

 

Metod 

 
I detta avsnitt beskrivs de metoder och tillvägagångssätt som legat till grund för all 

materialinsamling till denna studie. En redogörelse av de valda metoderna samt deras för och 

nackdelar görs. Likaså ges en redogörelse för urval, datainsamling samt analysmetoder. 

Slutligen presenteras överväganden kring validitet, reliabilitet och etiska frågor. 
 

Val av metod 
I den här uppsatsen kommer en kvantitativ och kvalitativ ansats att användas. Att kombinera 

ett kvalitativt och kvantitativt metodsätt kallas enligt Danermark et al. (2003) för 

metodpluralism. Denna typ av flermetodsforskning används som argument för en ökad 

validitet i en studie, då kombinationen kan stärka fördelarna och motverka nackdelarna från 
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de olika tillvägagångssätten. En annan fördel med att kombinera kvalitativa och kvantitativa 

metoder är att kvalitativ metod skapar en kontextuell förståelse som sedan kan stärks av 

datamaterial som framkommer ur en kvantitativ undersökning (Bryman, 2011). Användandet 

av sådan metodpluralism innebär också vad som kallas en intensiv och en extensiv 

forskningsdesign. Danermark et al. (2003) beskriver att den intensiva delen är den kvalitativa 

processen medan den extensiva är den kvantitativa. En intensiv metod definieras som en 

studie som går på djupet av några få enheter och används när strävan är att få en så komplett 

bild som möjligt av en situation. Medan en extensiv metod innefattar statistisk analys med 

fokus på regelbundenheter och samband. Detta innebär att extensiv metod, till skillnad från 

den intensiva, studerar ett stort urval av enheter för att skapa en utförlig skildring av det 

studerade fenomenets omfattning (Danermark et al., 2003).  

 

Eftersom uppsatsens syfte är att följa upp och undersöka deltagarnas egen upplevelse av 

Regionförbundets utbildning om att stärka barn- och föräldraperspektivet i missbruks- och 

beroendevård kan en flermetodsforskning ses som en lämplig metod. Om en studie av denna 

typ skulle genomföras med bara kvalitativ metod och med alla deltagare så skulle uppsatsen 

bli begränsad på grund av tidsbristen som utgör att det inte är möjligt att genomföra så många 

intervjuer. En ren kvantitativ forskning skulle kunna ses som lämplig men, då kan fördjupad 

information gå förlorad samt att respondenternas egna upplevelser hamnar i skymundan. 

Genom att använda kvantitativ metod kan en övergripande bild framställas genom att sedan 

kompletteras med kvalitativ del ges en fördjupad bild av det som studeras. 

 

Kvalitativ och kvantitativ metod 
En kvalitativ ansats belyser människors egna berättelser och tolkningar av sin situation 

(Bryman 2011). Genom att använda en kvalitativ ansats kan deltagarnas egna upplevelser 

kring ett fenomen på ett mer fördjupat plan förstås. Enligt Patel och Davidson (2003) är syftet 

vid en kvalitativ intervju att upptäcka och identifiera respondentens uppfattning om ett visst 

fenomen. Kvalitativa intervjuer kan ha en låg grad av standardisering, detta innebär att 

intervjuaren ger utrymme för intervjupersonen att besvara frågorna med egna ord. Starrin 

(2008) beskriver att med kvalitativa analyser kan nya företeelser, egenskaper och innebörder 

upptäckas. Nackdelen med en kvalitativ metod är bland annat att den är mycket resurs-

krävande. Ytterligare en nackdel är generaliserbarheten, i och med att ett fåtal enheter kan 

studeras. Det kan bli ett problem med representativiteten hos de tillfrågade, då det inte alltid 

är säkert att intervjupersonernas åsikter motsvarar hela populationens (Bryman, 2011). Den 

kvalitativa forskningen har människans livsvärld som centralt ståndpunkt, vad respondenten 

uppfattar som viktigt och betydelsefullt. Det är kvalitén i undersökningen som är det 

viktigaste och syftet är att få en djupare uppfattning om händelser beskrivet i ord och inte i 

siffror (Hartman, 2004). Då syftet med denna studie är att undersöka deltagarnas upplevelse 

kring ett fenomen kan detta nås via intervjuer vilket kan leda till en djupare förståelse. Genom 

djupgående intervjuer får deltagarna utrymme att uttrycka sina tankar och upplevelse av 

utbildningen samt om och hur har de kunnat implementera dessa eventuella nya kunskaper.  

 

En kvantitativ ansats innebär statistisk bearbetning där svar omkodats till numerisk form 

(Patel & Davidson, 2003). I kvantitativa studier efterkrävs en mer “objektiv” hållning och 

mätprecision (Starrin, 2008). I denna studie startade datainsamlingen med att alla deltagare i 

Regionförbundets utbildning tillsändes enkäter. Dessa enkäter avsågs ge en övergripande bild 

av hur utbildningen har påverkat deltagarnas kunskapsnivå och hur den vidare kunnat 

tillämpas i deltagarnas vardagliga arbete. Fördelar som förekommer vid den kvantitativa 

metoden är att många enheter undersöks samt att det finns en möjlighet att generalisera från 

urval till population med en viss grad av säkerhet. De nackdelar som existerar är att metoden 
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inte tränger in på djupet, vilket gör att den sällan ger tillräckliga förklaringar till något 

(Bryman, 2011). 

 

Litteratursökning och källkritik 
Patel och Davidson (2003) skriver att vid inhämtning av tidigare kunskap inom ett område i 

form av tidigare forskning, teorier och modeller så hjälper detta forskaren att finna vad som är 

väsentligt inom ett problemområde och en avgränsning kan ske. Merparten av artiklarna i 

denna studie är inhämtade från Örebro universitetsbiblioteks hemsida, under ämnesguiden 

socialt arbete. Databaser som använts för att söka fram relevant litteratur samt forskning är 

Libris och Social Services Abstract. Sökmotorn Google Scholar har använts som en 

komplementär sökning av primärdokument med olika sökord men även hemsidor såsom 

socialvetenskap.se och socialstyrelsen. De sökord som använts för forskning och 

litteratursökning var både på svenska och engelska i olika kombinationer. Sökord som 

användes var; professionella, barnperspektiv i missbruksvård, droger, beroende, behandling, 

kunskap, utbildning, och imlementering samt proffessional, Child’s perspective, drugs 

addiction, treatment, parent and child, knowledge och implementation. Genom det 

tillvägagångssättet kunde avhandlingar, vetenskapliga artiklar och böcker som ansågs vara 

relevanta för denna studie finnas. 

 

Källkritik innebär att kritiskt bedöma varje dokuments trovärdighet. Forskaren bör vid 

inhämtandet av information ta ställning i form av varför dokumentet uppkommit. Frågor som 

kan vara vägledande i bedömningen av dokumentets trovärdighet är; upphovmannens syfte 

med dokumentet, vem är upphovsmannen, är dokumentet under någons påverkan, kan det 

föreligga risk för minnesfel i dokumentet, vilken relation till området har upphovsmannen 

(Patel & Davidsson, 2003). I föreliggande studie har detta beaktats vid sökandet av material. 

Informationslämnaren i ett dokument kan även vara av betydelse för dokumentets 

trovärdighet. Har informatören själv bearbetat materialet eller är detta taget från någon annans 

skildringar? Detta kallas för primär respektive sekundärkällor (Patel & Davidsson, 2003). I 

föreliggande studie har sekundärkällor i högsta grad undvikits då primärkällor har funnits till 

förfogande. 

 

Urval och datainsamling 
Aktuella respondenter för undersökningen nåddes genom att Regionförbundet i Örebro län 

överlämnade en namnlista inkluderande mailadresser på de som deltagit i den aktuella 

utbildningen om förstärkt föräldra- och barnperspektiv i missbruks- och beroendevården. 

Första steget i denna undersökning var att kontakta dessa deltagare via mail. Ett 

informationsbrev skickades till samtliga där undersökningens syfte, tillvägagångssätt, metoder 

som skulle användas samt vissa etiska överväganden presenterades (se bilaga 1).  

 

Det kvantitativa datamaterialet samlades in med hjälp av online- enkäter som skickades till 

samtliga deltagare och de kvalitativa semistrukturerade intervjuerna genomfördes med vissa 

respondenter. Online- enkäter formades i verktyget Google Drive och bestod av totalt 18 

frågor varav de sista två var utformade så att respondenterna med egna ord kunde beskriva 

vad som varit bra med utbildningen och vilka hinder de stött på vid implementeringen (se 

bilaga 4). Innan enkäten skickades till respondenterna genomfördes en pilotenkät för att 

säkerställa att svaren kom tillhanda på korrekt sätt samt att även få synpunkter på de 

enkätfrågor som ställdes. Bryman (2011) menar att pilotstudier är viktiga i en 

enkätundersökning då det inte finns någon intervjuare närvarande som kan hantera eventuella 

oklarheter. Respondenterna fick sju arbetsdagar mellan 11-23 april 2014 att besvara enkäten. 

Vid halva tiden fick samtliga deltagare en påminnelse om den pågående undersökningen samt 
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slutdatumet, vilket genererade till att fler svar inkom. Enkätens ursprungliga slutdatum var 

den 22 april men då många svar saknades förlängdes tiden med en dag. Även detta 

informerades per mail till alla respondenter då det i enkäten inte kan identifiera vilka som 

redan svarat. Totalt delades 25 enkäter ut varav det blev nio stycken bortfall. Två deltagare 

avstod helt att besvara enkäten då de inte deltagit på utbildningstillfällena på grund av 

sjukdom och en deltagare hade slutat jobba inom verksamheten efter utbildningen. 

 

För att uppnå syftet genomfördes även semistrukturerade intervjuer där intervjuarna utgick 

från en konstruerad intervjuguide. För att finna respondenter till intervju genomfördes ett 

målstyrt urval utifrån att Regionförbundet hade en önskan om att behandla deltagare från både 

kommun och landsting. Syftet med denna urvalsmetod var att få en spridning i 

intervjugruppen. Bryman (2011) skriver att ett målinriktat urval är ett strategiskt urval som 

ger möjlighet att välja intervjupersoner relevanta för forskningsfrågorna. Utifrån det 

tidsbegränsade tidsramen valdes tre respondenter för intervjuer. Samtliga intervjupersoner 

kontaktades per telefon med förfrågan om de ville delta i studien vilket alla gav sitt 

godkännande om att delta. Ett informationsbrev där syftet presenterades, intervjuns 

tillvägagångssätt, vilka ämnen som skulle beröras samt information om forskningsetiska 

regler mailades till samtliga intervjupersonerna (se bilaga 2). I brevet framgick även en 

förfrågan om ljudinspelning samt på plats för att säkerställa ett godkännande. Patel och 

Davidsson (2003) rekommenderar att informationen ges i form av brev inför intervjun där 

bland annat syftet om intervjun presenteras.  

 

Genom att genomföra semistrukturerade intervjuer ges intervjupersonerna möjlighet att med 

egna ord berätta om det som efterfrågas samtidigt som intervjuaren kan ställa följdfrågor i 

händelser av att något behöver klargöras (Bryman, 2011). Med andra ord är det med 

semistrukturerade intervjuer möjligt att justera oklarheter som annars skulle kunna ha 

förhindrat forskaren att förstå respondenternas situation. Innan intervjuerna påbörjades 

kontrollerades om intervjupersonerna tagit del av det informationsbrev som i förväg skickades 

ut men för att klargöra eventuella frågetecken så uttalades även informationsbrevet muntligt. 

Patel och Davidsson (2003) skriver att individen måste få fullständig information även vid 

intervjutillfälle. För att kunna tolka svaren så korrekt som möjligt samt för att öka möjligheten 

att fånga upp intressanta information och tillexempel ställa uppföljningsfrågor har båda 

författarna medverkat vid intervjuerna. Beroende på hur intervjun fortlöpte ändrades ibland 

frågeordningen, vissa frågor tillkom eller valdes bort. Bryman (2011) poängterar vikten av att 

vara flexibel under denna typ av semistrukturerade intervjuer. För att inte gå miste om någon 

värdefull information samt för att underlätta arbetet med att analysera data har 

ljudinspelningar gjorts under samtliga intervjuer. Intervjuerna genomfördes i ett separat rum 

på respektive arbetsplatser och tog mellan 31-56 minuter vardera. Anledningen till 

tidsvariationen var den relativt öppna karaktär intervjuerna hade där intervjupersonerna fritt 

kunde resonera kring frågorna och utveckla sina svar.  

 

Intervjuguide 
Med utgångspunkt i studiens syfte och frågeställningar utarbetades en intervjuguide med 

centrala teman: utbildning, arbetslivet, Regionförbundets utbildning, tillämpning och 

implementering. Därefter utformades centrala frågor kopplade till dessa teman (se bilaga 3). 

Bryman (2011) skriver att en intervjuguide kan innebära en kort minneslista om olika 

områden som skall beröras under en semistrukturerad intervju. I detta fall så har en 

intervjuguide utformats i form av en tematisering samt övergripande frågor som ger 

intervjupersonerna ett stort svarsutrymme. Patel & Davidsson (2003) menar att i en kvalitativ 

intervju är frågorna alltid utformade på ett sätt som gör att intervjupersonen får möjlighet att 
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svara med sina egna ord. Efter varje intervjutillfälle gick vi igenom våra anteckningar från 

intervjun samt skrev ner våra reflektioner. Utifrån dessa kontinuerliga och preliminära 

delanalyser utvecklade vi intervjuguiden smått inför varje ny intervju. Bryman (2011) 

förklarar att det finns flera bra skäl att göra delanalyser då kommande intervjupersoner kan 

bidra med ytterligare och kompletterande frågor för vidare arbete.  

 

Bearbetning och analysmetod 
Intervjuerna som genomfördes för denna studie spelades in med syftet att sedan transkriberas 

ut i text. Bryman (2011) beskriver att en kvalitativ forskare är intresserad av vad samt hur en 

respondent besvarar frågorna. Därför är det av vikt att spela in en intervju och sedan skriva ut 

innehållet på papper. Genom att transkribera respondenternas svar på papper underlättade 

detta vidare bearbetning då en tematisering kunde ske och väsentliga citat från respondenterna 

kunde användas i studien. Bryman (2011) beskriver att vid en transkribering av en intervju är 

det av vikt att så exakt som möjligt återge vad respondenternas har uppgivit. Vid tillfällen då 

intervjupersonen inte uppfattar vad respondenterna säger får inte egna tolkningar eller 

gissningar genomföras. I transkriberingen har intervjupersonernas namn anonymiserats och 

R1, R2 och R3 representerade de olika intervjuade. Vid transkriberingen skrevs 

meningsbärande tal ut och upprepningar samt icke lexikala uttryck raderades. 

 

För att kunna bearbeta de inkomna enkätsvaren överfördes det till statistikprogrammet SPSS. 

Svarsalternativen kunde då kodas om för att kunna bearbetas kvantitativt. För att vidare kunna 

bearbeta och analysera det inkomna materialet, måste forskaren koda om det och kategorisera 

de ostrukturerade frågorna (Bryman, 2011). En kodningsmall bör utformas för att kunna veta 

vilka svar tillhör vilken kod. I denna studie har de flesta frågorna i enkäten svaralternativ från 

inget alls till mycket stor. Kodningsmallen blev därmed utformad att inget alls representerades 

av siffran 1, ganska lite av siffra 2, ganska stor av siffran 3 och så vidare. Frågor med andra 

svarsalternativ har uppifrån och ner kodats om till 1, 2 och 3. Bryman (2011) förklarar att 

kodning är en viktig fas i en kvantitativ studie. De sista två frågorna i föreliggande enkät var 

utformade så att deltagarna med egna ord kunde skriva fördelar och nackdelar med 

utbildningen de genomfört. Svaren på dessa kunde inte kodas om då de var i form av 

kvalitativ text. Bryman (2011) skriver att kodning av mycket öppna frågor inte är relevant 

utan det vanligaste är att dessa svar skrivs ut i citerad text lik utförandet av kvalitativa studier. 

I denna studie har de frågor som varit av öppet slag bearbetats som kvalitativa data och hela 

svaren har beaktats. 

 

När alla intervjuerna var transkriberade lästes dessa igenom i sin helhet innan de studerade på 

meningsnivå för att hitta bakomliggande teman. Även kvantitativa data bearbetades och 

gemensamt utfördes en helhetsanalys. En helhetsanalys härstammar ifrån att relevant material 

sorteras och analyseras och sedan tematiseras. En helhetsanalys bearbetas genom tre faser där 

första fasen innebär ett val av problemområde och i andra fasen formuleras frågeställningar 

vilket konkretiserar det underliggande problemområdet. Tredje fasen innefattar den 

systematiska analysen där väsentliga delar av det insamlade datamaterialet bearbetas och 

presenteras (Holme & Solvang, 1997). I föreliggande studie har författarna först formulerat ett 

problemområde som ligger till grund för vidare frågeställningar. Datamaterial i form av 

intervjuer och enkäter har främst behandlats var för sig men sedan ställts emot varandra för att 

komplettera varandra eller för att utskilja olikheter. Studiens analys presenterar datamaterial 

som ställs emot teorier, forskning och begrepp. 
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Kvalitativ validitet och reliabilitet 
Fejes och Thornberg (2012) beskriver att validitet i kvalitativ forskning innebär att de metoder 

som används verkligen undersöker det som avses undersökas. I föreliggande studie har 

semistrukturerade intervjuer genomförts utifrån en intervjuguide (se bilaga 3). Genom att följa 

en intervjuguide samt att presentera den för läsaren stärks studiens validitet. 

Intervjupersonerna som deltagit i föreliggande studie blev tilldelade information om vilka 

teman som kommer att beröras under intervjun. Dock kom författarna överens om att inte 

utlämna intervjuguiden för att konstatera att inga svar på förhand har bearbetats. Detta stärker 

intervjupersonernas uppriktighet och författarna har en enad uppfattning om att pålitliga svar 

framkommit i intervjuerna. Patel och Davidsson (2003) beskriver att validitet inom kvalitativ 

forskning inte bara fokuserar på datainsamlingen utan även att validitet ska vara 

genomgående i hela studien. Föreliggande studie har presenterat tillvägagångssätt så utförligt 

som möjligt för att påvisa validitet.  

 

Reliabilitet används för att kontrollera en studies tillförlitlighet. I en kvalitativ studie används 

detta främst för att kontrollera frågorna som ställs samt hur forskaren bearbetar sitt inkomna 

datamaterial. För att en studie ska uppnå en hög reliabilitet ska den kunna upprepas flera 

gånger och då ge samma resultat oavsett vilken forskare som utför undersökningen (Bryman 

2011). Dock är svårt att upprepa kvalitativa studier då sociala miljöer ständigt förändras samt 

att den insamlade data kan tolkas på olika sätt (Bryman, 2011 & Patell & Davidsson, 2003). 

För att kunna uppnå reliabilitet i föreliggande studie presenteras alla delar så utförligt som 

möjligt samt att intervjuguide och enkäter bifogas. I studiens litteraturansamling har främst 

primärkällor använts för att uppnå trovärdighet. Studiens insamlade material har bearbetats av 

båda författare för att uppnå en gemensam tolkning. 

 

Kvantitativ validitet och reliabilitet 
Validitet innebär enligt Patel & Davidson (2003) att forskaren undersöker det som denne 

verkligen avser att undersöka. För att öka validitet i studiens kvantitativa metodansats så 

bifogas enkäten som deltagarna besvarat (se bilaga 2). Detta innebär att läsare ges möjlighet 

att kontrollera att författarna undersökt det som verkligen skulle undersökas. Bryman (2011) 

beskriver validiteten som en sorts giltighet gällande den metod som forskaren valt att använda 

i sin undersökning. I föreliggande studie har de enkäter som legat till grund för den 

kvantitativa datainsamlingen testats på ett flertal personer för att öka dess validitet. Djurfeldt 

(2010) förklarar att ett vanligt sätt att öka en validitet i en studie är att låta enkäterna testas på 

en mindre grupp innan utskick sker.  

 

Bryman (2011) beskriver att reliabilitet används för att kontrollera en forsknings 

tillförlitlighet. En undersökning med hög reliabilitet ska kunna göras om flera gånger och 

återge samma resultat. För att öka reliabilitet och underlätta en replikering så har 

tillvägagångssättet i föreliggande studie utförligt beskrivits. Det kvantitativa datamaterialet 

har behandlats av bägge författare för att undvika felläsningar och missförstånd.  

 

Etik 
I vetenskapsrådets etiska riktlinjer (http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf) finns fyra 

allmänna huvudkrav som gäller för svensk samhällsvetenskaplig forskning. Dessa krav är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 

Informationskravet handlar om att de som kommer att ingå i studien skall informeras om 

uppsatsens syfte samt upplysas om vad deras delaktighet kommer att vara. Respondenterna i 

denna studie har blivit tillsända mail där studiens syfte och information om frivilligheten i 

deltagandet presenterats. Samtyckeskravet är kopplat till frivilligt deltagande och att forskarna 
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får tillåtelse av respondenterna att använda material som berör dem. Studien har byggt på 

frivilligt deltagande från respondenterna och de blev informerade om att de när som helst fick 

avsluta deltagandet. Allt material kommer att behandlas konfidentiellt vilket går under 

konfidentialitetskravet och det material som respondenterna uppgett får inte användas till 

annat än studiens syfte vilket är i enlighet med nyttjandekravet. Inspelat material kommer 

efter transkribering att raderas.  

 

Resultat och analys 
 

Studiens resultat och analys presenteras utifrån tre olika teman: (1) Kunskapsförändring efter 

avslutad utbildning, (2) utbildningens tillämpning och (3) eventuella hinder och svårigheter 

vid tillämpning. Resultaten är baserade på en kvantitativ enkätundersökning samt på 

kvalitativa intervjuer. Enkätresultaten gav en bred bild hur deltagarna har fått ökad kunskap 

efter Regionförbundets utbildning samt om de kunnat tillämpa något i sitt vardagliga arbete. 

Intervjuerna ska ge en fördjupad bild av utbildningens påverkan. Enkätresultaten presenteras i 

tabellform medan resultat från delar av intervjuerna sammanfattas med vissa citat. Intervjuade 

personer kommer att anges som R1, R2 och R3 och de som besvarade enkäterna kommer att 

benämnas som deltagare. 

 

Ökad kunskap efter avslutad utbildning 
I detta tema har relevanta enkätfrågor tillsammans med delar från intervjuerna valts ut för att 

undersöka om deltagarna fått ökad kunskap efter avslutad utbildning samt inom vilka 

områden den ökade kunskapen har skett. Enkätfrågorna bygger till stor del på de mål som 

fanns med utbildningen. 

 
Tabell 1: I vilken utsträckning har du genom utbildningen utökat din kunskap om föräldrars 

betydelse för barn och ungas hälsa och utveckling? (N=16) 

 Frekvens Procent Valid Procent Kumulativ 
Procent 

Valid 

Ganska liten 5 31,3 31,3 31,3 

Ganska stor 10 62,5 62,5 93,8 

mycket stor 1 6,3 6,3 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

Tabellen visar att alla svarande genom utbildningen utökat sin kunskap om föräldrars 

betydelse för barn och ungas hälsa och utveckling. Tabellen visar vidare att tio av de 16 

deltagare (62%) som besvarat frågan ansåg att de utökat sin kunskap kring området i ganska 

stor utsträckning. Fem deltagare (31%) har svarat att deras kunskapsnivå inom området har 

förändrats ganska lite medan en deltagare (6%) anser sig ha utökat sin kunskap i mycket stor 

utsträckning. Svarsalternativet “ingen alls” hade ingen av deltagarna angett. Detta för oss 

vidare till en annan del av utbildningsinnehållet, och om en ökad kunskap gällande 

missbrukets betydelse och konsekvens för föräldraskapet har skett. 

 
Tabell 2: I vilken utsträckning har du genom utbildningen utökat din kunskap om missbrukets 

eller beroendets betydelse och konsekvens för föräldraskap? (N=16) 

 Frekvens Procent Valid Procent Kumulativ 
Procent 

Valid 

Ingen alls 1 6,3 6,3 6,3 

Ganska liten 6 37,5 37,5 43,8 

Ganska stor 7 43,8 43,8 87,5 

mycket stor 2 12,5 12,5 100,0 

Total 16 100,0 100,0  
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Av de 16 deltagare som har besvarat frågan om de utökat sin kunskap om missbrukets 

betydelse för föräldraskapet så har en deltagare (6%) svarat att ingen kunskapsökning har 

skett, medan sex deltagare (37%) svarat att en ganska liten utökad kunskap har skett, sju 

deltagare (44%) har svarat att en ganska stor utökad kunskapsskillnad har nåtts medan två 

deltagare (12%) har svarat att mycket stor ökad kunskap inom området har skett. Detta tyder 

på att en stor majoritet har utökat sin kunskap om föräldrars betydelse för barn och ungas 

hälsa och utveckling i mindre eller större utsträckning. Tabellen nedan visar om deltagarna 

fått utökad kunskap om betydelsen av att uppmärksamma barn, som far eller riskerar att fara 

illa, i tidigt skede.  
 

Tabell 3: I vilken utsträckning har du genom utbildningen utökat din kunskap ombetydelsen av att 

uppmärksamma barn som far illa eller riskerar att fara illa i tidigt skede? (N=15)  

 Frekvens Procent Valid Procent Kumulativ 
Procent 

Valid 

Ganska liten 7 43,8 46,7 46,7 

Ganska stor 4 25,0 26,7 73,3 

mycket stor 4 25,0 26,7 100,0 

Total 15 93,8 100,0  
Missing System 1 6,3   
Total 16 100,0   

 

Resultatet visar att av de 15 deltagare som besvarade frågan har sju deltagare (44%) ökat sin 

kunskap om betydelsen att uppmärksamma barn som riskerar att fara illa ganska lite. Fyra 

deltagare (25%) har fått ganska stor ökad kunskap medan fyra deltagare (25%) har fått 

mycket stor ökad kunskap. Här kan det utläsas att åtta deltagare hade fått ganska stor 

respektive mycket stor ökad kunskap vilket är en knapp majoritet av svarande. Dock hade en 

deltagare inte svarat på frågan. Vidare i redovisningen kommer frågan om deltagarna fått 

ökad kunskap i metoder som stödjer föräldrarollen och resultaten att presenteras nedan. 

 
Tabell 4: I vilken utsträckning har du genom utbildningen utökat din kunskap om metoder som stödjer föräldrarollen? 

(N=14) 
 Frekvens Procent Valid Procent Kumulativ 

Procent 

Valid 

Ganska liten 4 25,0 28,6 28,6 

Ganska stor 7 43,8 50,0 78,6 

mycket stor 3 18,8 21,4 100,0 

Total 14 87,5 100,0  
Missing System 2 12,5   
Total 16 100,0   

 

Vid frågan om deltagarna utökat sin kunskap om olika metoder som finns för att stödja 

föräldrarollen så svarade sju deltagare (44%) att de fått ganska stor ökad kunskap. Fyra 

deltagare (25%) har svarat att de fått ganska liten utökad kunskap medan tre deltagare (19%) 

fått mycket stor utökad kunskap. Två deltagare har avstått från att svara på frågan. 

Svarsalternativet “ingen alls” har ingen av deltagarna angett. I tabellen nedan presenteras 

resultaten för frågan om deltagarna fått ökad kunskap i barns lagliga rättigheter och 

samhällets skyldigheter. 
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Tabell 5: I vilken utsträckning har du genom utbildningen utökat din kunskap om barns lagliga rättigheter och samhällets 

skyldigheter? (N=15) 
 Frekvens Procent Valid Procent Kumulativ 

Procent 

Valid 

Ganska liten 5 31,3 33,3 33,3 

Ganska stor 9 56,3 60,0 93,3 

mycket stor 1 6,3 6,7 100,0 

Total 15 93,8 100,0  
Missing System 1 6,3   
Total 16 100,0   

 

Tabellen visar att nio deltagare (56%) har utökat sina kunskaper om barns lagliga rättigheter 

och samhällets skyldigheter. Fem deltagare (31%) har utökat sin kunskap med ganska lite 

medan en deltagare (6%) har svarat att den fått mycket stor ökad kunskap. En deltagare har 

avstått från att besvara frågan. Vidare kommer svar på frågan om deltagarnas kunskap om 

vilka insatser lokalt och regionalt som kan erbjudas barn och föräldrar, att presenteras nedan. 
 

Tabell 6: I vilken utsträckning har du genom utbildningen utökat din kunskap om vilka insatser 

lokalt och regionalt kan erbjudas barn och föräldrar? (N=16) 

 Frekvens Procent Valid Procent Kumulativ 
Procent 

Valid 

Ganska liten 5 31,3 31,3 31,3 

Ganska stor 9 56,3 56,3 87,5 

mycket stor 2 12,5 12,5 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

 

Tabellen visar att nio deltagare (56%) har fått ganska stor utökad kunskap inom området. Två 

deltagare (12%) har fått mycket stor utökad kunskap medan fem deltagare (31%) har fått 

ganska liten utökad kunskap om vilka insatser lokalt och regionalt som kan erbjudas barn och 

föräldrar. Dessa resultat visar att alla i någon utsträckning ökat sin kunskap på detta området. 

De sammantagna resultaten visar att de flesta deltagare, som besvarat på frågor om ökad 

kunskap efter avslutad utbildning, fått en kunskapsutveckling inom de flesta områden. 

Resultaten visar även att skillnaden mellan mycket ökad kunskap och lite ökad kunskap är 

relativt liten vad gäller frågor om att uppmärksamma barn som far illa i tidigt skede samt om 

missbrukets betydelse och konsekvens. I studiens kvalitativa datamaterial kan det utläsas att 

R1 och R3 anser att de har fått en allmän ökad kunskap efter Regionförbundets utbildning. R1 

har i intervjun specifikt uttryckt att en förnyad kunskap har tillkommit medan R2 däremot 

uppgett att ingen ny kunskap har tillkommit under eller efter utbildningen men att tidigare 

kunskap “återuppväckts”: 

 
Ja, det var ju kunskap jag hade tidigare. Däremot så blir det alltid så, för 

min egen del, att man får en påminnelse om perspektivet är ju bra.  

 

Ovanstående citat antyder att utbildningen inte haft någon utökande effekt på den personens 

kunskapsnivå i den meningen att personen lärt sig nya saker. Kunskapen har funnits sedan 

tidigare men inte varit aktuell utan fått ett lyft till en annan mer medveten nivå då perspektivet 

blivit uppmärksammad på nytt. Intervjuperson R3 berättar att denne fått lite utökad kunskap 

efter avslutad utbildning och beskriver detta på följande sätt: 
 

Ja litegrann, men det blir nya vinklingar på det. Jag tycker att jag hade en 

fördel i och med att jag hade tidigare utbildningar och jobbet i bagaget. 

Men det är klart att man lär sig nya saker, det gör man ju varje gång, det 
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tycker jag. Det var bra och mycket fick man fräscha upp framförallt, som 

inte varit aktuellt på flera år. 

 

Intervjupersonerna R2 och R3 tycker båda alltså delvis att kunskapen genom utbildningen inte 

är ny då den funnits tidigare. Dock har den blivit uppmärksammad på nytt i och med de 

ämnena som utbildningen har berörts. Intervjuperson R1 menar att det viktigaste med 

utbildningen är perspektivförskjutningen då fokus vänds på barnsituationen, samt man utgår 

från ett helhetsperspektiv kring en klient. Intervjupersonerna beskriver att det är svårt att ha en 

utbildning som ska vara gynnande för alla. Alla deltagare har olika kunskaper med sig vilket 

kan medföra att vissa upplever delar av utbildningen olika givande. R2 menar att utbildnings-

insatser även kräver delaktighet för att deltagare skall få ökad kunskap. R2 beskriver detta på 

följande sätt: 

 
Det bygger ju på att vi som är där, deltagare, är aktiva och får bli aktiva i 

det här. Det går inte bara med dem som presenterar programmet, det 

krävs en delaktighet från gruppen, de som är där. 

 

Intervjuperson R1 har i en intervju kunnat berätta att en kommunikation mellan 

denne och en annan deltagare har skett och berättar det på följande vis: 

 
/.../ Den deltagaren som kom från … och vi pratade om att vi skulle 

försöka få till någon slags internutbildning på respektive ställe över tid 

nu har vi ju inte hunnit. 

IP: Efter utbildningen? 

R1: Ja efter utbildningen. För det blir ju också intressant hur ser dom på 

det? Och är det något som vi kan få till det genom deras sätt att vara och 

vice versa, det var ju lite intressant. Vi får se om vi skulle kunna jobba 

över institutionsgränserna så att hitta gemensamma vinster i det.  

 

R2 tydliggör att personligt ansvar och delaktighet har betydelse för att kunna öka kunskapen. 

Även om det som framkommer under utbildningen inte är relevant för alla så kan den ändå 

anses vara bra att ta med sig. R1 förklarar att utbildningen har medfört att kommunikation 

mellan olika verksamheter har skett samt dialog hur vidare arbete kan ske. Intervjuperson R3 

har betonat detta på följande sätt: 

 
/.../ sen är det inte så att allt berör alla men det är bra att ha kunskapen 

iallafall.  

 

Samtliga intervjupersoner har ungefär samma uppfattning om att det finns olika områden 

inom utbildningen som är väsentliga. Intervjupersonerna betonar även att kunskapen om 

lagstiftningen kan vara bra att utöka då det kan vara hjälpsamt att ta stöd ifrån i vissa 

situationer. Dock menar intervjuperson R2 att utbildningen inte ger några konkreta 

arbetsmetoder som utvecklar dennes eget behandlande arbete. R2 uttrycker detta på följande 

sätt: 
När det gäller konkreta arbetsmetoder säger den ingenting /.../ men det 

som är bra, som jag uppskattar, är de perspektiven. Att de tydliggörs så 

påminns man om de här delarna /.../. Det handlar om att bryta cirklar 

som jag tänker på. 

 

Att de allra flesta deltagarna som genomfört Regionförbundets utbildning har utökat sin 

kunskap kan tänkas bero på att utbildningsledarna har kunnat möta deltagarna vid deras 

befintliga kunskapsnivå och arbetat därifrån. Säljö (2000) betonar just vikten av pedagogernas 
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förmåga att bemöta den lärande individen där den är och utgå från detta för att 

kunskapsökningen skall ge betydande effekt. Utbildningen som regionförbundet har 

tillhandahållit är utformat generellt vilket medför att vissa bitar kan anses som irrelevant för 

vissa deltagare. R1 betonar detta på följande sätt:  

 
Det var väl en del som jag tyckte var lite självklart, och då kan man väl 

tycka att det var lite onödig tid. Men det kan ju inte dom veta och det är 

ju inte bara för mig dom pratar. 

 

I ovanstående citat kan det tydas att utbildningsledarna som utbildade professionella inom 

missbruks- och beroendevården möter alla deltagarna likvärdigt. Detta kan även vara ett 

tecken på att ledarna möter deltagarna utifrån den kunskapsnivån de kan tänkas ha.  

Säljö (2000) beskriver att sociokulturell lärande teori handlar om att individen avgör om 

kunskapen är relevant för att implementation skall kunna ske. Att kunskapsökningen har skett 

för deltagarna inom olika organisationer och verksamheter kan tänkas bero på att 

utbildningens syfte är direkt relevant för deltagarnas dagliga arbete. Detta kan i sin tur utgöra 

att kunskapen blir lättare att ta till sig. Att någon intervjuperson upplever att kunskapen inte 

påverkats efter avslutad utbildning kan tänkas bero på att denne inte direkt heller kan tillämpa 

denna sorts kunskap i sitt vardagliga arbete. Säljö (2000) beskriver att kunskaper och 

färdigheter nås via kommunikation inom den sociala omgivningen och kulturen. Det kan antas 

att den sociala omgivningen och organisationskulturen på deltagarnas respektive arbetsplats 

välkomnar den nya kunskapen vilket även har betydelse för dess inverkan på individen. Inom 

organisationerna och verksamheterna kan det tänkas att Regionförbundets utbildning har 

blivit ett samtalsämne när deltagarna återvänt till sina jobb. Detta kan medföra att kunskapen 

som levererats under utbildningen kommunikativt bearbetas vilket påverkar 

kunskapsutveckling då utbildningsinnehållet bearbetas på nytt. Enkäterna har visat att flera 

upplever att de till viss del blir uppmuntrade att tillämpa regionförbundets utbildning samt att 

de har handlingsutrymme för att göra det. Detta kan visa på att utbildningen har diskuterats på 

arbetsplatsen efter avslutad utbildning. Säljö (2000) betonar även vikten av att lärande sker i 

interaktion med andra då kommunikation är en viktig del i lärandeprocessen. Den grupp som 

deltog på utbildningsdagarna bestod av många individer från olika organisationer och 

verksamheter. Att en ökad kunskap har kunnat ske kan tänkas bero på att deltagarna 

sinsemellan diskuterat utbildningsmaterialet och de kunskapsmål som Regionförbundet hade 

vilket en av deltagarna tydligt pekade på. Säljö (2000) menar att lärande inte sker främst 

genom undervisning utan det krävs även deltagande. Detta kan även förklara vikten av ett 

aktivt deltagande under utbildningen för att ta till sig av kunskapen som presenteras i 

utbildningen vilket en intervju har betonat. Medan en annan intervjuperson har tydligt visat 

sin delaktighet genom att aktivt talat med andra deltagare hur ett fortgående arbete kan 

genomföras. Utifrån detta kan det antas vilken betydelse aktiv delaktighet har för 

kunskapsökning.  

 

Utbildningens tillämpning 
I detta tema har enkätfrågor tillsammans med delar från intervjuerna valts ut för att undersöka 

om deltagarna kunnat tillämpa Regionförbundets utbildningsmaterial och utbildningsmål i 

praktiskt arbete efter avslutad utbildning. 
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Tabell 7: I vilken utsträckning har du tillämpat checklistan om ”kartläggning av barns situation” i ditt vardagliga arbete 

efter avslutad utbildning? (N=16) 
 Frekvens Procent Valid Procent Kumulativ 

Procent 

Valid 

Ingen alls 7 43,8 43,8 43,8 

Ganska liten 7 43,8 43,8 87,5 

Ganska stor 2 12,5 12,5 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

 

Ovanstående tabell visar respondenternas svar på om de kunnat tillämpa den checklista som 

Regionförbundet tillhandahöll under utbildningen. Här visas att majoriteten inte tillämpat 

checklistan alls eller gjort det ganska lite. Sju deltagare (44%) har svarat på att ingen alls 

tillämpning har skett och sju deltagare (44%) har besvarat att ganska liten tillämpning har 

skett. Ingen har besvarat frågan med alternativet mycket stor däremot har två deltagare (12%) 

besvarat att de tillämpat checklistan i ganska stor utsträckning. Intervjupersonerna har uppgett 

att checklistan inte varit det främsta verktyget som har tillämpats efter avslutad utbildning 

dock anser R2 att den är bra eftersom den ger en förevändning att ställa viktiga frågor. R2 

säger: 
Checklistan är ju bra, jag gillar checklistor som jag sa tidigare, därför att 

den tvingar en in att ställa de här frågorna värderingfritt. Man ställer dem 

till klienter, kan säga “det här ställer vi till alla”, “till alla vi möter ställer 

vi samma frågor. Det hänger inte ihop med dig speciellt på något sätt, 

utan…” Det är alltid lättare att prata om saker och ting som generellt. 

Man blir inte misstänkliggjord på något sätt. 

 

Vidare menar R2 att en checklista generellt kan bistå handläggaren i att utföra ett strukturerat 

arbete, dock är regionförbundets checklista inget som används just på dennes organisation. R1 

har däremot uttryckt att “ vi jobbar ju med att hitta egna rutiner som följer lagen och 

motsvarar det vi ska göra men är omsättningsbara i vår verksamhet”. Denna verksamhet 

antyder att checklistan är ett mer generellt verktyg som därför passar olika organisationer mer 

och andra mindre bra. Checklistan har dock medfört att några organisationer förändrat 

befintliga dokument så att barnafrågor utgör en större del i dokumentationen nu än innan 

utbildningen. Detta beskriver R3 på följande sätt: 
 

Vi har redan infört andra grejer när det gäller våra inskrivningsrutiner till exempel har 

vi infört en extra fråga hur många minderåriga barn finns. Den hade vi inte innan. 

 

En intervjuperson kan anses villig och engagerad men menar att implementeringen inte 

riktigt har hunnits med tidsmässigt. R1 säger:  
 

Vi kommer att göra det./.../ Men vi måste ju systematiskt jobba oss 

igenom och vi börjar med att försöka att få in det i tanken så att säga, så 

att dom finns med hela vägen, sedan får man ju se det här som att vi tar 

ett steg i sänder så att vi får in det första perspektivet, sedan kan man 

börja utveckla. 

 

Att checklistan inte har blivit implementerad i särskilt stor utsträckning kan bero på att 

utformningen inte är specifikt anpassad till en viss organisation utan den anses vara generell. 

Forskning visar att för att en metod ska kunna implementeras bör den stämma överens med 

organisationens arbetssätt (Guldbrandsson, 2007). Det verkar inte vara så med checklistan. 

Vedung (1997) betonar att det finns olika delfaktorer som har betydelse ifall olika metoder 

skall kunna implementeras i olika organisationer. Faktorer som förändringens storlek, 
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uppmärksamhetsgraden, deltagarnas engagemang och delaktighet i insatsens utformning kan 

ha en betydelse för implementeringen. Det kan antas att den utformade checklistan ses som en 

för alltför stor förändring i arbetssättet vilket kan försvåra dess implementering. Vidare kan 

det tänkas att deltagarnas engagemang brister vid användandet av ett sådant verktyg, beroende 

på checklistans generella utformning, som inte är anpassad till verksamhetens arbetssätt. Som 

intervjuerna i föreliggande studie har kunnat påvisa så anses checklistan vara för generellt 

utformad. Dock har den ändå lett till att olika arbetsmetoder förändrats och befintliga 

utredningsdokument har utökats med frågor om barnens existens och situation. Vedung 

(1997) beskriver att positiv uppmärksamhet och berörda människors aktiva delaktighet har 

betydelse för implementering. Då deltagarna inte varit med och utformat checklistan kan det 

antas att detta inte heller bidragit till en positivt välkommande i respektive verksamhet. 

Vedung (1997) beskriver olika begrepp som kan kopplas till implementering där viljan är ett 

sådant. Med viljan betonas bland annat drivkrafter och intresse för att implementera 

förändring i allmänhet. För att kunna implementera ett verktyg som checklistan så bör viljan, 

intresset och drivkraften till användandet finnas. Vissa ser inte checklistan som ett användbart 

verktyg vilket även kan hänga samman med att inte tillräckligt med vilja finns. Dock är en 

intervjuperson villig och engagerad till användandet men implementeringen har inte riktigt 

hunnits med tidsmässigt. En intervjuperson berättar att checklistan kommer att bli en del av 

deras vardagliga arbete. Vidare nämns att en intervjuperson ansåg att olika metoder där fokus 

hamnar på barnen var fantastiska. Detta visar på ett engagemang som kan underlätta en 

implementering då utbildningen har det väckt utvecklingsområden hos denne specifikt.  

Nedan kommer möjligheten att praktiskt omsätta utbildningens syfte att behandlas. 
 

Tabell 8: Syftet med utbildningen var att förstärka föräldra- och barnperspektivet i 

missbruksvård. I vilken utsträckning har du kunnat applicera detta i ditt vardagliga arbete? 

(N=15)  

 Frekvens Procent Valid Procent Kumulativ 
Procent 

Valid 

Ganska liten 7 43,8 46,7 46,7 

Ganska stor 8 50,0 53,3 100,0 

Total 15 93,8 100,0  
Missing System 1 6,3   
Total 16 100,0   

 

Tabellen visar svaret på frågan om deltagarna kunnat tillämpa utbildningens syfte på sitt 

vardagliga arbete. På denna fråga var det ingen som har svarat “ingen alls “ men det var en 

person som avstod helt från att besvara frågan. Sju deltagare (44%) har svarat att de i ganska 

liten utsträckning kunnat tillämpa utbildningens syfte i sitt vardagliga arbetet medan 

majotiteten, det vill säga åtta deltagare (50%) har tillämpat syftet i ganska stor utsträckning. 

Ingen svarade att de gjort så i ”mycket stor” utsträckning. 

Svarsresultatet på frågan om de kunskaper som tillämpats i Regionförbundets utbildning gett 

förändrat förhållningssätt gentemot klienterna presenteras nedan. 
 

Tabell 9: I vilken utsträckning har du genom utbildningen fått förbättrat förhållningssätt 

gentemot klienter? (N=16) 

 Frekvens Procent Valid Procent Kumulativ 
Procent 

Valid 

Ingen alls 1 6,3 6,3 6,3 

Ganska liten 6 37,5 37,5 43,8 

Ganska stor 7 43,8 43,8 87,5 

mycket stor 2 12,5 12,5 100,0 

Total 16 100,0 100,0  
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Ovanstående tabell visar att majoriteten av deltagarna har förändrat sitt förhållningssätt mot 

klienterna efter avslutad utbildning. Tabellen visar att av 16 deltagare har sju stycken (44%) 

upplevt att en ganska stor förändring har skett medan två deltagare (13%) har svarat att 

mycket stor förändring i förhållningssättet har skett. En deltagare (6%) har uppgett att ingen 

förändring har skett medan sex deltagare (37%) har upplevt att en ganska liten förändring har 

skett efter avslutad utbildning. Här nedan följer en presentation huruvida deltagarna fått 

förbättrat arbetssätt efter avslutad utbildning.  

 
Tabell 10: I vilken utsträckning har de kunskaper du fått genom utbildningen förbättrat ditt arbetssätt i ditt vardagliga 

arbete? (N=16) 
 Frekvens Procent Valid Procent Kumulativ 

Procent 

Valid 

Ingen alls 1 6,3 6,3 6,3 

Ganska liten 6 37,5 37,5 43,8 

Ganska stor 7 43,8 43,8 87,5 

mycket stor 2 12,5 12,5 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

 

Deltagarna som besvarat frågan om på vilket sätt de förbättrat sitt arbetssätt efter avslutad 

utbildning har sju deltagare (44%) svarat att en ganska stor förändring har skett medan två 

deltagare (12%) har uppgett att mycket stor förändring skett. Sex deltagare anser att ganska 

liten förändring har skett medan en deltagare (6%) uppger ingen förändring alls. Tabellen 

visar därmed att majoriteten av deltagarna har en ganska stor respektive mycket stor 

förändring skett. Tabellen nedan visar resultat på arbetsplatsens uppmuntran till tillämpning 

av föräldra- och barnperspektivet i det vardagliga arbetet. 
 

Tabell 11: I vilken utsträckning har din arbetsplats uppmuntrat att efter avslutad utbildning 

tillämpa föräldra- och barnperspektiv i ditt vardagliga arbete? (N=16)  

 Frekvens Procent Valid Procent Kumulativ 
Procent 

Valid 

Ingen alls 2 12,5 12,5 12,5 

Ganska liten 6 37,5 37,5 50,0 

Ganska stor 6 37,5 37,5 87,5 

mycket stor 2 12,5 12,5 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

 

Ovanstående tabell visar att arbetsplatsens uppmuntran till tillämpning av utbildningen varit 

varierande. Av 16 svarande har två stycken (12%) upplevt att ingen uppmuntran alls har skett 

medan sex deltagare (38%) har svarat ganska liten. Sex deltagare (38%) har svarat att de fått 

ganska stor uppmuntran av arbetsplatsen medan två deltagare (12%) har fått mycket stor 

uppmuntran. Resultatet på frågan om deltagarna har haft handlingsutrymme att tillämpa 

utökade kunskapen i vardagliga arbeten presenteras nedan. 

 
Tabell 12: I vilken utsträckning har du handlingsutrymme att tillämpa din utökade kunskap i 

ditt vardagliga arbete? (N=16) 

 Frekvens Procent Valid Procent Kumulativ 
Procent 

Valid 

Ganska liten 7 43,8 43,8 43,8 

Ganska stor 7 43,8 43,8 87,5 

mycket stor 2 12,5 12,5 100,0 

Total 16 100,0 100,0  
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Tabellen visar att majoriteten har haft handlingsutrymme att tillämpa regionförbundets 

utbildning i sitt vardagliga arbete då sju deltagare (44%) har svarat ganska stor utsträckning 

medan två deltagare (12%) har svarat mycket stor utsträckning. Sju deltagare (44%) har svarat 

frågan med att de har ganska litet handlingsutrymme 

 

De sammantagna resultaten från ovanstående tabeller har visat att Regionförbundets 

utbildning till en stor del kunnat tillämpas efter avslutad utbildning. Den största ökningen har 

skett i respondenternas ändrade förhållningssätt gentemot klienterna samt att deras arbetssätt 

förbättrats. Majoriteten av respondenterna anser att de har handlingsutrymme till att tillämpa 

utbildningen men att arbetsledningens uppmuntran till tillämpning är varierande. 

I intervjuer har respondenter beskrivit att syftet och intentionerna med utbildningen är bra 

även om den inte kunnat tillämpas inom varje berörd organisation. Intervjuperson R2 uppger 

att Regionförbundets utbildning inte har förändrat dennes arbetssätt eller varit tillämpbart. R2 

säger att utbildningen inte förändrat arbetssättet då förändring i arbetssättet kräver ett centralt 

beslut: 
Men det har inte förändrat arbetssättet på något sätt. Det är något som 

man ska fatta beslut lite mer centralt om man säger att man ska tillföra 

något eller lägga till något eller jobbar mer riktat åt något håll /.../ 

Men arbetssättet, jag kan inte riktigt sätta ord på vad det skulle kunna 

vara för något, arbetssättet för att uppnå vad? /.../ Men inte att jag gick 

den här utbildningen och sedan hux flux så har det inneburit att vi har 

börjat på att ändra på arbetssätt. /.../ Men tänket, perspektivet de får 

sättas in, de får vi jobba med hela tiden. 

 

Ovanstående citat påvisar exempel på svårigheter med att få en utbildning till att bli praktisk 

användbar inom praktisk socialt arbete. En förändring som framkommer i två intervjuer är att 

arbetet kring föräldrafrågor har förändrats efter avslutad utbildning. R1 uttryckte detta på 

följande sätt “Ja absolut har det förändrats och en del av inslagen var ju väldigt bra som man 

faktiskt kan tillämpa ganska direkt”. En annan intervjuperson uppger att arbetssättet kring 

föräldrafrågor har förändrats efter utbildningen och menar att frågan om barn lyfts oftare i det 

dagliga arbetet samt upplever att det är mer tillåtet nu. Detta exemplifierar R3 på följande sätt: 

 
Jag har blivit bättre på att lyfta frågan om barn, bättre på att fråga “hur 

mår dina barn” utan att bli hotfullt. Jag känner inte i alla fall som att jag 

förstör någon sorts allians. Jag tror att jag har lärt mig att fråga på sådant 

sätt att man kan få ett svar utan att det bli en förtroendekris. /.../ Nu vet 

jag det och nu kan jag till och med säga, om någon har åsikter om det, att 

det finns i lagen och vi måste följa den.  

 

Detta citat påvisar att utbildningen har lett till att frågor kring barns situation lättare kan lyftas 

fram, då intervjupersonerna även nämnt att det upplevdes svårare att ställa sådana frågor 

innan de gick utbildningen. Utbildningen har gett tillåtelse att lyfta perspektivet till en annan 

nivå. Övriga rutiner och arbetssätt som har förändrats efter avslutad utbildning är bland annat 

frågor kring orosanmälningar, vikten av att tala om barnen som finns i de vuxnas nätverk samt 

att organisationer har påbörjat ett utvecklingsarbete som är inspirerad av Regionförbundets 

utbildning. En organisation har efter utbildningen startat en “barnperspektivsgrupp” där 

rutiner för orosanmälan, dokumentationen och avdelningsarbetet diskuteras regelbundet. R3 

beskriver detta på följande sätt: 

 
Vi har satt upp en grupp som jobbar med som en barnperspektivgrupp, 

som jobbar just med de här frågorna. Vi träffas minst en gång i månaden 



24 

 

och där diskuterar vi de här frågorna, kollar upp hur många barn finns i 

vår organisation? hur många barn berörs? Vart har vi att vända oss? Vad 

har vi inom vår egen organisation? Vad behöver vi vända oss utanför 

organisationen för att få hjälp. Det händer saker hela tiden. Man ändrar 

ju tänket, det gör vi allihopa i den här gruppen, vi ändrar tänk och är 

mera på. 

 

Samtliga intervjupersonerna är dock eniga om att implementering av nya metoder kräver tid 

samt att man ska gå sakta framåt för att hitta rutiner. R3 menar att:” det är viktigt att fånga 

upp det och bli mer kontinuitet men det tar tid att implementera”. Andra faktorer som har 

betydelse för att en metod ska implementeras är stöd och resurser uppifrån. R3 säger: 

 
Vi har både fått pengar och stöd uppifrån för att vi ska implementera det 

här. Vi ska hitta bra rutiner och vägar så att jag tycker att det fungerar 

rätt så bra. Det går sakta men det gör ju det alltid.  

 

Resultatet visar att Regionförbundets utbildning i stort varit tillämpbar i deltagarnas fortsatta 

vardagliga arbete. Vedung (1997) betonar att det finns olika delfaktorer som har betydelse 

ifall olika metoder skall kunna implementeras inom organisationer. Faktorer som 

förändringens storlek, uppmärksamhetsgraden, deltagarnas engagemang och delaktighet i 

insatsens utformning kan ha en betydelse för implementeringen. Majoriteten av de svarande i 

föreliggande enkätundersökning har i stor utsträckning kunnat tillämpa Regionförbundets 

utbildnings syfte. Detta kan bero på att förändringen inte är så omfattande då syftet är att 

förstärka föräldra- och barnperspektivet i missbruksvården och det kan vara kunskap som 

redan funnits men blir uppmärksammad på nytt. Forskning visar att för att en metod ska 

kunna implementeras bör den stämma överens med organisationens arbetssätt. Vidare visar 

forskning att stöd från ledning och politiker, återkoppling och tid krävs för att metoden ska 

mogna (Johansson, 2004 & Guldbrandsson, 2007). Resultatet visar att Regionförbundets 

utbildning i stort kunnat tillämpas i det vardagliga arbetet vilket kan antas bero på stöttning 

från ledning samt att syftet stämmer överens med organisationens arbetssätt och mål. 

Forskning har även visat att implementering av en ny metod eller arbetssätt ska vara väsentlig 

för den berörda organisationen om den ska lyckas. Detta då organisationers syfte skiljer sig 

från varandra (Guldbrandsson, 2007). Socialstyrelsen (2012) betonar också vikten av relevans 

för en lyckad implementering. En intervjuperson har tydligt uttryckt att utbildningen inte 

kunnat implementeras i deras verksamhet vilket kan antas bero på att det inte stämmer 

överens med verksamhetens syfte och arbetssätt samt saknad relevans. Vedung (1997) betonar 

vikten av aktörernas förståelse, förmåga och vilja att implementera olika metoder. Majoriteten 

har efter utbildningen förbättrat sitt arbetssätt vilket kan bero på deltagarnas förståelse och 

vilja till förändring, vilket även framkommer i en intervju. Att vissa inte förbättrat sitt 

arbetssätt kan tänkas bero på att viljan till förändring saknas samt att organisationens 

arbetssätt inte tillåter förändring. Detta kan också bero på de normer och strukturer som 

formar den professionelles arbete inom en organisation vilket kan begränsa denne till ett 

förändringsarbete. Jakobsen et al. (2002) beskriver att det inom organisationskulturer kan 

finnas stabilitet vilket innebär att professionella får sitt beteende reglerat genom strukturer. 

Detta framkommer tydligt i en intervju då det nämns om arbetslagets negativa inställning till 

förändring. Vedung (1997) benämner att implementera ett nytt arbetssätt kan därmed 

begränsas då det strider mot den organisatoriska strukturen. Att utbildningen har kunnat 

tillämpas av majoriteten som deltagit kan bero på att dessa haft handlingsutrymme till att 

implementera utbildningen. Svensson et al. (2008) beskriver att handlingsutrymme innebär att 

en professionell utför yrkesutövningen relativt fritt men dock begränsat utifrån 

organisationens ramar, lagar och regler. Att deltagarna tillämpat utbildningen kan tolkas att 
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den är anpassad till respektive verksamhet, men även att deltagarna haft viss 

handlingsutrymme som ger möjlighet till tillämpning.  

 

Vilka eventuella hinder/svårigheter finns till utbildningens tillämpning 
I detta tema har enkätfrågor tillsammans med delar från intervjuerna valts ut för att undersöka 

om deltagarna upplevt att det funnits hinder till att tillämpa Regionförbundets utbildning i sitt 

vardagliga arbete. I denna del kommer resultatet presenteras ur en kvalitativ synvinkel då 

deltagarna som besvarat enkäten, med egna ord skrivit svaren. (N=7) 

Enkätundersökningens öppna frågor har visat att det främsta hindret till implementering av 

utbildningen har varit tidsbristen. En deltagare har besvarat frågan på följande sätt: 

 
Timing och tidsbrist begränsar möjligheterna men då är det ju desto 

viktigare att arbeta effektivt. Vi har haft mycket att stå i under våren men 

frågan är på agendan så vi kommer att ta tag i den under året. 

 

En deltagare har uppgett att “det är svårt att hinna med då avdelningsarbetet går först” medan 

andra besvarat frågan med att deras arbetsrutiner samt målgrupp begränsar tillämpningen. I 

föreliggande studiens djupgående intervjuer har även intervjupersonerna uttryckt att ett 

problem till att implementera Regionförbundets utbildning är tidsbristen. En intervjuperson 

har även uttryckt att föreliggande undersökning kom för tätt inpå utbildningens avslut så de 

har inte hunnit med att tillämpa mycket då en implementering tar lång tid. R3 har uttryck 

följande som kan ses som ett hinder: 
 

Vi slåss ju ständig till och från ska jag säga. Vi måste ha fokus på 

klienterna här och nu. Så det är klart att det finns dagarna som man inte 

hinner tänka tanken på de här grejerna. Men för det mesta kan vi göra 

det. /.../ Det går sakta men det gör ju alltid och det finns alltid folk som 

säger ”varför ska vi göra det för så här har vi gjort i 100 år förut? Det 

kan vi fortsätta nu med, det har ju gått bra förut”.  

 

Ovanstående citat visar på tidsbristen som föreligger men även om att den professionelles 

fokus upptas till stor del av det dagliga klientarbetet. Vidare går det även utläsa vilken 

betydelse det har att hela arbetslaget är samarbetsvilliga för en förändring om den ska 

tillämpas eller inte. Andra hinder som kan utläsas i intervjuerna är behandlingstiderna som R1 

betonar: 
Ja alltså vi har ju för korta behandlingstider idag för att kunna göra 

någonting. Men jag tror att det måste tillbaka till socialtjänsten och jag 

tror att alla instanser, som ser det tror jag borde reagera, och avkrävas att 

man faktiskt kontaktar socialtjänsten så vi får en chans att se problemen. 

Vi ser ju bara missbruket. 

 

Här kan det utläsas att då behandlingstiderna utgör svårigheter att behandla ämnet barn så är 

det av vikt att andra instanser gör det. Ytterligare hinder för en implementering, som 

intervjupersonerna är eniga om, är att deras främsta arbete ibland kan innebära akuta insatser 

för att rädda en klient från missbruket så kan det vara svårt att tillämpa Regionförbundets 

utbildning just i det skedet. 

 

Ett annat hinder som kan tänkas ha betydelse för att en implementering blir lyckad är 

styrningen som kommer från ledning eller andra beslutsfattare. R2 har betonat styrningen 

uppifrån och säger: 
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Hur ska vi göra när vi jobbar med den här biten? Rent konkret. Det är så 

jag tänker om det kommer lite mer här uppifrån om man säger. 

/…/någon tycker att oj nu måste vi ha det här, nu måste vi hålla på med 

det här. Emellanåt blir det inte alltid så genomtänkt heller. Jag tror på 

mer selektivinriktade, som kanske avsnitt, jag tror det skulle vara lättare 

då. Jag själv skulle tänka så, välja ut och identifiera behovet.  

 

Här kan tolkas som att intervjupersonen menar att deras arbetsmål, rutiner och målgrupp mer 

är styrda från ledning eller politiker. Sannerstedt (1997) beskriver ett top-down perspektiv 

vilket innebär att beslut kommer ifrån ett toppstyrt tänk, där politiska beslut ligger till grund 

men att besluten skall behandlas av närbyråkraterna. Det kan antas att det i vissa 

organisationer finns toppstyrda beslut som styr ett dagligt arbete vilket kanske inte innefattar 

ett barn- och föräldraperspektiv på samma sätt som andra verksamheter. Detta kan även 

problematisera implementeringen då närbyråkrataerna inte själva kan påverka utformningen 

av en sådan utbildning. Då resultatet visar att både intervjupersonerna och deltagarna anser att 

tidsbristen har en stor påverkan på implementeringen. Sannerstedt (1997) beskriver att 

tillgång till resurser som personal, kompetens, tid och pengar är en viktig aspekt vid 

implementering. Om tidsbegränsning finns, så kan det anses vara svårt att implementera 

Regionförbundets utbildning då möjligheten till tillämpningen inte ges. Resultatet har kunnat 

visa att några som deltagit i utbildningen inte direkt berörs av barnafrågor i sitt arbete. Vidare 

visar resultaten att det dagliga arbetet som deltagarna utför ibland innebär akuta insatser vilket 

begränsar användandet av perspektivet just då.  

 

Socialstyrelsen (2012) betonar att det är viktigt att genomföra en behovsinventering för att 

kartlägga vilka metoder som just den organisationen är i behov av. Detta kan kopplas till 

varför vissa har ansett att tillämpningen av just föreliggande utbildning kan vara svår att 

implementera då behovet av tillämpat föräldra- och barnperspektiv inte direkt berör de 

professionellas arbete eller målgrupp. Forskning tyder på att då olika organisationer arbetar 

med fokus på olika behandlingsområden så kan det vara svårt att generalisera behandling av 

barnfrågor (Hult, 2007). Socialstyrelsen (2012) beskriver hur ett förändringsarbete påverkar 

fler än de som direkt berörs av förändringen. De som är negativa till en förändring påverkar 

även en implementering. En intervjuperson har tydligt uppgett svårigheten med att involvera 

hela personalgruppen i förändringsprocessen då många upplever ett nytt arbetssätt som 

negativt. Detta kan antas även ge en påverkan på implementeringen. Tillämpningssvårigheten 

kan även antas bero på den organisationskultur som föreligger på den specifika arbetsplatsen. 

Att ändra sitt arbetssätt efter många år av arbete i ren rutin kan vara svårt att behandla. 

Jakobsen et al. (2002) beskriver att stabilitet i en arbetsgrupp kan bero på organisationen då 

de som beträder arbetsplatsen intar de positioner som förväntas och som är bestämda i förväg. 

Att en intervjuperson upplever att det är svårt att få med sig resterande arbetsgrupp till 

förändring kan det antas att det beror på att kollegorna har sina redan bestämda yrkesroller 

som är svåra att förändra då arbetet har utövats per rutin i flera år. 

 

Diskussion 

 
Syftet med denna studie var att följa upp de som deltagit i Regionförbundets utbildning om att 

stärka barn- och föräldraperspektivet i missbruks- och beroendevård. I syftet ingick även att 

undersöka deltagarnas upplevelser om och på vilket sätt utbildningen påverkat deras eget 

arbete med missbruksfrågor. Här nedan kommer först studiens frågeställningar att diskuteras, 

och därefter kommer några generella frågor kring vidareutbildning att diskuteras. Slutligen 
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kommer studiens svagheter och styrkor att beröras, samt förslag till fortsatt forskning att 

diskuteras.  

 

Förändring i kunskap genom utbildning 
Föreliggande studies första frågeställning avser om deltagarna utökat sin kunskap efter 

utbildning. Det sammanfattade resultatet visar att en kunskapsutveckling inom de flesta av 

målområdena har skett.  Dock kan tydas att utbildningen inte ökat deltagarnas tidigare 

kunskap i samma utsträckning inom områdena vad gäller missbrukets konsekvens för 

föräldraskap samt betydelsen av att uppmärksamma barn som far illa tidigt. Detta kan ha att 

göra med att respondenterna redan hade den kunskapen, då de i många år har jobbat med 

missbruk, och sett vilka konsekvenser missbruket medför. Det kan antas vara svårt att 

genomföra utbildningar som leder till kunskapsutveckling i form av ny kunskap för alla. Dock 

ar det av vikt att möjlighet till utbildning eller fortbildning finns. Även om kunskapen redan 

funnits är det av vikt att bli påmind så att den praktiskt kan komma till användning om det 

behövs. En ökad kunskap kan gynna både den enskilde individen och dennes verksamhet då 

den professionelle besitter mer kunskap i sin yrkesroll. Forskning bekräftar att ökad kunskaps 

är gynnsamt för organisationer likväl för den enskilda professionelle. En ökad kunskapsnivå 

leder även till en trygghet inom yrket. För att bibehålla detta krävs det dock 

diskussionsnärvaro, stöd från både närmaste chef och arbetsledning (Andreasson, 2013). Den 

ökade kunskapen kan antas göra jobbet mer tryggare då kunskapsutvecklingen kan medföra 

att professionella blir mer självsäkra i sin yrkesroll och får ett annat professionellt bemötande. 

 

Även om den professionelle inte har direkt anknytning till barnafrågor kan det ändå vara bra 

att ha kunskap inom olika områden, som berör barn, då detta kan hjälpa de klienterna som 

kanske själva kommer med frågor om barnen. Genom att kunna finnas där för klienterna 

oavsett frågor, leder till en förstärk relation där den professionelle besitter kunskap som 

klienter kan förlita sig på. För att generera en bättre klientkontakt tyder forskning på att det är 

av vikt att praktiken är vetenskapligt grundad istället för traditionsenlig, auktoritetsgrundande 

samt om det sunda förnuftet styr (Mullen et al., 2008). Utbildning är grundad på en forskning 

som har granskat och kartlagt missbrukare och deras syn på barnafrågor inom missbruks- och 

beroendevården. Detta innebär att berörda personer själva fått möjligheten att betona hur ett 

fortsatt arbete skall genomföras. Att grunda ett arbete utifrån detta, kan ha positiv inverkan på 

klienter och en mer gemytligt klientrelation kan uppstå. Detta kan även bryta eventuella 

rutinhandlingar som kan föreligga på arbetsplatsen vilket också kan vara svårt för vissa medan 

andra tar det på större allvar. Att arbeta enhetligt inom en organisation kan vara betydande för 

en klient då målen blir tydligare och ett strukturellt arbete uppstår.  

 

Användning av konkreta metoder samt omsättning av kunskap i praktiskt 

arbete 
Resultatet från föreliggande studie visar att majoriteten av deltagarna även kunnat tillämpa 

kunskapen från utbildningen i sitt vardagliga arbete. Intervjuerna visar att Regionförbundets 

utbildning även ligger till grund för påbörjat förändringsarbeten inom olika organisationer där 

fokus kring barn har lyfts till en annan nivå. Utbildning har även bidragit till att deltagarna 

kunnat förändra sitt förhållningssätt och arbetssätt vad gäller att lyfta barnfrågor och 

föräldraskap i missbruksvården. Studien visar att även om checklistan inte har varit det 

främsta verktyget som kommit till användning har den dock lett till att fler frågor kring barn 

har utökat verksamheters befintliga inskrivnings- och utredningsdokument. Forskning visar 

att en ny metod ska stämma in med organisationers arbetssätt samt enkel att använda då det 

kan leda att den nya kunskapen även kan användas i andra sammanhang (Guldbrandsson, 



28 

 

2007). Checklistan kanske inte är anpassad till deltagarnas arbetssätt men delar av den verkar 

vara användbart då den anpassas till olika sammanhang. Barn- och föräldraperspektivet har 

alltid funnits i missbruksvården och att lyfta det till annan nivå kan anses inte vara en för stor 

förändring men det krävs tid, stöd och resurser för att bli ett arbetssätt. Även om resultatet 

visar att majoriteten av respondenterna har ändrat förhållningssätt är det viktigt med de 

inblandades inställning och vilja till förändring. Vedung (1997) nämner faktorer som påverkar 

implementering så som vilja, kunnande och förståelse. Majoriteten av respondenterna har fått 

förståelse för vikten av perspektivet i missbruksvården, men viljan och kunnandet när det 

gäller hur detta skall implementeras i deras vardagliga arbete framstår som mer osäkert. De 

som själva valt att aktivt jobba vidare med frågan har också kunnat implementera på ett bra 

sätt. Detta i kombination med stöd uppifrån har en stor påverkan på implementering vilket 

forskning visar vara en betydande faktor (Guldbrandsson, 2007). 

 

Studien visar att en del av deltagarnas dagliga arbete inte direkt anknyter till barnen då det är 

de vuxna som är i fokus. Naturligtvis kan det anses vara svårt att implementera utbildningar 

inom organisationer om det inte har direkt anknytning till arbetet. Däremot är ett flertal av 

respondenterna eniga om att frågor kring barn finns i åtanke när situationen tillåter. 

Föreliggande studie har visat att personal kan lyfta barnfrågan mer strukturerat efter 

utbildningen samt att de belyser vikten av skyldigheter såsom anmälningsplikten som 

tillämpas mer frekvent. Handlingsutrymme anses ha påverkan på i vilken utsträckning 

förändringen kan ske. Även om professionellas handlingsutrymme är stort så kan lagar, regler 

och traditioner begränsa detta (Svensson et al., 2008). Personal kan tänkas ha ett 

handlingsutrymme som tillåter förändring men att det är begränsat utifrån 

organisationskulturen och de lagar och regler som råder inom organisationen.  

 

Hinder och svårigheter i implementering 
Det framgår i studien att det främsta hindret till implementering är tidsbristen. Forskning 

tyder på att ett införande av nya arbetsmetoder tar tid samt att det måste mogna in i en 

organisation för att kunna anses som implementerad. För att en bra implementering ska kunna 

ske behövs det ett aktivt deltagande samt en enighet personalgruppen emellan (Gray et al., 

2013, Johansson, 2004 & Engström & Armelius, 2005). Föreliggande studie visar att de som 

deltagit i utbildningen upplevt att det är svårt att få med sig resterande arbetslag i 

förändringsprocessen. Det kan vara svårt att implementera nya rutiner om ett arbetssätt har 

varit bestående väldigt länge. Vidare kan det tänkas att det är svårt att implementera något 

som kanske inte kan vara användbart i alla lägen då klienterna måste prioriteras och att 

behandla frågan om barn kanske inte är lägligt just då, men att det kan vara det efter en tid. 

Föreliggande studie har kunnat påvisa att vissa upplever att utbildningen inte berör dem då de 

arbetar med andra målgrupper. Det har även framkommit att behandlingstiderna utgör hinder 

till att implementera Regionförbundets utbildning i sitt dagliga arbete. Korta behandlingstider 

kan utgöra svårigheter att behandla barnfrågor då professionelle främst bör lägga sin fokus på 

individen som är där samt utgå från vilket skick denne är i.  

 

 Tidigare forskning visar att metoder måste stämma överens med organisationens mål samt 

dess lagar och regler som styr den för att kunna implementeras (Guldbrandsson, 2007). Visst 

kan det tänkas att det är svårt att implementera något som inte har en direkt anknytning till sin 

arbetsplats kan det ändå ge idéer om vidare utvecklingsarbete mer förknippat till ens arbete. 

Det har också framkommit uppfattningar om att beslut om implementering bör komma från 

ledningen. Forskning tyder på att stöd från ledningsgrupper är viktiga för att olika metoder 

ska kunna implementeras (Johansson, 2004). Naturligvis är ett ledningsstöd viktigt vid 
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implementering av nya metoder. Dock kan det tänkas att om personal visar engagemang och 

tro på en ny metod så kan detta i sin tur påverka ledning och deras beslut. 

 

Slutsatser 
Det som framkommit i studien är att deltagarna fått ökade kunskaper inom vissa områden 

samt att de även kunnat tillämpa delar av utbildningen i sitt vardagliga arbete. Det främsta 

hindret för implementeringen har varit tidsbristen. Vissa har även ansett att utbildningen inte 

varit användbar för dem då de arbetar med andra målgrupper samt att de inte själva valt att 

delta då ledningen på arbetsplatsen har bestämt deltagandet. Utbildning har dock ansetts vara 

bra då det har lett till att flera kunnat utveckla sitt arbete samt att det känns tryggare att lyfta 

frågan om barn vid mötet med en klient. Studien har även visat att en påminnelse om 

perspektivet har varit bra. Något som har framkommit i den kvalitativa delen är även att 

enskilda utförare önskar att få inbjudningar till Regionförbundets utbildningar. Dessa utförare 

har inte lyckats få ta del av inbjudningar, då inbjudningar skickas främst till offentliga 

utförare. Det kan vara bra att tydligt presentera vilka utbildningar som finns tillgängliga så 

alla ges möjlighet att delta, som berörs av utbildningens syfte.  

 

Att ha en utbildning om förstärkt barn- och föräldraperspektiv i missbruks och beroende-

vården är viktigt, då många barn som behöver uppmärksammas men kanske inte gör det. 

Forskning tyder på att barn i missbruksfamiljer hamnar i skymundan då föräldrarnas beroende 

går i första rummet (Yahyazadeh, 2006 & Ramstedt et al., 2014). Med hänsyn till detta så är 

det av vikt att uppmärksamma barnen samt ha kunskaper om hur vidare arbete skall 

genomföras för dem. Detta kan även ha en långsiktig påverkan på deras egen framtid då 

professionella har kunnat bekräfta att de tyvärr möter både föräldrar och barn på deras 

arbetsplatser då hela familjen har hamnat i missbruk. Om barnen uppmärksammas så kanske 

detta kan förhindras. Forskning har även kunnat visa att barnen har en påverkan på föräldrar 

och deras vilja till att starta en förändringsprocess samt för att bibehålla ett drogfritt liv (Von 

Greiff & Skogens, 2011).  De flesta föräldrarna hyser stor kärlek till sina barn och missbruket 

leder oftast till att stor skuld för barnen kan uppstå. Om den professionelle vid mötet med den 

hjälpsökande konkret behandlar barnafrågan och inte tabubelägger det, så kan det underlätta 

bearbetningen. Målet i de flesta fall är att familjer skall åretförenas och leva lyckliga vilket 

kan ses som en stor drivkraft hos många. 

 

Denna studie har konstaterat att utbildning likt Regionförbundets har betydelse för likväl 

organisationer samt den enskilda professionella. Utifrån studiens resultat kan styrkor och 

svagheter i utbildningen identifieras vilket kan vara till fördel att Regionförbundet tar del av 

för framtida utbildningar. 

 

Studiens styrkor och svagheter 
I föreliggande studie har enkätundersökning och intervjuer tillämpats för att besvara arbetets 

syfte och frågeställningar. Deltagare som har medverkat i Regionförbundets utbildning har 

själva fått besvara frågorna om deras kunskap har ökat samt om de kunnat tillämpa 

utbildningen i deras dagliga arbete. Vidare undersökning har gjorts gällande eventuella hinder 

till implementering av verktyg och kunskap som tillhandahållits under utbildningen. Detta kan 

innebära att studien inte kan uttala sig om hur det verkligen ser ut för respektive respondent 

utan enkätsvaren måste betraktas som ärliga. Detta kan ändå ses som en svaghet då det alltid 

kan finnas en risk att respondenter inte svarar på enkäter med full ärlighet eller om de inte 

utförligt läser frågorna och svarar för hastigt. För att styrka enkätundersökningen så hade 

observationer kunnat genomföras för att se hur tillämpningen sker i det dagliga arbetet, men 

tidsramen för denna uppsats har begränsat denna möjlighet. I föreliggande enkätundersökning 
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har det varit sex stycken bortfall av totalantalet 25 vilket kan ses som en svaghet. Patel och 

Davidsson (2003) beskriver vikten av att ha så få bortfall som möjligt i en totalundersökning 

av mindre grupp då detta kan påverka generaliserings-möjligheterna i undersökning. Genom 

att studien är en kombination av enkätundersökning och intervjuer kan det ses som en styrka 

då denna kombination bidragit till en djupare förståelse. Om studien hade haft enbart en 

kvalitativ metodansats så hade inte lika många respondenter kunnat delta i denna studie då det 

tidsmässigt inte funnits möjlighet att intervjua alla 25 deltagarna. Studiens resultat visar att 

flera faktorer kan påverka implementering av Regionförbundets utbildning vilket stämmer 

överens med vad studiens valda teorier och tidigare forskning också belyst. Även detta kan 

ses som studiens styrka.  

 

Förslag på vidare forskning 
Nuvarande forskning tyder på att implementering tar tid (Guldbrandsson, 2007). Med hänsyn 

till detta samt även vad som framkommit i föreliggande studie så kan vidare forskning 

fokuseras på att göra ytterligare en uppföljning på deltagare som har genomfört utbildningen 

både 2013 och 2014. Detta skulle innebära att implementeringen har fått tagit lite tid samt att 

fler deltagare skulle utgöra att ett större material kom in. Med större empiriskt material kan 

leda till att analysen och slutsatserna bli mer gemytliga. 
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Bilaga 1  
 

Informationsbrev enkäter 
 

Hej! 

 

Vi skriver till er med anledning av att vi fått en förfrågan från Regionförbundet Örebro om att 

i vår kommande c-uppsats följa upp de som deltagit i SKL:s utbildning om Förstärkt barn- 

och föräldraperspektiv i missbruk- och beroendevården som genomfördes 17/10, 14/11 och 

12/12 2013. 

 

Vi som kommer att genomföra denna uppföljning heter Riikka Salama och Nasrin Dorostkar 

och vi läser sjätte terminen på socionomprogrammet på Örebro universitet. Inom de närmaste 

två veckorna kommer vi att skicka ut en enkät där syftet är att kartlägga huruvida denna 

utbildningssatsning haft inverkan i ert vardagliga arbete samt hur ni har kunnat implementera 

den ökade kunskapen. Enkäten tar cirka 5 minuter att fylla i vilket sedan även kommer att 

vara underlag för vidare intervju med cirka 2-4 deltagare. Deltagandet är frivilligt men vi 

hoppas att ni har tid att fylla i den kommande enkäten vilket gör det möjligt för oss att 

genomföra denna uppsats. 

 

Enkäten kommer naturligtvis vara anonym. 

 

När ni blir tilldelade enkäter så ber vi er att klicka på länken så att enkäten fylls i online. 

 

Om ni har frågor kan ni gärna höra av er till: 

riikka94_1@hotmail.com eller nasrin_68@hotmail.com 

 

 

Tack på förhand! 

 

 
Med Vänliga Hälsningar 

Riikka och Nasrin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2 
 

Informationsbrev intervju 

 

Hej! 

 

Vi vill tacka dig för att du har valt att medverka i vår vidare undersökning om 

Regionförbundets utbildning om förstärkt föräldra- och barnperspektiv i 

missbruksvården. Intervjuerna kommer att hållas som överenskommet per telefon och 

beräknas ta högst 45 minuter. Intervjuerna kommer att ske på avskild plats men om det finns 

egna önskemål om plats så försöker vi tillgodose dem. Intervjuerna kommer att spelas och 

ljudupptagningen kommer efter transkribering att förstöras. 

 

Information som framkommer i intervjun behandlas konfidentiellt och kommer endast att 

användas som underlag för vår c-uppsats. Medverkan i intervjuerna är frivilligt och du har rätt 

att när som att avsluta din medverkan. Intervjumaterial kommer endast att användas i 

uppsatsen i helt anonymiserad form, så att inga personliga uppgifter som namn, arbetsplats 

eller annat kommer att framgå. I intervjun kommer bland annat frågor angående, hur ditt 

vardagliga arbete såg ut innan utbildningen samt om och hur Regionförbundets utbildning 

förändrat ditt arbetssätt.  

 

Tack på förhand! 

 

Med vänliga hälsningar  

Riikka Salama och Nasrin Dorostkar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 3 

 

Intervjuguide 
 

Utbildning: 

 

• Vilken utbildning har du  

• Har du gått annan utbildning där föräldra- och barnperspektivet lyfts  

• Har du i tidigare utbildning fått kunskaper om hur du tillämpar föräldra- och 

barnperspektiv i ditt vardagliga yrke  

• Hur anser du att man kan förstärka föräldra- och barnperspektiv i 

missbruksvården  

Arbetslivet: 

 

• Vad har du för arbetsuppgifter  

• Arbetar du nära klienter  

• Har dina klienter barn  

• Hur arbetade du med  barnperspektiv innan regionförbundets utbildning vid 

arbete med klienter som även var föräldrar  

• Hur arbetade du innan regionförbundets utbildning, med barnfrågor  

• Hur arbetade du innan utbildningen med föräldrafrågor  

Regionförbundets utbildning: 

 

• Hur har du genom Regionförbundets utbildning fått förnyad kunskap om 

föräldra- och barnperspektiv  

• Hur har Regionförbundets utbildning ändrat ditt förhållningssätt  

• Hur har Regionförbundets utbildning gynnat dig  

• Vad anser du har saknats i utbildningen  

• Vad anser du har varit irrelevant under utbildningen  

• Vad anser du har varit viktigast i utbildningen  

• Har utbildningen varit givande  

• Skulle du rekommendera andra att gå utbildningen  

Implementering: 

 

• Hur har du kunnat tillämpa de verktyg som Regionförbundet tillhandahållit efter 

utbildningen  

• Hur har ditt arbetssätt har förändrats efter avslutad utbildning  

• Hur upplever du att utbildningen har förändrat ditt förhållningssätt  

• Hur tycker du att utbildningen påverkat ditt vardagliga arbete  

• Vilka eventuella begränsningar har det funnits i att implementera 

Regionförbundets utbildning i ditt vardagliga arbete  

• Vad har du främst arbetat med, som har utgått från Regionförbundets utbildning  

• Vad har du främst kunnat implementera från Regionförbundets utbildning i ditt 

vardagliga arbete  

 

Framtiden 

• Hur anser du att man kan förstärka föräldra- och barnperspektivet i 

missbruksvården  



 

 

 

Bilaga 4 
 

Enkäter 

 

Regionförbundets utbildning om förstärkt föräldra- och barnperspektiv 

 
Syftet med denna enkät är att få en övergripande bild om hur du, som deltagit i 

Regionförbundets utbildning om förstärkt föräldra- och barnperspektivet i missbruks- och 

beroendevård, upplevt utbildningen samt om detta kunnat implementeras i ditt vardagliga 

arbete.  rågorna är till största del utformade så att du skall svara på, i vilken utsträckning du 

kunnat implementera den eventuella nya kunskapen i ditt dagliga arbete. Svarsalternativen 

varierar från mycket stor till ingen alls vilket representerar utsträckningsgraden. Vi önskar 

svar på enkäten senast tisdagen den 23/4. Tack för din medverkan. 

 

1.) Du är 

 Man 

 Kvinna 

 

2.) Hur länge har du arbetat med missbruksfrågor  

 

 Mindre än 5 år 

 5-10 år 

 Mer än 10 år 

 

3.)Hur mycket har du arbetat med missbruksfrågor efter avslutat utbildning  

 

 50-100% av tiden 

 1-50% av tiden 

 Inte alls 

 

4.) I vilken utsträckning har du innan utbildningen arbetat med föräldra- och barnperspektiv i 

ditt dagliga arbete  

 

 Mycket stor 

 Ganska stor 

 Ganska liten 

 Ingen alls 

 

5.) I vilken utsträckning har du genom utbildningen utökat din kunskap om föräldrars 

betydelse för barn och ungas hälsa och utveckling  

 

 Mycket stor 

 Ganska stor 

 Ganska liten 

 Ingen alls 

 

 

 



 

 

6.) I vilken utsträckning har du genom utbildningen utökat din kunskap om missbrukets eller 

beroendets betydelse och konsekvens för föräldraskap  

 

 Mycket stor 

 Ganska stor 

 Ganska liten 

 Ingen alls 

 

7.) I vilken utsträckning har du genom utbildningen utökat din kunskap om betydelsen av att 

uppmärksamma barn som far illa eller riskerar att fara illa i tidigt skede  

 

 Mycket stor 

 Ganska stor 

 Ganska liten 

 Ingen alls 

 

8.) I vilken utsträckning har genom utbildningen utökat din kunskap om metoder som stödjer 

föräldrarollen  

 

 Mycket stor 

 Ganska stor 

 Ganska liten 

 Ingen alls 

 

9.) I vilken utsträckning har du genom utbildningen utökat din kunskap om vilka insatser 

lokalt och regionalt kan erbjudas barn och föräldrar  

 

 Mycket stor 

 Ganska stor 

 Ganska liten 

 Ingen alls 

 

10.) I vilken utsträckning har du genom utbildning utökat din kunskap om barns lagliga 

rättigheter och samhällets skyldigheter  

 

 Mycket stor 

 Ganska stor 

 Ganska liten 

 Ingen alls 

 

11.) I vilken utsträckning har du tillämpat checklistan om " kartläggning av barns situation" i 

ditt vardagliga arbete efter avslutad utbildning  

 

 Mycket stor 

 Ganska stor 

 Ganska liten 

 Ingen alls 

 

 



 

 

12.) Syftet med utbildningen var att förstärka föräldra- och barnperspektivet i missbruksvård. I 

vilken utsträckning har du kunnat applicera detta i ditt vardagliga arbete  

 

 Mycket stor 

 Ganska stor 

 Ganska lite 

 Ingen alls 

 

 

13.) I vilken utsträckning har de kunskaper du fått genom utbildningen förbättrat ditt 

förhållningssätt till klienter  

 

 Mycket stor 

 Ganska stor 

 Ganska liten 

 Ingen alls 

 

14.) I vilken utsträckning har de kunskaper du fått genom utbildningen förbättrat ditt arbetsätt 

i ditt vardagliga arbete  

 

 Mycket stor 

 Ganska stor 

 Ganska liten 

 Ingen alls 

 

15.) I vilken utsträckning har din arbetsplats uppmuntrat dig efter avslutad utbildning att 

tillämpa föräldra- och barnperspektiv i ditt vardagliga arbete  

 

 Mycket stor 

 Ganska stor 

 Ganska liten 

 Ingen alls 

 

16.) I vilken utsträckning har du handlingsutrymme att tillämpa din utökade kunskap i ditt 

vardagliga arbete  

 

 Mycket stor 

 Ganska stor 

 Ganska liten 

 Ingen alls 

 

17.) Vad tycker du har varit bra med denna utbildning för ditt vardagliga arbete  

 

 

 

18.) Har det funnits hinder med att omsätta denna utbildning i ditt arbetssätt, och i sådant fall 

vad  

 

 


