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Sammanfattning 
I denna uppsats har vi gjort ett försök att ta reda på hur det går till i samband med 

vidareutbildning för de som är anställda i Socialtjänsten. Vi har genom analys av enkäter 

försökt utskilja vad som varit särskilt hjälpsamt och vad som möjliggjort en god 

implementering av olika metoder. Vi har därför också sökt förståelse för dess motsats, 

nämligen de hinder som kan ha funnits. 

Vi hoppas att denna uppsats kan utgöra ett diskussionsunderlag för såväl studenter, 

socialarbetare och chefer, eftersom det kan vara bra att förstå processer av implementering 

och lärande inför att utbildningar ska planeras och genomföras. 

Vår avsikt med uppsatsen är inte att presentera nya teorier utan att försöka presentera hur 

upplevelser av implementering kan se ut för enskilda socialarbetare. Vi önskar också lämna 

ett kunskapsunderlag om implementeringens viktighet och slutligen vad vi sett som skulle 

kunna vara viktigt att beakta i detta hänseende.  

Det har på olika vis varit intressant att arbeta med uppsatsen, som inneburit att vi bland annat 

utformat en enkät som beskriver olika områden avseende implementeringens möjligheter och 

begränsningar. De nio informanternas reflekterande svar har bland annat visat att tiden är en 

viktig komponent att beakta då ett implementeringsarbete ska göras. Genom analys med hjälp 

av olika teoretiska utgångspunkter har vi slutligen kunnat presentera nya frågeställningar som 

kan ge uppslag till nya uppsatser eller forskning. Det har varit lika kul att få bearbeta och 

förstå informanternas många svar på frågorna samt se vart de leder.  

 
Förord 
Vi vill tacka de personer som ställt upp och tagit sig tid att fylla i våra enkäter. Vi vill också 

rikta ett varmt och hjärtinnerligt stort varmt TACK till vår handledare Kenneth Sundh för det 

stöd han gett oss under arbetets gång. Att skriva denna uppsats om implementering har på 

olika vis varit en implementeringsresa för oss uppsatsskrivare också. Vi vill också tacka våra 

familjer för all stöd och uppmuntran, nu hamnar ni som första prioritering igen    
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Som anställd inom socialtjänsten möter man människor i många svåra livssituationer. Då 

måste man arbeta utifrån gällande lagar samt använda evidensbaserade metoder. På grund av 

detta utbildas också socialtjänstens personal inom ett flertal olika metoder. Socialtjänsten ska 

enligt lag (2001:453) kap. 2§2, ge personer som vistas inom kommunen, det stöd och hjälp 

som behövs. Dessutom står det i samma lag kap.3§3, att ”Insatser inom socialtjänsten skall 

vara av god kvalité och att det skall finnas personal med lämplig utbildning och erfarenhet”. 

För att kunna göra ett bra arbete som socialarbetare behöver de allra flesta, inom rimlig tid 

i sin yrkesutövning, utöka sin kompetens ytterligare genom vidareutbildningar. 

Vi har valt att lägga fokus på socialarbetare, anställda inom socialtjänsten och de som 

genomgått kompetensutveckling under åren 2009-2011. Anledningen är att vi, författare till 

denna uppsats, genom dialog med ett flertal socialarbetare anställda inom socialtjänsten, har 

förstått att det kan se väldigt olika ut med vad som händer under och efter en 

vidareutbildning.  

För de socialarbetare som arbetar med handläggning och uppföljning av ärenden som avser 

barn och unga, är rekommendationen att de regelbundet får stöd och kontinuerlig 

handledning. De bör också ges möjlighet att följa kunskapsutvecklingen inom sitt 

yrkesområde samt få utbildning i syfte att behålla och utveckla den kompetensnivå som krävs 

för att kunna utföra arbetsuppgifterna.  

Vi tror att det är viktigt att planera för vidareutbildning i de olika metoderna för att de ska 

kunna användas på ett optimalt sätt av socialarbetarna och därigenom komma klienterna 

tillgodo.  

Med våra frågeställningar som utgångspunkt vill vi ge en bild av hur det faktiska arbetet 

med implementering av de metoder som erbjuds idag, och som är nya för socialarbetarna 

fungerar. Vi vill se vad som underlättar och hindrar för att socialarbetaren ska kunna 

implementera nya metoder i sitt arbete.  

Bakgrund 
Idag finns det flera vetenskapligt testade metoder att tillgå på det sociala arbetets fält. 

Fortfarande är det dock så att steget mellan forskning och praktik inte är ett lika utforskat 

kunskapsområde (Proctor & Rosen, 2008) För att kunna beskriva implementeringsprocessen 

måste vi studera de bakomliggande aspekterna som påverkar processen, som metoden i sig 

(vetenskaplig evidens), spridningen av kunskap om denna metod och attityden för praktikerna 

att anta metoden (t.ex. krav på förändring).  

De flesta modeller för implementering är fortfarande bara teoretiska konstruktioner som ännu 
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inte har stöd i kontrollerad forskning, dock återkommer vissa komponenter som kännetecknar 

en god alternativt mindre lyckad implementering och dessa har vi valt att titta närmare på. För 

att förstå implementering måste vi förstå de processer och beteenden som leder fram till att en 

idé förverkligas. 
På detta sätt försöker vi rama in implementeringsprocessen utifrån de perspektiv som i 

tidigare producerad forskning ses som avgörande. 

Problemområde 
De finns idag en medvetenhet om vikten av att använda sig av evidensbaserade insatser inom 

folkhälsoområdet och det finns därför ganska gott om hälsofrämjande metoder som baseras på 

forskning av hög kvalitet. Trots detta saknas i viss mån fortfarande kunskap om hur 

metoderna ska implementeras i verksamheter på bästa sätt. Det kan se olika ut i kommunernas 

socialtjänst på hur man ser på vidareutbildning och vilka förutsättningar som ges för att kunna 

använda sig av nya metoder i sitt fortsatta arbete. Det tar ofta lång tid för nya metoder att nå 

vardagsanvändning, vilket fördröjer att hälsovinster, att klienter kan erbjudas bästa möjliga 

vård o behandling, uppnås så snabbt man kan önska.  
 I samband med utbildningsinsatser förs det en debatt om att det saknas evidensbaserade 

metoder för implementering av evidensbaserade metoder. Om de förväntade effekterna av 

metoden inte infinner sig bör man ta reda på om det hade med metoden eller själva 

implementeringsarbetet att göra (Guldbrandsson, 2007, s.6). 

Syfte 
Det övergripande syftet med denna uppsats är att öka kunskapen kring och urskilja 

komponenter som har betydelse för implementering av nya metoder som socialtjänsten 

använder sig av. Detta eftersom samspel mellan faktorer på olika nivåer påverkar 

implementeringsprocesserna och deras utfall. 

Finns det aspekter som kan hindra personal att använda sig av metoden, och finns det 

förutsättningar som underlättar och möjliggör att man använder sig av en ny metod? 

Genom att låta socialarbetarna reflektera och med egna ord beskriva implementeringens 

hinder och möjligheter, hoppas vi kunna få svar på vad dem som faktiskt arbetar med metoder 

anser är avgörande för en god implementering, och vad som kan hindra att implementering 

sker. 

 

Frågeställningar 
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 1. Vilka komponenter hindrar en god implementering av nya arbetsmetoder inom 

socialtjänsten?  

 2.  Vilka komponenter möjliggör en god implementering av nya arbetsmetoder inom 

socialtjänsten? 

Uppsatsens disposition  
Här nedan ges en sammanfattande beskrivning av de olika kapitlens innehåll. 

I uppsatsens första del, ges en bakgrund för studien, arbetets syfte och frågeställningar. 

Del två beskriver metodavsnittet, det vill säga hur vi gått tillväga under uppsatsen gång.  

Sen följer en presentation av tidigare forskning om hinder och möjligheter kring 

implementering. I den beskriver olika författare vad som kan vara avgörande för en god 

implementering av metoder inom socialtjänsten.  

Efter det kommer en beskrivning på våra teoretiska utgångspunkter vi ämnar ha för den 

senare kommande analysdelen. 

Sedan redogör vi vårt resultat från de inskickade informanternas svar.  Här varvas resultat 

med informanternas egna beskrivningar, vi har strävat efter att dela många citat för att skapa 

tydlighet för läsaren med hur informanterna själva svarat på de olika frågeområdena. 

Vidare presenteras analysen av svaren med utgångspunkt från olika teorier, detta knyts också 

till den tidigare presenterade forskningen. 

Slutligen under rubriken diskussion resonerar vi fritt utifrån de resultat vi funnit avgörande 

för implementeringsarbetet. Vi kommer även att presentera infallsvinklar till fortsatta 

forskningsfrågor. 

Metod  

Metodförklaring	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Här förklaras uppsatsens utformning, det vill säga hur frågeställningar och syfte arbetats fram, 

hur vi utformat enkätfrågor och valet av metod för empiriinsamling. Här beskrivs också urval 

och bortfall samt den kvalitativa formen som leder oss vidare till proceduren med 

tematisering och bearbetning av empirin.  

I metodkapitlet kommer vi även beskriva vår förförståelse i ämnet och valet av 

forskningsansats.  

Fallstudien och dess form lämpar sig bäst att göra genom en enkätundersökning vilket 

också beskrivs ytterligare senare i kapitlet, likaså beskrivs tillvägagångssättet med enkätens 

utformning. Detta ger även en förklaring om varför vi anser att valda metoder varit lämpliga. 
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Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet kommer också att beskrivas. Vi har också 

beaktat de etiska principerna, vilket beskrivs och kopplas till relevanta områden i slutet av 

metoddelen.   

Ansvarsfördelning 

Vi har gemensamt arbetat med alla delar i uppsatsen, men vi har haft olika övergripande 

ansvarsområden. Maria har haft ansvar för inledning och metodkapitlet medans Emelie har 

haft ansvar för kapitlen tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter. Resterande kapitel 

ansvarar vi för gemensamt.  

Frågeställningar och syfte 

Syftet för uppsatsen har varit att ta reda på vad socialarbetare anser om implementeringens 

hinder och möjligheter. Detta har varit vägledande för oss när vi utformat såväl syfte som 

frågeställningar. Likaså då vi arbetat med att ta reda på vad som skulle kunna vara ett bra sätt 

för att få in empiri att arbeta med. När det handlar om vilken information som skulle finnas i 

brevet till informanterna, har vi valt att göra detta så utförligt och beskrivande som möjligt. 

Syftet har på det sättet styrt arbetet framåt steg för steg.  

Det finns en stor mängd rapporter och tidigare forskning samt litteratur angående 

implementering i stort, det var därför lätt att halka in på sidospår. För att behålla fokus på 

uppsatsens syfte valde vi att fokusera på hinder och möjligheter. På så sätt hoppas vi att de 

kommit till sin rätt. Efter en grundlig litteraturgenomgång vilket gav en ökad grundförståelse i 

ämnet, kunde vi sedan börja utforma enkätens frågor. 

Utformning av enkätfrågor 

Då vi ska ta reda på hur socialarbetare upplever att implementering har fungerat, har vi en 

specifik företeelse att undersöka. Vår undersökning som har en kvalitativ ansats, kommer att 

vara inriktad på att få insikt, tolkning och upptäckt inom några av de områden som Karin 

Alexanderson (2006) och Karin Guldbrandsson (2007) i sina rapporter benämner för en 

lyckad implementering. 

Våra frågeområden, vars avsikt är att kunna ge svar till såväl frågeställningar som syfte, har 

därför utgått från de komponenter som Karin Alexanderson och Karin Guldbrandsson lyfter 

som viktiga. Dessa är Målgrupp, organisation, stöd och styrsystem samt resurser, vilket de 

menar är områden som har direkt med implementering att göra. Enkätens olika frågeområden 

har haft avsikt att medvetandegöra dessa olika begreppsområden för informanterna. En 
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beskrivning av respektive frågeområde ges, med avsikt att få informanten att svara så korrekt 

som möjligt och utifrån sina upplevelser, erfarenheter och tankar. Vidare önskade vi 

information angående det som informanterna själva anser varit aktuellt i deras specifika 

erfarenhet om implementering, dock med utgångspunkt från dessa valda områden. 

Metod för insamling av empiri  

För att kunna beskriva det insamlade materialet i resultatdelen och tolka samt analysera det, 

behövde vi få in tillräcklig mängd empiri att arbeta med. 

Vi fann det lämpligast att göra en insamling av empiri genom att göra en enkätstudie. Om 

man vill ta reda på hur ett beteende kan förstås och förutsägas för en grupp, krävs ibland ett 

större urval än vad som går att få fram med hjälp av intervjuer. Dock menar Steinar Kvale att 

man kan ha enkäter med olika svarsalternativ för att vinna tid (Kvale, 2008, s.99- 100). Vi 

anser att vi kommer att ha tid att analysera detta material då vi är två personer som 

gemensamt arbetar med uppsatsen. Vi har också bestämt oss för att göra lika stor del av 

materialbearbetningen och analysarbetet med enkäterna, därför kommer vi att arbeta 

gemensamt med detta. 

Urval 

Målpopulation innebär i detta fall den grupp som man faktiskt tänkt sig att studera, i vårt fall 

socialtjänsten. Den konkreta grupp socialarbetare som gått vidareutbildningar under år 2009 

till och med år 2011 utgör därför rampopulationen vi söker för denna uppsats. Vårt urval har 

därför varit inriktat på att finna informanter ur denna grupp (Elofsson, 2008, s. 63). Vi ville 

inte att det skulle vara för långt tillbaka i tiden och därför riskera att informanter glömt 

implementeringsarbetet med metoden därför valdes de informanter som gått vidareutbildning 

under år dessa år.  

Då vi inriktat sökte denna grupp socialarbetare, kontaktades slumpvis valda kommuner i 

närheten av Stockholm, såväl norr som söderut i länet. Redan i samtalet med socialtjänstens 

växel eller reception, förklarades ärendet och att denna specifika grupp socialarbetare söktes. 

För att hitta någon passande person trodde växeln att socialtjänstens 

missbruksgrupp/beroendesektion eller barn och ungdomssektion var lämpliga att kontakta.  

Den av oss som kontaktade kommunen per telefon, erhöll från växel eller reception, flera 

namn och telefonnummer direkt till potentiell informant. I kontakt med socialarbetarna 

förklarades ärendet, de som gått vidareutbildning åren de aktuella åren fick muntlig 

information om uppsatsens syfte och de forskningsetiska aspekterna beaktades. För de 
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socialarbetare som direkt svarade ja till att delta inhämtades också ett muntligt samtycke vid 

samma tillfälle.  

De som via kollegor fått veta att vi sökte informanter och på den vägen besvarade enkäten, 

fick endast informationsbrevet.  

Vi har inte haft för avsikt att sträva efter en jämn könsfördelning eller ålder, då vi sökt 

informanter. Det enda vi såg som viktigt var just att de gått vidareutbildning och att de 

samtyckte. Alltså valdes de personer som först sa ja till att delta. Därefter kontaktades dessa 

personer via mail. Informanterna kommer från 6 olika kommuner. Vi fick in tillräckligt med 

empiri att jobba utifrån. 

Bortfall  

Ett 40-tal socialarbetare kontaktades. Av dessa var det 16 personer som svarade ja. Vi fick in 

nio svar på enkäten. Vi fick härmed ett bortfall på sju personer. Vi anser inte att det kommer 

att påverka uppsatsens resultat i negativ bemärkelse. Vi är nöjda med antalet informanter och 

den mängd svar som inkom på grund av dess omfattning. 

Den kvalitativa processen  

Den kvalitativa forskningsprocessen är inte standardiserad utan har hög flexibilitet och är 

dynamisk. Därför ger den möjlighet att variera angreppsätt, men allt som oftast inleds det 

kvalitativa arbetet med en frågeställning. I vår kvalitativa metod samlar vi in empirin som 

tematiseras och bearbetas. Efter det sammanställs textmassan för att skapa förståelse och 

kunskap, genom exempelvis citat (Larsson, 2008, s. 91-92).  

Att vår forskningsansats i sin form är induktiv, innebär att den grundar sig på att man 

observerar informanters upplevelse av verkligheten. Därefter beskriver och mäter man för att 

fastställa och förstå (Bjereld, Demker & Hinnfors, 2007, s. 89-90). I detta fall tar vi reda på 

vad informanterna själva anser vara en god implementering då nya metoder ska läras in och 

användas hos socialtjänsten.  

Fallstudiens användbarhet     

Fallstudiemetodik används ofta för att förstå ett praktiskt inriktat fält, de används för att ge en 

genomlysning av ett problem eller för att ge förståelse och underlag som leder till nya beslut.  

Då man letar efter gemensamma drag inom ett område eller ett fenomen kan fallstudieformen 

vara ett sätt att använda som metod. Det går också att se formen fallstudie som ett 

angreppssätt eller strategi snarare än som metod (Trygged, 2008, s, 220-221). Ofta handlar 
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fallstudier om förståelse och processfrågor. Man kan exempelvis studera fenomen som 

individ, grupp eller organisation med avsikt att förklara förstå eller beskriva företeelser 

system eller organisationer. Fallstudieformen behöver inte avgränsas till ett fall, utan det går 

att undersöka flera fall eller områden i samma studie (Backman, 2008, s. 55, Merriam, 1994, 

s. 24). Ett metodiskt angreppsätt eller ”design” som det också ibland kallas, innebär en plan 

för att samla in, organisera och integrera empiri eller information, vilket slutligen resulterar i 

ett forskningsresultat (Merriam, 1994, s. 21). 

Förförståelse  

Hur kommer forskarens roll att påverka undersökningen? Detta är en av de frågor som 

handlar om att man inte får identifiera sig för mycket med sina intervjupersoner och 

därigenom förlora sitt kritiska perspektiv på den kunskap som samlas in (Kvale, 2008, s.113). 

Då vi inte har genomfört kvalitativa intervjuer ”face to face”, har vi inte kunnat ställa 

följdfrågor eller på annat sätt kunna styra eller avvika från en intervjuguide. Båda två har vi 

en slags grundad förförståelse avseende det vi ska undersöka, detta bland annat genom 

pågående socionomutbildning. Vår förförståelse påverkar troligtvis bland annat vårt sätt att 

angripa såväl frågeställningar som definition av problemställningar, val av metoder som 

teorier.  

En av oss, har under många år arbetat inom socialtjänstförvaltningen och har ett flertal 

vidareutbildningar, bland annat i samtalsmetoden Motivational interviewing, ”MI”. Personen 

har dessutom flera egna erfarenheter av implementeringsarbete. Vi har inte haft fokus på 

någon särskild metod utan själva implementeringsarbetet, alltså hur de enskilda 

socialarbetarna själva upplevt detta. Det kan därför minimerat risken med att blanda in egna 

kunskaper angående metoden MI.  

Genom att göra en kvalitativ undersökning och genom att använda enkätfrågor, är det 

möjligt att vi minimerat risken för att ha samlat in annan kunskap, som skulle kunna ha 

uppkommit genom att man under en ”face to face” intervju eventuellt hamnat i dialog där 

man sökt samförstånd utifrån tidigare erhållen kunskap om metoder och implementering. 

Vi har gemensamt arbetat fram frågor som är relevanta att fokusera på utifrån att vi båda 

läst Karin Alexandersons rapport, Om evidens i socialt arbete, 2006 samt Karin 

Guldbrandsson, Från nyhet till vardagsnytta, 2007. På grund av förförståelse har frågorna 

ställts på ett sätt som haft som avsikt att fånga in både hinder och möjligheter för en god 

implementering.  
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Litteratursökning  

För att hitta för uppsatsen lämpliga rapporter, har vi gjort sökningar i Academic Search 

Premier, SOCINDEX, DiVA, Libris och på sökmotorn Google. Vi har här använt oss av 

sökord i olika kombinationer, de ord vi valt att söka utifrån är, implementering, socialtjänst 

metoder, hinder implementering, framgångsfaktorer implementering, evidensbaserad praktik, 

implementation och social work.  

Genom att ta del av för vår studie relevanta artiklar och litteratur har vi också kommit att 

använda oss av webbplatser som exempelvis Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och 

landsting ansvarar för. Vi har också besökt Stockholms stadsbibliotek och CANs bibliotek 

som är ett specialbibliotek som har bland annat litteratur om droger. I katalogen kan man söka 

bland böcker, rapporter, avhandlingar, småtryck, tidskrifter med mera inom områdena 

alkohol, narkotika och andra droger. Dessutom finns annan litteratur som behandlar 

socialtjänstens arbetsområden.  

Vi har funnit mängder av litteratur angående implementeringens hinder och möjligheter. 

Vi har varit tvungna att avgränsa oss till det som handlar om implementering av metoder för 

socialtjänsten samt hinder och möjliggörande faktorer. Därefter har vi valt relevanta rapporter 

och litteratur som vi tror hjälper oss besvara syftet med studien. 

Validitet  

Då vi valt en kvalitativ inriktning på vår uppsats blir det svårt att få en exakthet, vilket den 

kvantitativa empirin har. Validitet och reliabilitet måste därför sättas in i sitt rätta 

sammanhang (Kvale, 1997, s. 36). Validitet innebär att man mäter det man har för avsikt att 

mäta. Enligt Kvale och Thurén innebär validitet att man verkligen undersökt det man vill 

undersöka och mäter det som är relevant i sammanhanget (Kvale 1997, s.85; Thurén, 2006, 

s.22). Vi har på ett systematiskt vis utformat enkäten. Frågorna i enkäten är formulerade för 

att besvara syftet med vår studie. Syftet i vår studie har därför haft en central position i hela 

vårt arbete fram till bearbetning och tolkning av materialet. Kvale, 1999, s. 141; Larsson, 

Lilja & Mannheimer, 2008, s. 116, menar att material tolkas av forskare både utifrån de 

erfarenheter och värderingar man har, validering vilar på forskarens hantverksskicklighet. 

Därför har vi strävat efter att kontrollera och ifrågasätta våra upptäckter samt att vi också 

förhållit oss kritiska och beaktat förförståelsen vi båda har (Kvale, 1999, s. 217-218; Larsson, 

Lilja & Mannheimer, 2008,s. 117). För att eftersträva en hög validitet har vi bemödat oss med 

att formulera frågorna på ett öppet, neutralt och på ett sätt som inte skulle upplevas laddade 

för våra informanter. Genom att beskriva ett frågeområde åt gången, tror vi att vi har gett våra 
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informanter möjlighet att sätta sig in i området för att därefter beskriva sina uppfattningar. 

Reliabilitet  

Reliabilitet innebär att mätningar i studien är korrekt gjorda, alltså genomförda på ett 

tillförlitligt vis (Kvale, 2008,s.213; Larsson, Lilja & Mannheimer, 2008,s. 117). Thurén 

skriver också att det är svårare att mäta validiteten och säga något om det än reliabilitet och 

det hänger även ihop med vilken målsättning man har (Thurén, 2006, s.23). Reliabiliteten 

handlar också om att kunskapen är framtagen på ett tillförlitligt vis och att resultatet kan anses 

vara pålitligt. Då vi har vår förförståelse och vårt eget sätt att arbeta på är det möjligt att 

resultatet kan vara svårt att upprepa. Dock så har vi ju valt att låta informanterna med egna 

ord beskriva det de upplevt, samt att vi strävat efter att citera informanterna så mycket som 

möjligt. Med hög reliabilitet avses även att måttet är stabilt och inte störs av variationer av tid 

och plats och intervjuare (Elofsson, 2008, s. 66). Men likväl handlar ju det hela om att vi ändå 

kan förstå resultatet olika beroende på sammanhang (Merriam, 1994, s.180-183). Alla 

informanter har lämnats själva till att själva tolka och förstå frågorna, en kritik här är att ingen 

av informanterna kunde få eventuella frågor förtydligade, om de inte själva kontaktade oss. 

Generaliserbarhet 

Det är svårt att lämna generella riktlinjer angående hur en implementering bör utformas. Här 

behövs mer forskning som använder olika metoder för att få fram fler resultat. Vi har dock 

efter att ha gjort en omfattande litteraturstudie från början kommit fram till att vi anser att vi 

ändå kan lyfta några komponenter som viktiga. Detta med hjälp av tidigare rapporter som 

t.ex. Karin Guldbrandsson, från nyhet till vardagsnytta och Karin Alexanderson, om evidens i 

socialt arbete. Författarna lyfter fram flera olika komponenter som vi valt att dela in i fyra 

olika frågeområden.  

Bearbetning av material  

För att samla allt vårt material och svaren från enkäten har vi använt oss av Googledocs. Det 

är ett system designat för samarbete över internet mot en gemensam server. Systemet 

använder plattformarna word, exel, powerpoint m.fl. Användarna kan se och editera samma 

dokument i realtid utan att behöva befinna sig på samma plats. Googledocs tillhandahåller 

också enkätlösningar med redigering och insamling av data online. Efter att vi fått in alla svar 

sattes empirin samman till ett worddokument. Därefter påbörjades tematisering och 

kategorisering. Detta därför att det är av stor vikt att vi förstår det informanterna skrivit och 
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att vi både diskuterar och analyserar materialet i sin helhet (Kvale, 1997, s. 147, 170). Den 

insamlade texten blev 15 sidor i word typsnitt times news roman 12. Vi kommer att återge 

informanternas egna nedskrivna svar i uppsatsen med hjälp av olika citat från våra 

informanter (a.a., s.166, 182). Vi har valt att analysera empirin utifrån fyra teoretiska 

perspektiv, vi kommer därför att vara särskilt observanta på det som är relevant inom dessa 

teorier och frågeområden. Vi kommer även att knyta empirin till vad forskning inom dessa 

område visar.  

Etiska överväganden  

De forskningsetiska principerna har till avsikt att hålla en god avvägning mellan 

forskningskravet och individskyddskravet. Syftet med de forskningsetiska principerna är att 

ge ett underlag för forskarnas egen bedömning och ansvar. Inför och under denna 

undersökning måste vi därför tänka igenom olika slags etiska problem och ta hänsyn till 

dessa. Forskningskravet handlar bland annat om att det är viktigt att bedriva forskning som 

kan underlätta för människors hälsa och livsvillkor, eller som höjer människors medvetenhet 

om hur de kan förbättra egna resurser (Vetenskapsrådet, 2002, s. 5-6).  

Individskyddskravet förklaras genom de fyra olika områdena, informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (a.a. s. 5-6). Det finns en viss 

aktualitet för de etiska principerna i arbetet med vår uppsats varför dessa beskrivs nedan. 

Informationskravet innebär att forskaren skall informera de som berörs av forskningen och 

om villkor för deras deltagande. De skall informeras om att deltagandet är frivilligt och att de 

kan avbryta sin medverkan (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7). Detta krav följer vi genom att 

skriftligt och muntligt informerat våra informanter om syftet med studien och att deras 

deltagande är frivilligt och att de själva avgör hur mycket de vill beskriva inom varje 

frågeområde. Genom att välja om de vill hoppa över någon fråga eller inte skicka in frågorna 

alls, anser vi att de när som helst kan avbryta sitt deltagande. Det går också att backa och gå 

tillbaka till tidigare frågor om man vill ändra något eller vill avbryta deltagandet. Vi har också 

informerat om att all insamlad data och det som därmed sammanhänger och finns på 

mailadressen, metoduppsats@gmail.com, som är skapad enbart för detta ändamål. 

Mailadressen och de uppgifter som finns där kommer att raderas och stängas ner helt efter 

uppsatsens godkännande. I informations och samtyckesbrevet (bilaga1), informerar vi om att 

uppsatsen kommer att finnas publicerad på Ersta Sköndal Högskolas bibliotek och Internet/ 

DiVa. 

Samtyckeskravet innebär att forskaren skall inhämta samtycke från uppgiftslämnaren 
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(Vetenskapsrådet, 2002, s. 9). Vi har följt detta krav genom att skriftligt och muntligt 

informera om rättigheten till att själv bestämma hur länge de vill delta och att detta inte 

kommer att ge negativa följder för dem. Samtliga informanter har varit över 18 år, därmed har 

vi inte berörts av att inhämta samtycke från vårdnadshavare. Inget beroendeförhållande 

mellan informanter och oss uppsatsförfattare har heller funnits. 

Konfidentialitetskravet innebär att alla personer som deltar i undersökningen skall ges 

största möjliga konfidentialitet. Personuppgifter skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga 

inte kan ta del av dem (Vetenskapsrådet, 2002, s. 12-13). 

Vi vet inte vem av informanterna som svarat vad på enkätfrågorna, anledningen är att de 

samlats på en enkätdatabas skapad i ett ”googledocs” system. Vi kan endast se svaren i den 

ordning de kommit in. Vi kan inte se vem som svarat vad. Vi kan inte heller koppla det till 

deras namn, mail, adress eller person. Det går däremot att särskilja informanternas 

information från andra informanters. Vi kan däremot se ålder, kön, inom vilken enhet de har 

sin anställning och hur länge de arbetat där, men vi kan inte koppla detta till särskilda namn. 

Vi uppfyller kravet under uppsatsens gång och definitivt då mailadressen är borta. Vidare 

kommer det inte att finnas några personuppgifter eller liknande i uppsatsen. Vi kommer inte 

heller att ange vilka kommuner vi varit i kontakt med, för att hitta informanterna. Alla data 

och personuppgifter förvaras på ett oåtkomligt ställe då lösenord för detta krävs. 

Nyttjandekravet innebär att uppgifter insamlade om enskilda personer endast får 

förekomma för forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002, s. 14). Detta krav uppfyller vi 

genom att den insamlade empirin enbart kommer att knytas till denna uppsats syfte. Vi 

kommer inte att sprida materialet, vi kommer inte att låna ut det, ej heller använda till annat 

än uppsatsens syfte, vilket vi informerat informanterna muntligt om. 

Vi har tagit del av lag (2003:460) och funnit att det från år 2008 enligt 2§ inte berör oss då 

vi skriver uppsatsen inom ramen för högskoleutbildning på grundnivå. I vårt fall räcker det så 

vitt vi kan se att vi beaktat och följt vetenskapsrådets föreskrifter. 

Definitioner 

De finns ingen riktigt allmän accepterad definition på begreppet implementering men i denna 

uppsats använder vi oss av boken Att förändra socialt arbetes definition: 
Implementering  

Avser de procedurer som används för att införa nya metoder i en ordinarie verksamhet och 

som säkerställer att metoderna används som avsett och med varaktighet (s.14). 
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Andra definitioner är: 

”Definieras som en sammansättning av specifika aktiviteter som har till syfte att få en ny 

metod eller ett nytt program med kända aspekter att bedrivas i ordinarie verksamhet” (Dean 

Fixsen). 

”Aktiva och planerade ansträngningar för att en ny metod ska användas som ordinarie metod i 

en organisation” (Tricha Greenhalgh) 

 

Innovationer 

Nya metoder som introduceras, realiseras och sprids. 

Evidensbaserad praktik = EBP (evidence-based practice) 

En noggrann, öppet redovisad och omdömesgill integrering av den för tillfället bästa 

vetenskapliga kunskapen, brukarens förväntningar samt den professionelles expertis för 

beslutsfattande om insatser till enskilda individer (från nyhet till vardagsnytta). 

 

Tidigare forskning 

Historisk översikt av implementering 
Det har länge funnits ett intresse av implementering och vilka aktiviteter som behövs för att 

förverkliga en idé. Det finns mycket sagt om implementeringsproblem i samband med 

samhällsorganisering och krig i den grekiska och romerska litteraturen. Även i den tidiga 

kinesiska historien berörs implementering som handlar om svårigheten att leda arbetare. 

Implementering har alltså en lång historia i det avseendet att genomföra handlingar i form av 

att jaga, reglera vattenflöden eller bedriva krig. Däremot är ordet desto nyare och forskningen 

om implementering ett ungt fenomen. Den första forskningen började under 1960-talet i USA, 

då gällande kriget mot fattigdom. Ett av de första bidragen är Jeffrey Pressmans och Aaron 

Wildawskys ”Implementation” från 1973. Boken behandlar ett antal välfärdsprogram i 

Oakland, Kalifornien, relaterade till Lyndon B. Johnsons krig mot fattigdomen (Thell & 

Persson, 2000, s.2). Forskningen visade på svårigheten med att omsätta nya metoder till 

praktisk verksamhet (Sundell & Roselius, 2008, s.14).  

Implementeringsvetenskapen (implementation science) kom att utvecklas ur 

Evidensbaserad medicin, som ett framvuxet behov att kunna förklara och påverka de faktorer 

som är avgörande för att en god implementering ska kunna ske inom vården (Nilsen, 2010, s. 

17). 
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När den gamla nationalstaten genomförde sina idéer med hjälp av regler, tvång och 

förhandlingar har lösningen idag blivit att använda sig av professionella yrkesgrupper som har 

ett visst beslutsutrymme och låta dem spela en större roll i implementeringen.  

Implementeringens diskurser 
Inom hälso- och sjukvården har vi länge lagt stort ansvar på de yrkesgrupper som 

befolkningen förväntas ha ett förtroende för. Därför finns det en risk att man tittar på 

individnivå först för att söka svar på implementeringsprocessen och glömmer att titta på de 

andra nivåerna som ledarskap, organisationskultur och yttre samhällsfaktorer (Nilsen, 2010, s. 

20).  

De finns ett forskningsbehov om implementering då de finns uppenbara svårigheter att 

omsätta intentioner i praktisk handling. Forskning om implementering vid olika fält ger stöd 

för en systemteoretisk ansats. För att kunna förstå och analysera implementeringsprocesser 

och deras utfall behöver forskaren ta hänsyn till det komplexa samspelet mellan många olika 

faktorer på olika nivåer.  

Synen på implementering ses ofta som att forskare står för kunskapen sen ska praktiker ta 

emot denna kunskap och använda sig av den. Det blir ett väldigt enkelriktat system där 

vetenskaplig kunskap blir den enda källan till utveckling och förbättring av vården. 

Forskningen säger vad praktikerna ska göra istället för att ta in flera former av kunskap, t.ex. 

socialarbetarnas egna syn och erfarenheter för att uppnå bästa möjliga vård.  

Fortfarande är det så att flera modeller för implementering bara är teoretiska 

konstruktioner som ännu inte har stöd i kontrollerad forskning, dock återkommer vissa 

komponenter som kännetecknar en god alternativt mindre lyckas implementering och några 

av dessa har vi valt att titta närmare på. 

Implementeringens hinder och möjligheter 
I detta kapitel kommer vi att beskriva det rådande kunskapsområdet som vi sökt, funnit och 

tagit del av. Vi kommer att presentera det som är relevant utifrån vårt syfte om att förstå 

implementeringens hinder och möjligheter. Några av rapporterna vi funnit är högst relevant 

för vår uppsats är följande. 

 

Karin Guldbrandsson – från nyhet till vardagsnytta 

Det finns forskning som visar på att man kan urskilja komponenter som verkar ha betydelse 

för implementeringsresultatet.  
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Grunden i implementering är att det finns ett uttalat behov och att rätt metod används i rätt 

sammanhang. Andra drag som möjliggör en god implementering är att man ser att metoden 

har synliga fördelar, att den stämmer med organisationens övriga ideologi och arbetssätt, att 

den är enkel att använda och anpassas till mottagaren och att det går att ta med sig kunskapen 

till andra sammanhang. De krävs också att den som ska implementera den nya metoden får 

tillräckligt med stöd och vägledning, återkoppling och att de får avsätta nog med tid till att 

låta metoden mogna och lära sig den för att bli tillräckligt involverad. Att det endast kommer 

information, utbildning eller att socialarbetaren bara får praktisk träning brukar inte räcka.  De 

handlar om att kombinera alla de olika insatserna för att uppnå den faktiska förändring som 

eftersträvas (Guldbrandsson, 2007, s.6). 

Vad som kan hindra att implementering sker är enligt Guldbrandsson när det finns en brist 

på delaktighet, alltså ingen lokal förankring i organisationen, eller när den nya metoden inte 

överensstämmer med lagar och förordningar. Andra hinder som finns är när det vart ett 

otydligt eller ett för svagt ledarskap med låg prioritering eller dålig planering av 

genomförandet och att man upplevt avståndet mellan olika beslutande nivåer för stort (a.a. 

s.16). 

 

Guldbrandsson får även stöd i en rapport av Karolinska Institutet, bästa listan 2011 i 

folkhälsoarbete. Där beskriver de också att det mest avgörande är att de olika komponenterna 

kombineras och om behovet av god strategisk planering. De lyfter dock att de inte anser de 

olika komponenterna som jämbördiga utan att dessa bör rangordnas och graderas. Men den 

högsta rangordningen är att olika insatser kombineras, det kan ses som det högsta kriteriet.  

De komponenter de lyfter är:  

Tidig involvering, att de som faktiskt ska använda metoden bör vara delaktiga.  

Feedback, precis som Guldbrandsson beskriver återkoppling och stöd som viktigt anses här 

att de är ett viktigt delmoment i en kombination av insatser. 

Resurser, att försöka implementera inom en ekonomisk ram brukar inte vara en bra 

utgångspunkt, utan en tydlig organisation med avsatta resurser för implementering är en 

grundläggande förutsättning (a.a s. 6-9). 

	  

Kjell Hansson, Tryggve Balldin & Per Schuller, 2008, i Att förändra socialt arbete beskriver 

följande punkter som viktiga vid en god implementering. 

• Utvärdering av organisationen för att motivera förändring.  

Menar att erfarenheter visar att en grundläggande del är att det sker utvärdering. 
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• En effektiv organisation som leder implementeringen.  

Det behövs en stabil organisation som kan garantera att de resurser som krävs finns. De 

beskriver även att ledningen måste ha det mandat de behöver för att kunna bestämma vem 

som ska delta men också att det finns gemensamma värderingar mellan dem och personalen.  

• Lämplig utbildning hos dem som ska arbeta med insatsen ifråga/ kompetent personal.  

• Ambassadörer som försvarar insatsen. 

En organisation kan inte bara säga att de är intresserade av en insats utan det måste finnas ett 

stöd från både ledning, politiker och personal som pratar sig varm om metoden. 

• Möjlighet att integrera nya insatser i den ordinarie verksamheten. 

Nya metoder ska inte ses som konkurrens till gamla, vilket då kan leda till att kommunen 

anser sig ha en befintlig metod för en viss målgrupp och låter inte implementering av den nya 

metoden ske. Handledare för metoden får inte heller påverka de som utbildas och t.ex. tala illa 

om de nya manualbaserade insatserna.  

• Utbildning och tillgång till teknisk assistans.  

• Acceptans för manualer hos användarna.  

• Kontroll av användarnas behandlingstrohet (a.a. sid. 106). 

Det är enligt Hansson et al (2008) nödvändigt med kontinuerlig kontroll av metodtrogenhet så 

att metoden fortsätter vara det den ska över tid. Detta har visat sig vara kopplat till bra 

resultat. Att personalen då har fått tillräckligt med information är viktigt för att veta exakt hur 

en metod fungerar i sin helhet och inte tillämpar enbart de delar de själva anser viktiga.  Det 

riskeras nämligen att metoden förändras och inte används som den en gång var tänkt. Ett 

förtroendefullt samarbete mellan utvecklare, implementerare och användare är nyckeln 

(Sundell & Ollson, 2008, s.104-106).  

 

I Karin Alexandersons (2006), rapport, Om evidens i socialt arbete - Möjligheter och 

begränsningar för ett evidensbaserat arbetssätt inom socialtjänsten, behandlar man förutom 

komponenter för lyckad implementering också kommunernas erfarenheter av implementering. 

De kommer oftast från nationella riktlinjer framtagna av Socialstyrelsen eller andra 

rekommenderade dokumentations och bedömningsinstrument. Oftast har 

implementeringsarbetet påbörjats via något projekt. Här lyfter man fram att kommunerna 

anser att de fått stort stöd av SKLs arbete med Kunskap till praktik och det stöd 

Socialstyrelsens gett kommunerna angående bedömningsinstrumentet ASI då det handlar om 
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beroende och missbruk, och BBIC när det handlar om barn under 18 år (Alexanderson, 2006, 

s.8). 

I Alexandersons rapport presenteras tydligt de olika implementeringskomponenterna och hur 

dessa komponenter är relevanta för en evidensbaserad praktik för socialtjänstens område.  

Något att tänka på är att det kan finns en tröghet i organisationerna, vilket både 

personalgrupper och ledning behöver förhålla sig till. Oftast behövs därför tålamod, tid och 

energi. Vidare beskrivs resurser till projektledning, processtöd, utbildningsinsatser, 

handledning samt tid för intern och extern dialog med berörda parter och aktörer som en 

viktigt del. Att metoder och arbetssätt sen måste uppfattas som meningsfulla samt också 

motsvara grundläggande behov hos både socialarbetare och brukare. Den metod som ska 

implementeras måste också vara genomförbar och sammanhanget skall gå att förstås av 

utförande socialarbetare (Alexanderson, 2006, s. 20-21). Vidare måste 

implementeringsarbetet vara prioriterat och kunskap om såväl samverkan som 

implementering behöver finnas. 

I rapporten presenterar också socialstyrelsen hur kommunerna implementerat 

kunskapsunderlag. En viktig del i kunskapsstyrningen handlar om metoder och arbetssätt som 

tas in i och har för avsikt att användas i verksamheten. Några av kommunernas åsikter 

angående framgångsfaktorer för implementering som nämns i rapporten är att ledningens 

styrförmåga och engagemang måste vara synligt och göra ett signum på alla nivåer, alltifrån 

beslutande nämnd till utförande enhetssocialarbetare. Det innebär att implementeringsarbetet 

skall finnas synligt i verksamhets- och budgetplan (a.a. s. 22-24). 

Rapporten avslutas med att i diskussionen ge idéer till fortsatta aktiviteter.  Där tar 

Alexanderson upp att det behövs kunniga och kritiskt tänkande chefer och socialarbetare samt 

att det också behövs ledare, politiker och socialarbetare som har vilja, förmåga och resurser 

för att kunna och göra implementering då det handlar om ett evidensbaserat arbetssätt (a.a. s. 

31-32).  

 

Teoretiska utgångspunkter 

Här kommer vi att ta upp Implementeringens grunder, Top- down/Bottom- up, Tyst kunskap 

och Evidensbaserad praktik som egna teoretiska utgångspunkter då vi anser att dessa står i 

stark relation till varandra och implementering. Vi har också valt dessa för att kunna analysera 

respondenternas svar från enkäten längre ner. För att lära sig mer om implementering måste vi 

se till de underrubriker som förklarar begreppet och pekar på vad som kan vara avgörande för 

att en implementering sker. Denna utgångspunkt är att innovationer är en funktion av top-
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down processer där kunskap ges till organisationer eller där bottom- up processer kan ge ett 

läranderesultat. Innovationer kan också utvecklas genom praktikbaserad kunskap, alltså 

erfarenhet i arbetet (Nilsen, 2010, s. 127). 

Implementeringens grunddrag  
Det finns alltså en hel del som visar att det inte går att plocka ut enskilda komponenter för en 

lyckad implementering.  

En grov uppskattning är att det tar ca två till fyra år för en ny metod att implementeras från 

beslut till att praktisk användning. Första steget är att konstatera att det finns ett behov till 

förändring och att börja arbete med nya metoder, till exempel att man har svårt hjälpa en viss 

grupp människor och att de finns en önskan om att kunna ge klienter bättre hjälp.  
För att uppnå den förändring som eftersträvas krävs det planering, förberedelser och rätt 

genomförande. Vid en lyckad implementering ska metoden betraktas som institutionaliserad, 

vilket menas att den tas för given oavsett om verksamheten omorganiseras eller om den har 

hög personalomsättning och även fast det sker politiska förändringar (Guldbrandson, 2007, 

s.6).  

Det finns vissa grunddrag i alla de metoder där implementering lyckats. Det de har 

gemensamt är att metoden har synliga fördelar, att den känns relevant, är relativt enkel att 

använda, stämmer med organisationens övriga värderingar och arbetssätt, motsvarar ett behov 

och erbjuder kunskap även för andra sammanhang. Det kan inte enbart ges information, 

utbildning eller träning för ett förändrat beteende. Det måste även finnas ett behov och en 

vilja till förändring och likaså att de finns resurser och återkommande feedback (Wallin & 

Jonze, Karolinska Institutet 2011).  

Det är dock viktigt att skilja på metodkomponenterna och implementeringskomponenterna, 

detta för att kunna avgöra om det var metoden eller implementeringen som inte var bra enligt 

Guldbrandson, (2007) s.6. 

Att en ny metod slår igenom och får spridning där den används av många är inte per 

automatik kopplat till att den är bättre än alla de andra metoderna som redan finns. Likaså är 

det inte säkert att en metod används trots att ansträngningarna vart stora för att det ska ske 

(Sundell, & M. Roselius, 2008, s.22).  

För att en ny metod ska lyckas spridas och komma till användning verkar de handla mer om 

vilken information och kunskap som ges, vilket leder till en attityd till metoden. Processen tar 

sedan olika lång tid för enskilda personer och ännu längre för en hel grupp att faktiskt ta till 

sig metoden. Det kan också hända att intresset för nyheten aldrig växer sig fast i en 
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organisation och att de som faktiskt börjat använda sig av metoden slutar användandet ganska 

tvärt.  

Top- down eller Bottom- up orienterad implementering  
En central teori kring implementering är den mellan top-down (uppifrån) och bottom- up 

(nedifrån) orienterad implementering. Med top-down är det tydligt att det är auktorativa 

beslutstagare i organisationens topp som beslutar om riktlinjer och polycer i en tydlig 

hierarkisk ordning uppifrån och ner till praktikerna. Bottom- upp kan sägas fungera motsatt.  

Bottom-up implementering kommer som en följd av lärandet i det dagliga arbetet, där 

praktiker inte enbart ses som mottagare av forskning och kunskap utan som aktiva och viktiga 

för kunskapen i samhället (Sannerstedt, 2001, s.19 & Nilsen, 2010, s.66).   

Båda dessa modeller bör ses som idealmodeller, i praktiken så kombineras dessa och båda kan 

användas för att utvärdera implementeringsarbetet.  

Bottom- up perspektivet kan tycka att de perspektiv som top-down förespråkarna förbiser 

viktiga nyckelaktörer och att de där kan framstå snarare som hinder för 

genomförandeprocessen. Men i Bottom- up finns inte den hierarkiska styrningskedjan utan 

istället ser man till policyer och de strukturer som faktiskt förändrar. Här jobbar man med det 

aktuella problemet utifrån hur aktörerna själva tolkar det. De har en större frihet i sin yrkesroll 

och kan påverka från sin ställning.  

Båda sätten har styrkor och svagheter och det beror såklart på vilken sammanhang de används 

i. Uppifrån perspektivet har en förmåga att kunna genomföra snabba förändringar medans 

bottom-ups styrka ligger i att den ofta får väldigt positiva effekter trots att den är mer 

tidskrävande (Persson & Thell, 2000, s.12). 

De som utfört top - down forskning säger sig höra till rationalistiskt organisationsteori, 

medan man inom bottom- up forskning haft en medvetenhet om att organisationer inte 

fungerar om de är toppstyrda. Forskningen säger att studier som gjorts angående bottom- up 

området är mer lyhörd för institutionernas roll angående mänskligt beteende jämfört med 

traditionen som top- down har angående styrnings-problem (a.a. s. 70-75). 

Idag finns det en modern strömning som innebär att man lämnar den hierarkiska styrningen 

och att man går mot att istället skapa plattare strukturer. Detta innebär att chefer och ledare 

måste delegera sin makt vilket betyder att beslutsmakt och handlingsfrihet ökar för de 

anställda. Anledningen är att det i dag finns ett kunskapsbaserat och produktionsbaserat tryck 

som gör att organisationsformer går mot det som främjar medarbetares lärande, 

innovationsförmåga, motivation och engagemang (Jacobsen & Thorsvik 2010, s.128-129).  
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Detta styrks av forskning på området som visar att medinflytande är ett av de mest lovande 

sätten för att förbättra såväl produktivitet som arbetsmoral. Medinflytande ger alltså högre 

prestationsnivåer samt att de anställda känner större tilltro till företagsledningen. Detta 

resulterar också i högre löner och större trivsel och därmed minskad personalomsättning 

(Bolman & Deal, 2009, s. 187-188). 

De personalgrupper som har en ledare som tillämpar ett delat ledarskap och som ofta 

ställer sig frågan, Vem lämpar sig bäst för att göra detta? Eller vem är bäst på att leda gruppen 

i denna situation? Den chefen och arbetsplatsen får oftast högpresterande team. Dagens goda 

ledare tar alltså hänsyn till både uppgift och process och tar hjälp av andra för att driva 

utvecklingsarbetet framåt. Mindre effektiva ledare strävar efter dominans och att få driva 

igenom sina egna idéer (a.a. s.225). 

Socialtjänsten har många gånger en hög personalomsättning därför behöver det finnas en 

beredskap för att ta hand om nyanställda som dessutom kan vara nyutbildade och sakna 

erfarenhet, något som är en akut fråga så det handlar om implementeringens förutsättningar. 

Vid nyanställningar bör arbetsbelastning för den personal som jobbat länge inte öka. Att 

man tar över varandras ärenden och att arbetsbelastningen för de som finns kvar medför bara 

att personalomsättningen ökar. Därmed uteblir också den så för brukaren viktiga kontinuiteten 

i arbetet och samarbetsrelationen. Det är därför viktigt att den metod som skall föras in och 

senare används bedöms som relevant för socialarbetaren (Guldbrandsson, 2007, s. 22).  

Tyst Kunskap 
Under rubriken tyst kunskap väljer vi även att blanda in begreppen kunskap, tacit knowledge, 

implicit kunskap och explicit som dess motsatts då vi anser att man med dessa ofta menar 

samma sak och att tyst kunskap är ett mångfacetterat begrepp som alla de andra kan ingå i. 

Det blev därför relevant att även söka litteratur kring och ta upp dessa begrepp, i vår uppsats 

ämnar vi dock att peka på samma sak under rubriken tyst kunskap. 

Polyani (1966) beskrev tyst kunskap på 60-talet som ett uttryck för att beteckna 

sinnesintryck, uppfattningar, sociala regler och värderingar som tas för givna i mänskligt 

handlande. Sedan dess har detta begrepp haft ett stort intresse för forskning inom pedagogik 

och organisation. Polyani åtskiljer explicit kunskap som något vi kan formulera i ord och 

kommunicera med andra tillskillnad mot tyst kunskap som är något outtalat implicit, något 

som kan vara svårt att uttrycka och därmed kommunicera till andra. Men han skiljer dem inte 

helt från varandra utan menar att all kunskap har en tyst dimension (Nilsen, 2010, s. 54).  

Det kan även handla om tyst som underförstått, en tyst överenskommelse om något vi talar 
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tyst om eller rent utav inte låtsas om (Haldin- Herrgård, 2004, s.1). 

Molander och Björklund beskriver tyst kunskap i några olika grenar. Den första berör när 

en individ inte kan förklara vad den gör, trots att det skulle kunna vara möjligt så menar nog 

den personen att den inte kan förklara så den andre förstår och kan göra likadant. Den andra 

huvudbetydelsen pekar på tyst kunskap som de förutsatta. Här har man lagt sig till med 

handlingsvanor och trosföreställningar. Sådant som är inlärt utan att direkt ha reflekterats runt 

och som man sätter sin tilltro till. Tredje grenen handlar om när kunskapen blivit tystad, inte 

fått höras. Här handlar det mer om att kunna stå för kunskapen och få ett erkännande för den 

(Gustavsson & Odmyr, 2011, s. 2).  

Svårigheterna med att sprida tyst kunskap är flera. För det första är människor ofta inte 

medvetna om sin tysta kunskap eller så kan det vara svårt att sätta ord på all tyst kunskap. 

Ofta har tyst kunskap i någon form av tumregler eller fingertoppskänsla setts med vis skepsis 

och haft en betydligt lägre status än explicit kunskap. Vad som kan bidra till att hindra att tyst 

kunskap sprids är bland annat den begränsade tiden. De kortade arbetstiderna och fler fall på 

sitt bord gör att förmedlingen av den tysta kunskapen försvåras (Nilsen, 2010, s. 133). 

Tyst kunskap som individer har utvecklat under tid handlar om saker man vet fungerar 

men som är svåra att sätta ord på. Ibland är den enskilde inte medveten om vad de vet. Man 

bara gör saker för att man vet att de fungerar, ett slags implicit kunskap. Om man då lär sig 

nya metoder som man kan sätta ord på och som får ta plats i dialog med andra och i 

organisationen blir kunskapen synlig och explicit. Ofta handlar det om att denna explicita 

kunskap får struktur, rutiner och procedurer. Ett sätt kan vara att låta metodbeskriva det man 

kan för att på så vis låta andra få del av kunskaperna. Det kan också handla om 

Internalisering- då man går från explicit till tyst kunskap. Den explicita kunskapen kommer 

flera anställda tillgodo som anpassar den till sin egen tysta implicita kunskap. Tyst och 

explicit kunskap förstärker alltså varandra (Jacobsen & Thorsvik, 2008, s. 385-387).     

Chris Argyris har tillsammans med några kollegor utvecklat en teori om inlärning som 

handlar om att se hur man lär och hur man rent faktiskt förändrar sin praktik (a.a. s.383-385).   

Organisatoriskt lärande handlar om att fler personer i en organisation lär dig något nytt, hur 

mycket eller vad som lärts in hos var och en vet man såklart inte, kunskapen är alltså dold för 

andra än den person som besitter den.  Här handlar det om att personen har den tysta 

kunskapen, som kan vara svår att sätta ord på och som man därför inte förmedlar till andra 

personer. Det kan också handla om att personen inte ens vet att de äger kunskap som går att 

förmedla till andra. Det kan handla om att man ”bara gör saker ” därför att man sett att det 

tycks fungera.  
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Explicit kunskap skrivs kanske ner, sätts in i strukturer, system, procedurer och rutiner. I 

Jacobsen och Thorvik, 2010, nämns personen Nonaka, som analyserat förhållandet mellan 

tyst och explicit kunskap. Här nedan kommer kort sammanfattat de fyra olika områden som 

han ser att lärande kan återfinnas och prägla organisationer på (a.a. s. 386). 

Socialisation - från tyst till tyst kunskap. Detta område handlar om att kunskap kan spridas 

mellan människor utan att de behöver prata med varandra eller att de på ett medvetet vis 

försöker sprida kunskapen. Två personer som arbetar tillsammans, lär genom att observera 

vad den andre gör. En nackdel med detta skulle kunna vara att det förutsätter att man som 

kollegor arbetar nära varandra rent fysiskt för att se och förstå. En annan nackdel är att man 

inte kan samtala, undersöka och pröva varandras erfarenheter. 

Externalisering - från tyst till explicit kunskap. Här handlar det om att den tysta kunskapen 

verbaliseras, muntligt eller skriftligt och att den blir synlig för andra personer. En engagerad 

kollega som funnit en bra och fungerande metod för arbetet, dokumenterar och synliggör detta 

för andra. 

Kombinering – från explicit till explicit kunskap. Här använder man sig av kunskap via olika 

slags informationskällor som tillsammans ger en bild över rådande situation, ofta handlar det 

om att systematisera kunskap som redan finns hos organisationer eller individer.  

Internalisering – från explicit till tyst kunskap. Den explicita kunskapen används av flera 

personer samt att den också anpassas till den kunskap som redan finns hos individens, det vill 

säga den tysta egna kunskapen som härigenom blir internaliserad. Tyst kunskap och explicit 

kunskap förstärker varandra därför bör enligt Nonaka organisationer skapa system som gör att 

explicit kunskap blir integrerad med de anställdas tysta kunskap (a.a. s. 2010, s387-388). 

Lärande  
Lärande och implementering hänger tätt ihop och har därför börjat få mer uppmärksamhet i 

sammanhanget. De förändringar inom vård till klienter som eftersträvas och själva 

implementeringsprocessen utfall kan beskrivas av ett lärande. Allt från enskilda personers 

lärande till hela team och organisationers lärande. De kan handla om ökad medvetenhet om en 

ny behandlingsmetod till ett faktiskt förändrat arbetssätt. En av processerna är att medarbetare 

ges en aktiv och betydelsefull roll där de får diskutera, tolka, ifrågasätta och göra kunskapen 

till sin egen i en lärandeprocess (Nilsen, 2010, s.59). Men de handlar också om strategiskt och 

systematiskt planerande i en organisation där implementeringen ska ske, eftersom en 

implementering har till syfte att få en ny metod eller program att bedrivas i den ordinarie 

verksamheten. 
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Om man tittar på de organisatoriska förutsättningar som skapas för ett lärande kan de ge 

ytterligare förklaringar till hur och varför implementering uppnås. Ett lärandeperspektiv 

innebär att den som använder sig av exempelvis en metod tillskrivs en mer betydelsefull roll 

än enbart en passiv mottagare av forskning. Det innebär också att praktikerna kan komma 

med nya idéer, produkter och arbetssätt (Nilsen, 2010, s.21).  Ett lärande leder till förändring 

för individen, gruppen eller organisationen så att de till viss del är annorlunda än innan 

lärandet skedde. Att förstå gruppens lärande är viktigt utifrån att förstå länken mellan den och 

gruppens eller organisationens lärande. Om gruppen inte lär så kan inte heller organisationen 

lära. Ett individuellt lärande kan inte heller skapa samma mervärde som den kollektiva 

kunskapen (a.a. s.62).  När individer gemensamt utvecklar kunskap och kompetens sker ett 

kollektivt lärande. Individers lärande anses som nödvändigt men inte som tillräckligt nog för 

att en organisation ska lära. När en organisation lär handlar det om att trots 

personalomsättning eller omorganisationer så har kunskapen blivit normgivande för 

medarbetare och är därmed en process som lämnar formella spår efter sig i form av t.ex. 

riktlinjer, policyer och regler för organisationens agerande. Lärande sker i alla organisationer 

men det är inte säkert att det kommer till nytta för organisationen (Granberg & Ohlsson, 2004, 

s. 230). 

Vad handlar lärande om? Jo, att tillägna sig kunskap och att utveckla nya färdigheter som 

kan användas. Det är skillnad på att ha kunskap och att använda den. Den första handlar om 

att ha insikt i hur något fungerar och sker, medan det senare handlar om den egna förmågan 

att kunna använda kunskapen rent funktionellt.  

Hur förändrar då en organisation sig?  Det sker bland annat genom att någon i 

organisationen finner något relevant för organisationens verksamhet. Dessutom måste detta 

sprida sig så att det uppstår ett slags kollektivt lärande, här handlar det om att lärande 

processerna inkluderar alla de händelser som möjliggör erfarenhetsutbyte och 

kunskapsöverföring bland de anställda. Den så viktiga kommunikationen är en nyckelfaktor 

för lärandet. Dessutom måste de anställda, i detta fall, socialarbetaren, erfara och tillägna sig 

kunskap, strategi och det beteende som övriga strävar efter att nå i organisationen.  

Evidensbaserad forskning  
Evidensbaserad praktik ”EBP”, har på senare tid blivit högst aktuellt inom socialt arbete. Från 

alla håll inom Socialstyrelsen, Sveriges kommuner och landsting (SKL), Socialdepartementet 

och från politiker betonas vikten av att socialt arbete måste bli evidensbaserat. Men vad 

betyder det egentligen? Svaret verkar variera beroende på vem du frågar och faktiskt vet ofta 
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varken politikerna eller socialarbetarna själva vad det innebär (Bergmark, Lundström & 

Bergmark, 2011, s.9). Tolkningarna på vad evidensbaserat arbete är och borde innebära skiljer 

sig mycket åt, både på den svenska marknaden och den internationella.  
Verner Denvall talar om att det för socialarbetare under 1980-talet inte fanns ett språk för 

att bearbeta erfarenheter. Systematik och metodik hade låg prioritet och arbetsplatser hade 

ibland en prägel av att det inte spelade någon roll hur resultatet blev i slutänden (Blom, Morén 

& Nygren, 2011, s. 37-39). 

I Sverige nådde EBP socialarbetaren slutet av 1990-talet. Budskapet är att säkra det 

professionella arbetet och att kunna erbjuda bästa behandling och minimera risken för att 

grupper ska utsättas för skadliga interventioner (a.a. s. 11, 19). Det innebär bland annat att 

utbilda socialarbetare i nya metoder utefter de behov som finns i grupper. Att själva tanken är 

god håller nog de flesta med om, men däremot ser resurserna för att på bästa sätt använda sig 

av EBP och nya modeller olika ut. Många svenska kommuner, särskilt de små, styrs av 

ekonomiska begränsningar, har inte mer än ett par åtgärder att tillgå och sitter fast i uppköpta 

tjänster via ramavtal. De innebär att de redan bundit upp sig till en specifik metod eller ett 

fåtal möjliga insatser, oavsett vad klienten eller evidensen säger (Bergmark, Lundström & 

Bergmark, 2011, s. 25).  

Det kan också uppfattas som så att EBP berör vissa delar av de vi i Sverige ser som socialt 

arbete. Att den begränsas till metoder som bara ser till att förändra klienten, gärna presenterad 

i en manual så alla kan göra exakt likadant. Exempel på sådana metoder är ART (aggresion 

replacement training) eller MST (multisystemic therapy). Men detta utesluter stora delar av 

den verksamhet som idag utövas av socialtjänsten men som inte har den uttalade behandlande 

effekten (Bergmark, Lundström & Bergmark, 2011, s.29). 

En evidensbaserad praktik förutsätter dock evidensbaserade metoder, och för att kunna ge 

bästa möjliga vård till klienter behöver vi veta mer om vilka metoder som fungerar och har 

vetenskaplig evidens (Sundell, & Roselius, 2008, s.172)  

 

Mullen (2008) skriver att, för att börja arbeta med evidensbaserade metoder måste 

implementering innebära mer än utbildning. För att även den organisatoriska kontexten ska 

förändras så måste det utbildning och utveckling av organisationen kombineras. Ifall fokus 

enbart hamnar på utbildning och dess processer så kan organisationer som inte stödjer ett 

evidensbaserad praktiskt tänkande vara ett hinder. Det gäller alltså att både ta till sig 

forskningen för att kunna möta de behov som finns i organisationen men också att praktikerna 

får träna på det metoder man väljer att utbilda sin personal inom (Mullen, Bledsoe & 
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Bellamy, 2008, s10). 

Organisationen, i detta fall socialtjänsten kan stödja införandet av att använda 

evidensbaserade metoder. Ibland kan det vara bra att arbeta fram och utgå från en policy. 

Eller att organisationen själv antar en utarbetad policy för evidensbaserade metoder.  Ledare, 

politiker, chefer, socialarbetare och brukare är alla viktiga aktörer för att 

implementeringsarbetet ska lyckas. Det handlar om att man vill, kan och förstår. Ledarskap 

och kvalifikationer är viktigt, finns rätt person på rätt plats? (Alexandersson, 2006, s. 22) 

Resultat 

I detta område kommer vi presentera våra informanters svar utifrån den enkät vi skickade ut. I 

enkäten hade vi fyra områden som vi ställde frågor utifrån men dessa skulle ses som mer 

vägledande. Vi har fått svar som ramar in ytterligare intressanta delar inom frågeområdena 

som här i resultatdelen fått egna rubriker. Under varje rubrik börjar vi med att kort redogöra 

för vilka frågor vi ställde och sedan har vi försökt sammanfatta informanternas svar i både 

löpande text och med citat från dem själva.  

Våra nio informanter är till stor del kvinnor, bara en man har svarat, de är mellan 25- 62år och 

har sin anställning inom socialtjänsten.  

Här nedan följer en kort beskrivning: 

 

Informant nummer ett är en kvinna som är 54 år och har arbetar sedan tio år på socialtjänstens 

missbruksenhet. Hon har gått MI under åren 2009-2010. 

 

Informant nummer två, hon är 26 år och har arbetat ett år på socialtjänstens vuxenenhet. Hon 

har tränat på MI inför att hon ska gå utbildningen under året och anser att 

implementeringsarbetet är påbörjat. 

 

Informant nummer tre är 25 år. Hon har arbetat ett år på socialtjänstens barn och 

ungdomsenhet. Svarar utifrån att hon gått metoderna MI, BBIC och en neuropsykiatrisk 

grundutbildning. 

 

Informant nummer fyra är 39 år och har arbetat tre månader på socialtjänstens barn och 

ungdomsenhet. Har gått BBIC och svarar därför utifrån det. 

 

Informant nummer fem är 62 år och har arbetat inom socialtjänstens individ och familj (IFO) i 
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25 år. Svarar på enkäten utifrån att hon gått MI och evidensbaserad psykiatri. 

 

Informant nummer sex är 38 år. Har arbetat i sju månader på socialtjänstens barn och 

ungdomsenhet. Svarar på enkäten utifrån att hon gått BBIC och MI. 

 

Informant nummer sju är 52 år. Har arbetat i tre år på socialtjänstens barn och ungdomsenhet.  

Svarar utifrån att hon har utbildning inom MI- metoden. 

 

Informant nummer 8 är 58 år. Han har arbetat på nuvarande arbetsplats i två år. Arbetar som 

behandlare och uppsökare inom socialtjänstens vuxenenhet. Svarar på enkäten utifrån att han 

gått MI, ASI och Nationella baskursen i KBT-grund. 

 

Informant nummer nio är en kvinna, ingen ålder angiven. Hon har arbetat snart 8 månader på 

socialtjänstens vuxenenhet/missbruk. Svarar på enkäten utifrån att hon gått ASI.	  

 

Stöd  

Under detta område valde vi att ställa frågor om vilket stöd socialarbetarna känt att det fått 

och vilket stöd de hade behövt. Vi frågade också om de fått tillgång till återkoppling och 

feedback och om den information som gavs kändes tillräcklig. Vi beskrev frågorna som mer 

vägledande och det kom därför fram även annat under denna rubrik som kan ses som hinder 

eller möjligheter för implementeringen enligt dem själva.  

Våra informanter lyfter bland annat att få gå en utbildning tillsammans med kollegor vid 

samma tillfälle, möjliggör att man kan ha med sig samma slags kunskaper och de bidrar till ett 

gemensamt fortsatt utvecklande av den nya metoden. Att få gå utbildningen tillsammans med 

sina kollegor tycks vara viktigt, då de annars försvårar inlärningsprocessen och 

upprätthållandet av att arbeta in den nya metoden.  

 

Det är svårt att implementera en metod om all personal utbildas vid olika tillfällen av olika 

utbildare (Informant tre, kvinna 25år).  
 

Vidare pekar det på att de är viktigt med ett fortsatt samtal och en kritisk diskussion för alla 

inblandade, om det uteblir kan det vara ett hinder i implementeringsprocessen.  
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En informant lyfte att hon skulle få återkoppling med gruppen och att det fanns en avsatt 

tid men att det sedan blev ändrad, sedan inställd och tillslut föll det bort. 

Att också ha fortsatt kontakt med metodutbildaren eller en metodstödjare är viktigt för att 

hålla processen levande. 

Flera informanter lyfter dock att det fått olika stöd i form av kontinuerlig handledning, 

återkoppling, stöd från kollegor och de har även getts möjlighet att spela in MI samtal som det 

sedan getts feedback på. En informant menar att tydliga riktlinjer krävs för att metoden ska 

implementeras fullt ut och att kunskapen inte ska gå förbi. Att följa upp och ha återkommande 

utbildningsdagar anses värdefullt.  

Någon pekar på att stöd är när material och information om metoden finns kvar på 

arbetsplatsen och att de riktlinjer som finns hos Socialstyrelsens ska tillhandahållas på ett 

lättillgängligt sätt.   

En informant tycker dock att det stora ansvaret ligger på en själv, hon säger bl.a. att,  

 

Jag tycker att varje enskild individ har ett ansvar att faktiskt arbeta med de metoder som vi utbildas 

för och där anser jag att motivationen är ojämn. Men de är upp till mig att planera min arbetstid 

(Informant sex, kvinna 38år). 

Tid 
Trots att vi inte hade tid som ett av våra frågeområden skrev våra informanter väldigt mycket 

om tiden som avgörande. Vi ställde en fråga inom stöd och styrsystem om de ansåg sig ha fått 

tillräckligt med tid för att lära sig metoden. Trots detta beskrevs tiden som avgörande inom 

alla frågeområdena.  

Vi har inte heller tagit upp det i våra teoretiska utgångspunkter men när vi började 

analysera svaren så var det nästan alla informanter som nämnde något om tid. Då vi anser att 

de är var intressant kändes det viktigt ta upp och låta det bli en egen rubrik under denna 

resultatdel och även senare i analysen. Att tiden är väldigt avgörande kan vi se i många av 

våra informanters svar och det handlar om att få legitimitet från arbetsledningen att kunna ta 

tid från sitt arbete för att en implementering ska kunna ske. De nämner bland annat att, 

 

Metoden kräver bland annat att vi som socialarbetare tränar och håller olika verktyg levande, vilket 

ibland är svårt på grund av tidspress (Informant fem, kvinna 62år). 
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Några informanter lyfter att det finns ett motstånd även i utbildningsdagar och 

återkopplingssamtal när det redan är en stor stress att hinna med sina arbetsuppgifter och det 

tar tid och uppoffring från socialarbetaren.  

För det svåraste verkar vara att hitta tid till att verkligen ta till sig metoden, att stanna upp och 

reflektera och att hinna öva tillräckligt. Som en informant lyfter,  

 

Jag behöver stanna upp, reflektera kring verktygen, metoden kommer inte att sitta säkert om jag 

inte är trygg med de begreppen och det är jag inte idag (Informant tre, kvinna 25år). 

 

De delar som de känner sig mest trygga med känner de att de kan använda även under 

tidspress och stressade situationer men flera svarar att de är svårt att komma ihåg att använda 

metoden fullt ut när tiden är knapp och man blir stressad. De delar som några fortfarande är 

osäkra på och som man tycker är svårast det är beroende på hur stressad arbetsschemat är. Här 

är de flesta överens om att de kräver mycket tid, som det inte finns utrymme för, då det blir 

fler och fler ärende per socialsekreterare.   

 

Hindrena i implementering av metoden är återigen stressen, man hinner inte gå in i ett samtal eller 

förbereda det så mycket, knappast utvärdera, såvida man inte kan fokusera på endast några få 

klienter. Ofta är dessa för många (Informant sju, kvinna 52år). 

 

Samma informant nämner även att, 

 

Vi jobbar inom myndighet så en stor del av arbetstiden går till dokumentation, vilket inte är så MI-

inspirerande. Så när man har en lucka blir det inte att jag fördjupar mig i MI, jag skriver journaler, 

avtal, beslutsmeddelanden, utredningar mm, d.v.s. allt det som också måste göras förutom att ha 

koll på mina ärenden genom uppföljningar och kontakt (Informant sju, kvinna 52år). 

 

Men de finns några som är positiva till hur sin arbetsplats har möjliggjort för en god 

implementering genom tid. Två av informanterna säger att det fått god till att öva på metoden 

och det gör att det blir lättare och lättare för varje gång de använder sig av den. En informant 

berättar att de fått två timmar i månaden avsatt för coaching och att hennes grupp är väldigt 

positiva och vill få in MI i vardagen.  En kvinna säger att,  

 

Jag upplever att det är ok för min chef att ta sig tid för att slå sig ner och läsa MI-boken. Däremot 

är det alltid brist på tid och jag tror många prioriterar annat tyvärr. Däremot tycker jag att alla tar 
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sig tid att gå på gruppträffarna då vi övar i MI. Så jag tror att de flesta är väldigt positiva till att 

utveckla sig i metoden (Informant två, kvinna 26år). 

 

Det förekommer också precis som vi nämnt under rubriken stöd att det getts återkoppling på 

inspelade samtal men här nämner samma person att hon tyvärr prioriterat bort det några 

gånger på grund av mer akuta arbetsuppgifter. 

Igen lyfts även det egna ansvaret att fördela sina arbetsuppgifter och att det är vanligt hårt slit 

med att komma ihåg att använda sig av MI, alla måste träna och åter träna. Att de är upp till 

socialarbetaren själv att planera sin arbetstid så de har tid för exempelvis MI-handledning. 

En informant menar att MI-metoden integreras på hennes arbetsplats i det dagliga mötet med 

klienter och samarbetspartners där det ges tillfälle att öva. Hon anser dock att hennes 

organisation, i mån av tid, skulle ha haft mer uttalade forum för att kunna hålla metoden 

igång, annars glöms den lätt bort efter ett tag.   

Metodtrogenhet 

Även denna rubrik fanns inte med som ett eget område i vår enkät utan det fick bli en egen 

rubrik för att det framkom sådant i våra informanters svar som vi ser kan tas upp under 

rubriken metodtrogenhet. 

De flesta tycker att den metod det fått utbildning inom är bra och det verkar som att man 

vill vara den trogen och lära sig den fullt ut men att det finns saker som hindrar, exempelvis 

tiden som nämnts innan. Men några av svaren innehåller ändå sådant som gör att vi börjat 

fundera kring metodtrogenhet och därför finns denna rubrik med här.  

Några av informanterna beskriver metoderna som bra och att de i MI fungerar när man får 

personer att känna sig uppmuntrade och motiverade att själv förändra sin situation. Trots det 

skriver det att de använder sig inte av metoden fullt ut i de möten de inte anser att det 

nödvändigtvis sker en förbättring för en målgrupp. Då använder de en liten del av metoden 

som ett kompletterande verktyg. De finns även i svaren att det inte pratas om att vissa 

metoder inte är lämpliga för alla målgrupper och att det även finns en övertro på metoder. En 

informant säger att,  

 

ASI är ett bra verktyg men det kräver också att man som utredare frågar "utanför formuläret. 

Annars riskerar det att bli en tunn utredning, det sunda förnuftet måste finnas också (Informant 

nio). 
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En informant anser att det finns en irritation över att en metod ska implementeras fullt ut, när 

det är allmänt vedertaget att de väntar en ny metod runt hörnet som även den ska tas del av. 

Hon anser att metoder är modeflugor som socialarbetarna inte kan ta på så stort allvar tillslut. 

Här finns det några likande svar att man gärna väljer ut de man anser är det bästa delarna av 

en metod och att de kan göra ens arbete bättre än tidigare. En kvinna säger,  

 

Jag har arbetat c:a 20 år med missbruk och metoder kommer och går. Alltid behåller jag de bitar 

som passar mig bäst (Informant ett, kvinna 54år). 

 

En annan informant tycker att man kan stoppa in lite mindfulness i MI-metoden. Svårigheter 

med att hålla sig till metoden nämns också i form av att det är lättare för de nyutexaminerade 

att hålla sig till metoden än de som arbetat länge och går på erfarenhet. De är också svårt i de 

lägen där de som myndighet går in med tvingande insatser och att metoder bara är till för det 

mer ”lätthanterliga” fallen. En informant visar sin skepsis mot metoder genom att säga,  

 

MI är inte tillämpningsbart i alla samtal vilket glöms bort. Jag tycker att det finns en övertro på ASI 

och liknande utredningsdokument. Klienten kan mycket väl anpassa sina svar till vad han/hon vill 

få ut av socialtjänsten (Informant sju, kvinna 52år).  

Resurser 

Inom detta frågeområde ställde vi frågor om resurser kunde utgöra ett hinder för 

socialarbetarna att kunna ta till sig metoden. Om de finns ekonomiska begränsningar som på 

något sätt hindrar och om de var fler som fick gå kursen. Vi frågade även om de tror att 

metoden kommer finnas kvar i organisationen eller om de finns begränsningar som gör att det 

kanske försvinner. 
Det verkar inte som att de finns en känsla av att några ekonomiska resurser direkt hindrat 

implementeringen. De lyfter mycket positivt under denna rubrik som att, 

 

Vi fick veta i god tid så det kunde vi planera in. Min chef var snabb och fixade ny bra litteratur som 

alla har ex av. De böckerna använder vi nu när vi ska implementera med vår egen coach (Informant 

fem, kvinna 62år). 

 

De flesta verkar ha fått tillgång till kursmaterialet och några nämner att det finns att tillgå på 

deras arbetsplats. Något som ses som viktigt är att alla på arbetsplatsen får möjligheten att gå 

kursen och att den köps in till hela arbetsplatsen. De underlättar för implementering att kunna 
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ta hjälp av sina kollegor och att det förs ett pågående samtal dem emellan om metoden. Så att 

inte någon eller några bara får gå, det verkar många av informanterna anse öka risken för att 

metoden lättare ska dö ut.  

 

Vi var fyra personer som gick kursen i den omgång som jag själv gick den. Vi har därmed kunnat 

hålla vissa moment levande (Informant tre, kvinna 25år). 

 

Många anser att det behöver finnas en tydlig satsning från arbetsgivaren och organisationen 

och att man då behöver räkna in resurser som att det tar tid och att det finns tillgång till 

metodstödjare efter avslutat kurs. En informant säger,  

 

Den metodstödjare gruppen har tillgång till ser till att hålla processen levande, även de 

litteraturstudier vi gör bidrar till ökad kunskap. Gruppen har köpt in två handböcker per person i 

ämnet (Informant ett, 54år). 

 

Men en annan person är lite mer missnöjd och säger att arbetsgivaren inte har uttalat att 

coachen skulle få någon extra tid och att de inte fått tillgång till mentor efter avslutat kurs.  

 

Arbetsgivaren har inte uttalat att coachen skulle få ngn extra tid att vara mentor förutom 

utbildningen till coach, typ 2 dagar (Informant fem, 62år). 
 

Här anses de att det skulle ha vart en tydligare satsning hela vägen där det inte fungerar att 

bara köpa in metoden utan de måste finnas resurser efteråt för hur personalen ska få in 

metoden i vardagen. Här har arbetsgivaren tappat fart enligt några informanter.  

En annan informant är väldigt nöjd över sin organisations upplägg och ser inte att det funnits 

något som hindrat i resurväg, hon säger att,  

 

Det finns inga ekonomiska begränsningar som äventyrar implementeringen. 

Kursmaterial fick vi under utbildningsdagarna och det köptes även in annat material efter kursen, 

planscher/kort etc. (Informant sju, kvinna 52år). 

 

Organisation 

Inom frågeområdet som handlar om organisation, finns de flera olika frågor som ska ses som 

vägledande. Frågorna handlar bland annat om på vilket sätt man kommit fram till att det finns 
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behov av att gå den valda utbildningen. Vidare ställs frågor om personal och ledning 

gemensamt kommit fram till nödvändigheten för utbildningen och vem som ansvarat för 

implementeringen. Att kunna integrera metoden i nuvarande system eller om den står i 

motsättning till befintliga riktlinjer, prioriteringar och de resurser man förfogar över ställs 

också frågor angående. En annan fråga är om metoden kräver att organisationen förändrar sig 

(Bilaga 2). 

Kring organisationen finns det en del att koppla till våra teoretiska utgångspunkter i top- 

down och bottom- up som vi kommer att lyfta i vår analysdel. Det några informanter bland 

annat pekar på är att det måste finnas en tydlig satsning i kommunen eller att arbetsledningen 

satsar när en ny metod ska implementeras. Som nämnts tidigare, handlar detta om allt från tid, 

resurser, tillgång till material men också som de nämns här att organisationen måste 

tillhandahålla uttalade forum för att hålla metoden levande.  

Några anser att organisationen borde ta ansvar för sådana forum för att hålla dialogen 

levande. De menar att det är viktigt att samla ihop det som rör metoden och att någon tar 

ansvar för att föra arbetet framåt. En informant berättar att,  

 

Metoden kommer att finnas kvar då policyn är att alla ska vara utbildade inom den. det pågår en 

diskussion om att ha ngt forum för metoden, för att säkerställa att den hålls vid liv. Diskussion har 

dock inte lett till något forum ännu (Informant sex, 38 år). 

 

En annan informant säger att,  

Det har fallit olika i grupperna hur långt man kommit med implementeringen då dels chefen inte 

drivit det, personalen inte prioriterat det och coachen hoppat av (Informant fem, kvinna 62 år). 

 

En annan viktig aspekt som lyft är att organisationens ledning själva borde få utbildning inom 

metoderna. Som samma informant säger,  

 

Jag har undrat förut vad det hjälper att personal utbildar sig om ledningen inte är med på tekniken 

och själva kan den (Informant fem, kvinna 62 år). 

 

Flera av informanterna uppger att det kan vara ett krav från ledningen att man ska använda 

metoden, det handlar såväl om MI, som ASI och BBIC. Det kan handla om att ledningen 

säger att det är ett förhållningssätt i hela kommunen. Eller, ”vi använder det alltid oavsett.” 
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Flera informanter, både informant fem, sju och åtta uppger att det varit ett beslut som fattats 

på ”högre ort” eller ”högre upp”, eller också, ”på hög nivå”. Flera informanter uppger också 

att de redan bestämts att socialarbetarna ska gå på vidareutbildning. Kommunen utbildar 

samtliga anställda oavsett, alla fast anställda ska ha MI har ytterligare en informant uppgett. 

En informant säger att det finns ett gemensamt beslut och en gemensam strävan efter 

implementering. 

 En annan informant menar att alla grupper inte har samma nytta av MI vilket det är dålig 

förståelse hos arbetsgivaren för. Två informanter säger, 

 

MI-kursen bestämdes från högre ledning att den ska vi använda, ansvarig för implementeringen är 

vår utvecklingsansvariga som också står för utvärderingen som inte är klar ännu… (Informant sju, 

52år). 

Eller, 

Beslutet har tagits på hög nivå att samtlig personal ska ha och använda kompetensen, detsamma 

gäller MI (Informant åtta, 58 år). 
 

När det gäller saker som kan upplevas av informanterna som stödjande har flera sagt att 

beslutet kan tas på gruppnivå efter behov hos specifik personal. Här låter det som informant 

nummer åtta menar att det ändå går att bestämma att beslut om utbildning kan göras i dialog. 

Huvudansvaret för implementeringen ligger hos arbetsgivaren.  

Att som personal ifrågasätta metoden ASI, uppger en informant inte vara välkommet då 

det är enhetschefen som utbildar. En annan infomnant uppger att hon tycker att det kan vara 

svårt att organisera in det i jobbet. Flera andra tycks också uppleva det som att någon annan 

borde ta ansvar för att stötta organiserandet av implementeringen. Ibland kan 

omorganiseringar försvåra implementeringsarbetet tycks det.  

 

Vi pratar idag sällan om MI, det har dock varit en stor omorganisation samt att vi flyttat ihop”, så 

det har tagit mycket av vår tid också (Informant sju, 52år). 

  

En annan sak är att informanter säger sig uppleva att de inte finns någon direkt uppföljning. 

Här handlar det om att flera informanter tycks uppleva att organisationen bör ansvara för att 

följa upp och se hur det går med metodutövandet, det behövs olika slags mötesforum för att 

föra dialog gemensamt om dessa saker. Det tycks också vara så att saker ibland bara rinner ut 
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i sanden. Detta beskriver en informant då det handlade om att omorganiseringen blivit ett 

hinder för alla att hitta tid då det tagit sådan tid i sig. 

Vissa saker handlar mer om att informanterna säger sig uppleva att de har ledningens stöd 

och att det är legitimt att få ta sig tid att öva, vissa informanter uttrycker till och med att 

ledningen förväntar sig att de övar. En del informanter säger att det trots detta är svårt att 

prioritera eller organisera detta i arbetet då det ständigt finns en stor mängd klientarbete.  

 

Ledningen vill att vi satsar extra på MI och att vi har dessa arbetsgrupper där vi tillsammans övar 

(Informant tre, 25 år). 

 

 Några av informanterna beskriver också att de har varit upp till dem själva hur de ska tänka 

på hur de använder sig av metoderna. Ingen av informanterna nämner något om att 

organisationen bör organisera sig på något särskilt vis för att kunna implementera en specifik 

metod. De allra flesta informanterna som svarat på frågan utifrån MI, säger att det krävs 

mycket övning, endast en säger att metoden ”sitter som i sten.” . När det handlar om 

metodens möjligheter att integreras i verksamheten, svarar flera informanter att MI inte är i 

konflikt med lagar eller organisationen och står inte heller i motsats till befintliga riktlinjer.  

”Stora möjligheter att integrera med verksamheten.”(informant fem, 62 år) 

Målgrupp 

Att föra in nya perspektiv och metoder i socialtjänstens verksamheter innebär kanske flera 

stora förändringar. Detta kräver bland annat en stark motivation, inte bara hos socialarbetare 

och politiker i kommunen utan också hos den enskilde och berörda brukaren (Bergmark & 

Lundström, 2011, s. 211). Detta frågeområde handlar bland annat om socialarbetarnas syn på 

brukarnas behov av att metoder märks, bidrar till förbättring eller om metoden bör förbättras 

för målgruppen. 

Inom detta område ställde vi frågor som skulle kunna vara till hjälp för informanten att rama 

in området målgruppens behov på. Några av frågorna var, anser du att metoden bidrar till 

förbättring för målgruppen? Eller, på vilket sätt märks metoden för klienten? Vi ställde också 

frågan, passar metoden för de faktiska behov du anser att en viss målgrupp har?  

När det handlar om metoden Motivational interviewing ”MI”, uppger socialarbetarna att 

det är en metod som på flera olika sätt hjälper till med att lyfta brukares egenmakt och 

autonomi.  



	   39	  

 Metoden gör klienten delaktig, detta har flera olika socialarbetare uttryckt bland annat 

informanterna två och fem. 

Någon anser att MI är bra att använda när klienter är ambivalenta. En informant säger så här; 

” Klienter kan säga: ”du får mig att komma fram till så bra saker.” 

Flera informanter beskriver också att de använder MI som samtalsmetod som ett verktyg 

då de samtalar med andra personer än brukarna. Några informanter har sagt att det är ett 

grundläggande förhållningsätt i arbetet i kommunen som de utgår ifrån.  

Att se individen och låta den vara delaktig i sitt liv och sina beslut är det flera informanter 

som på olika vis uppger, flera tar också upp att klientens åsikter efterfrågas för sällan.  

En informant säger att det inte nödvändigtvis blir en förbättring för målgruppen. Vidare 

säger hon att metoden märks för klienten utifrån att de känner sig mer lyssnande på, de får 

föra sin talan själva och att hitta sina sidor. En annan informant uppger att metoden MI inte 

passar på alla och att det fungerar lite olika på olika klienter, hon säger också att metoden inte 

passar för yngre barn eftersom deras självbestämmande inte är tillräckligt stort. ”Alla grupper 

har inte nytta av MI vilket är en dålig förståelse hos arbetsgivaren.” (Informant åtta, 58 år.) 

Att metoder och arbetssätt måste uppfattas som meningsfulla samt också motsvara 

grundläggande behov hos både socialarbetare och brukare är viktigt att ta hänsyn till 

(Alexanderson, 2005, s. 20-21). Flera informanter beskriver att i de samtal som man lyckas på 

personen att känna sig lyssnad på, eller som på något vis blir uppmuntrade eller motiverade 

till att genomföra förändringar, då vet de att metoden lyckats.  

Vidare tar informant nummer åtta upp att man inte verkar vilja ha en dialog direkt med 

brukaren, han säger så här; 

 

Baskursen från kunskap till praktik kommer att införas sägs det. Jag är dock mycket tveksam då 

man inte vill släppa in några brukare utan väljer nykterhetsföreningar att föra deras talan 

(Informant åtta, 58 år). 

 

Han uppger att det saknas en dialog direkt med den enskilde och att det är svårt att få gehör 

för detta.  

Karin Alexanderson har även nämnt att man måste komma ihåg att följa upp effekter för 

brukare (a.a. s.13, 15, 22).  

De informanter som besvarat enkäten utifrån metoden BBIC, är nummer tre, fyra och sex. 

Informant nummer fyra, har använt BBIC i två år, hon uppger att det funnits svårigheter med 

intervjuformuläret då det inte är åldersanpassade frågor. 
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Oftast är det inte åldersanpassade frågor, som barnet inte vill svara på eller mår dåligt av efteråt. 

Metoden kräver lång erfarenhet av arbete som socialsekreterare, för att kunna göra bra planering 

för utredning….. Metoden märks för klienten på det sättet att det blir tydligt med bl.a. 

genomförandeplan och uppföljningar (Informant fyra, 38 år). 

 

 

Problem och risker som nämns för brukarna är att förtroendet för den professionelle kan 

påverkas negativt om situationsanpassningar inte görs (Alexanderson, 2005, s. 22). 

Två informanter, uppger att BBIC är ett speciellt tänk som hjälp för att sätta barnet i fokus. 

Det har också varit ett krav att använda BBIC. Dock finns förbättringsområden att utveckla 

särskilt som frågor ibland inte upplevs enligt informanterna som åldersadekvata. Flera 

informanter uppger även att man ska ha jobbat länge och ha stor erfarenhet då man ibland är 

tvungen att ställa frågor vid sidan av intervjuformuläret, annars blir utredningen för tunn.  

 

Jag har ibland problem med att tänka ur ett barnperspektiv, sätter mig hellre och diskuterar 

vuxenproblem med föräldrarna, men BBIC får in mig på rätt spår igen (Informant fyra, 39 år). 

 

Det finna också fler informanter som tycker att metoden är till hjälp för dem själva i arbetet, 

indirekt är ju detta något som faktiskt kommer klienten till godo. Flera informanter uppger 

att;” MI gör så man inte skriver dem på näsan med hur de ska lösa sina problem”. ”Det 

handlar om att klienten själv ska reflektera fram lösningar” (informant sex, 38 år). 

Citaten här ovan fångar in att metoden ska vara användbar och verkningsfull på olika vis i 

klientarbetet. 

Tyst kunskap  

Begreppet tyst kunskap handlar om den erfarenhet som individer har utvecklat över tid, saker 

som man vet fungerar men som kan vara svåra att sätta ord på (Jacobsen & Thorsvik, 2010, s. 

385). Detta område syns också på lite olika vis inom de andra områdesfrågorna, även om det 

inte är något vi frågat efter specifikt. Detta område, tyst kunskap, får därför en egen 

beskrivning här. 

Att ha delat erfarenheter och upplevelser under gemensamma utbildningsdagar kan ha lett till 

olika slags insikter för socialarbetarna. Flera informanter uppger att det varit viktigt att få gå 

utbildningen tillsammans med kollegor vid samma tillfällen. Under utbildningsdagarna har 

MIs olika redskap övats i gemensamt i grupp. Det verkar som medvetenheten om metoden MI 
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ökar i de situationer då hon är tillsammans med de kollegor hon utbildade sig samtidigt som. 

De delar en slags gemenskap i detta som underlättar och möjliggör att man lättare kan fråga 

om hjälp.  

Exempelvis är jag mer medveten om MI-verktygen i de samtal som jag har tillsammans med 

kollegor som gick utbildningen samtidigt som mig. Då kan man ta mer hjälp av varandra….. 

(Informant tre, 25 år) 
 

Två informanter uppger att MI kanske inte passar att använda i alla samtal;  

De säger att ”dock är inte MI tillämpningsbart i ALLA samtal, vilket glöms bort.” 

En annan informant beskriver att den aktuella metoden kräver lång erfarenhet och beskriver 

tyst kunskap utifrån hennes arbetslivserfarenhet då hon påtalar att man även måste 

komplettera med frågor utanför formuläret.  

 

För att göra bra planering för utredning, annars riskerar utredningar bli onödigt omfattande och ev. 

tappa fokus på huvudproblemet (Informant fem, 65år).  

 

En Informant anser att ”det finns en övertro på metoden.” Medans någon annan säger att 

metoden är bra men det krävs att man också frågar utanför formuläret, annars blir utredningen 

för tunn uppger hon. Att inte nöja sig och enbart fylla i formulär och grunda en utredning på 

dokument kan kräva lång erfarenhet, för vem säger att en utredning är tunn?”  Eller, ”vem 

talar om när en utredning är heltäckande? Här kan det vara troligt att det handlar om kunskap 

som man vet genom tidigare självupplärd erfarenhet och som kan ha tagit tid att få syn på. 

En informant uppger att hon är positiv till att gå fler vidareutbildningar, hon uppger att arbetet 

blir mer rättssäkert, men det kräver dock att utredaren är en bra frågeställare.  

 

Ju mer kunskap man har och ju mer utredningsverktyg vi har desto större perspektiv kan vi fånga 

av klienten/brukaren. Med det menar jag inte att man ska använda massor med verktyg och på så 

sätt glömma klienten, det sunda förnuftet måste finnas också (Informant nio) 

 

”Jag försöker alltid ha lite MI i bakhuvudet” (Informant nummer två, 26 år). 

Informant nummer fem uppger att det görs en del för att kunna öva och få syn på MI, att man 

gör saker som kanske inte har ”etikett”. Informanten säger vidare att, ”Det är jättebra att vi 

har våra sittningar regelbundet”. Ett sätt tycks vara att socialarbetare skulle kunna få syn på 

sitt eget tysta kunnande då de reflekterar gemensamt. Detta är något som de allra flesta säger 
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är viktigt att försöka prioritera, även om flera uppger att det är svårt att hinna med att 

reflektera i praktiken, men då de avsatt tid i förväg i form av till exempel halvdagar har det 

varit bra uppger de. 

Resultat sammanfattning 

Ovanstående är en presentation av våra informanters svar. Vi har valt att ta med många citat 

för att ge en bild av vad dem själva vill säga och vi vill på detta sätt låta socialarbetarna 

belysa det de ansett viktigast i arbetet med att implementera en ny metod. Även om vi 

sammanfattat en del i löpande text är det helt utifrån de svar vi fått in. Att de framkom sådant 

som vi inte hade räknat med utanför våra frågeområden ser vi bara som något 

intresseväckande och kommer utifrån dessa områden analysera det mest intressanta. De 

temana som är listade är menade att inringa de komponenter vi kan se i tidigare forskning som 

är viktiga. Vi kan även se att socialarbetarna själva har mycket åsikter om vad som kan 

försvåra en implementering, likaså lyfter de fördelarna på sin arbetsplats som de anser 

bidragit för möjligheten till en god implementering.  

Analysen 

Syftet med vår studie var att ta reda på och analysera om det finns aspekter som kan hindra 

personal att använda sig av metoden, och om de finns förutsättningar som underlättar och 

möjliggör att man använder sig av en ny metod?  

I detta avsnitt kommer vi att utgå från resultaten och sammanföra detta med våra teoretiska 

utgångspunkter top down/ bottom- up, tyst kunskap, och evidensbaserad praktik då de blev de 

mest intressanta empiriska temana. Vi lägger även här till tid och resurser som egna rubriker 

då det fanns intressanta delar att analysera. Däremot väljer vi att inte analysera målgrupp och 

stöd under egna rubriker, en anledning är att vi inte tycker att den del av materialet varit lika 

omfattande och därför tillräckligt intressant för en egen analys. I de fall vi funnit relevant 

empiri under även dessa områden har detta lagts under de andra rubrikerna.  

Med våra frågeställningar i fokus vill vi urskilja hinder och möjligheter avseende 

implementering som socialarbetare som besvarat vår enkät själva lyfter.  

Top down/Bottom- up 

Organisationer och dess uppbyggda struktur är ett slags skelett som ger organisationen dess 

beskaffenhet och riktning. Den anger också vilka slags krav som man kan ställas på de anställda, i 

detta fall socialarbetaren (Jacobsen & Thorsvik 2010, s.128-129). 
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Då våra informanter uppgett att beslutet att gå valda metoder kommer uppifrån ledning och 

arbetsgivare så väljer vi att analysera det utifrån top- down/bottom- up perspektivet. Som 

tidigare tagits upp är det viktigt att involvera alla berörda parter som ska lära sig att använda 

metoden. I resultatet är det flera informanter som påtalar att alla som ska utbildas i en ny 

metod kanske inte kommer att ha samma nytta av den eller att de ens går att använda på vissa 

klienter. Detta går att förstå från bottom- up perspektivet som talar om vikten av att i detta fall 

ge socialarbetarna utrymme för att hitta och se hur eventuella lösningar för hur vissa grupper 

skulle kunna se ut, alltså låta rådande behov få styra val av metod som skall implementeras. 

Sebatier, menar att det är viktigt att kombinera både top- down och bottom- up samtidigt för 

att uppnå maximal implementeringsmöjlighet. Som vi ser det verkar det som besluten inte 

förankrats hela vägen utan att ledning, organisation eller kommun har bestämt sig för en 

metod. Att huvudansvaret ligger hos ledningen för en god metodimplementering kan vi se att 

våra informanter anser genom att det svarar att de måste finnas en tydlighet för prioritering 

och att de ges förutsättningar.  Det är en tydlig koppling till Guldbrandssons som menar att ett 

svagt och otydligt ledarskap med dålig planering och där socialarbetarna själva inte fått vara 

delaktiga hindrar för en implementering. Det visar också hur viktigt och avgörande det är för 

implementeringen hur ledningen hanterar processen. Att det inte bara är upp till 

socialarbetarna själva även om de är de som kommer använda sig av metoden i längden. 

Det verkar finnas brist i det stöd och det kommunikationsflöde som behövs för att hålla 

metoden vid liv. Där kan vi se en risk för några av våra informanter att den nya metoden 

kräver mer än vad som ges och därför kan försvinna bort.  

Ett av de hinder som vi ser det skulle kunna vara att för våra informanter som inte kommit så 

långt i implementeringsprocessen och där det fortfarande behövs stora förutsättningar i form 

av stöd, tid, reflektion och förståelse från sin ledning. För dem finns det en risk att metoden 

glöms bort eller hamnar i en pärm i bokhyllan bara om detta inte ges.  

Precis som vi tagit upp i tidigare forskning skulle en möjlighet här vara att kombinera de olika 

förutsättningarna och därmed nå den förändring som eftersträvats.  

Ett annat hinder med top- down perspektivet som vi ser i vårt resultat är att en metod som 

köps in ofta kommer med ett tidsupplägg inom en viss ram. Många av våra informanter lyfter 

just att processen sen tar olika lång tid. Detta kan ha att göra med individuell förmåga, 

organisationens struktur, gruppens förmåga att tillsammans tillgodogöra sig metoden, 

användbarheten hos brukaren eller möjligheten att öva på ”riktiga” klienter vilket nämns av 

våra informanter. En styrka med top- down är att beslutet för implementering går snabbt och 

kan ses som effektivt. Vi ser dock utifrån våra informanters svar att det förväntas förändring 
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av den högre instansen inom en viss tid gör att metoden inte hinner förankras hos 

arbetsgruppen. Här är bottom- up perspektivet styrka, trots att den kräver längre tid pga. av 

allas involvering så visar den positiva effekter och ett bättre resultat i användandet av 

metoden.  

Tyst kunskap 

Begreppet tyst kunskap handlar om den erfarenhet som individer har utvecklat över tid, saker som 

man vet fungerar men som kan vara svåra att sätta ord på (Jacobsen & Thorsvik, 2010, s. 385). 

 

Vi tycker oss kunna urskilja att det i våra informanters svar framkommer sådant som visar på 

tyst kunskap. Därför väljer vi att ta upp detta som ett av våra teoretiska resonemang och också 

här i analysen. Även om det inte är något vi frågat efter specifikt i vår enkät så skiner de 

igenom i enkätsvaren. 

Att de är viktigt att få gå utbildning tillsammans med andra syns i våra informanters svar 

och detta går att koppla till Guldbrandssons komponenter där hon lyfter stöd och återkoppling 

som en viktig del. Det framkommer att det annars kan vara svårt att dela sin kunskap och att 

mycket av ens kunskap finns i den implicita kunskapen, alltså tysta. Inom den sociala 

inlärningsteorin påtalas bland annat att man lär sig genom att överta handlingssätt och det 

olika slags lösningar som kollegor eller andra kan ha utvecklat. De vill säga att man lär t.ex. 

genom att se på metodutbildaren, via rollspel eller genom övning tillsammans med andra. Det 

kan också vara så att man inte vet om att man äger kunskapen utan förmedlar det i ett 

situationsbundet sammanhang eller att man ”bara gör”. Därför är det viktigt med kollegor som 

går utbildning samtidigt så att man kan dela reflektion och kunskap vilket bibehålls från det 

upplevda sammanhanget och in i verksamhet. På detta sätt kan erfarenhet och tyst kunskap bli 

synligt. 

Några av informanterna tar upp att man gör sådant som inte går att förklara utan de är mer en 

fingertoppskänsla i hur man genomför sitt arbete. Här ser vi att det kan vara bra med en lång 

arbetslivserfarenhet där de finns mycket av förförståelse i den tysta kunskapen som de kan 

dela till de nya på arbetsplatsen. Det handlar om att man lagt sig till med handlingsvanor och 

att man sätter sin tilltro till de förutsatta. Samtidigt kan det göra att man ställer sig mer kritisk 

till en metod och som en informant påpekar så kan de vara lättare för en nyutexaminerad som 

inte kommer med så mycket förförståelse att ”köpa” hela metoden. De vi kan se utifrån några 

av svaren är att informanterna använder sig av tyst kunskap genom att själva bedöma vad som 

är relevant att använda sig av i metoden i det vardagliga arbetet. Några säger att metoder 
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kommer och går men att de väljer de anser är bäst.  En sådan inställning tyder på att det 

använder sig av sin erfarenhet och att det finns en implicit kunskap som inte är uttryckt i 

organisationen. Det kan göra att kunskapen inte kommer organisationen tillgodo eller att 

socialarbetarna bara använder en del av metoden och gör om den till sin egen. Även om vi 

förespråkar att använda sin erfarenhet och egen kunskap så tappar ändå metoden sin evidens 

och egentliga syfte och därmed också utvärderingsmöjligheten. En annan risk som vi också 

kan se i informanternas svar är när det finns kunskap i arbetslaget men som inte är förankrad i 

ledningen. Det kan vara att kunskapen har blivit tystad pga. av ointresse eller att ledningen 

själva inte fått utbildning inom samma metod och på så sätt kan ha förståelse för den 

diskussion som behövs för att synliggöra kunnandet hos den enskilde.  

Även här kan vi se att tiden påverkar den tysta kunskapen. Med ökad arbetsbelastning och fler 

ärenden är det svårt att hinna förmedla sin kunskap så att den sprids.  

Tyst kunskap tillsammans med de andra komponenterna förstärker sannolikheten för en god 

implementering. 

Evidensbaserad praktik /  Metodtrogenhet 

En evidensbaserad praktik förutsätter evidensbaserade metoder frö bästa möjliga omsorg 

till klienter (Roselius & Sundell, 2008, s.172). 

 

Vi väljer att ta upp detta område då vi tycker oss se i våra informanters svar att det finns 

frågor kring metodtrogenhet. De kopplar vi till EBP med tanke på den satsning som görs från 

Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting att utbilda evidensbaserat.  

Några av våra informanter tar upp att det inte använder en metod fullt ut utan istället som ett 

komplement. Både tillsammans med andra metoder samt tillsammans med sin tidigare 

erfarenhet. De anser också att det finns en övertro på metoderna och att det inte är lämpliga 

för alla som de möter. Deras åsikter stämmer överens med det vi i tidigare forskning tar upp 

om att den enskilde socialarbetaren kan känna att EBP i Sverige bara är anpassat till metoder 

som är till för att vara förändringsinriktade och stöpta i samma form i en manual. Att metoden 

dessutom måste följas till punkt och pricka vilket av våra informanter ses som en svårighet 

kan vara ett hinder.  

Risken med att inte vara metodtrogen är att metoden inte längre håller den evidens som är 

knuten till den vetenskapliga forskningen som finns på området eller att man i värsta fall 

använder metoden fel och på så sätt inte ger den bästa behandling för den tänkta målgruppen.  

Utifrån våra informanters svar kan det vara så att den evidensbaserade vetenskapen kan 
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utgöra ett hinder för socialarbetarens egen kompetens. Samtidigt som vi tror att den enskilde 

socialarbetaren ska kunna utforma och använda sin egen kunskap för att kunna hjälpa klienten 

så får inte metoder urholkas och därmed tappa sin fullständighet. 

Ett annat hinder är att de finns en irritation hos våra informanter över att metoderna måste 

implementeras fullt ut när de ändå snart kommer en ny metod som de också måste ta del av. 

Här ser vi en risk med att begreppet evidens redan har blivit urholkat och att de finns ett 

underliggande motstånd. Det tål därför att tänkas på att på en arbetsplats kan det vara bättre 

att försöka implementera ett färre antal metoder utefter behovet som socialarbetarna själva 

anser behövs. På så sätt minskar risken att de bara ställer sig kritiska och därför kan tänka sig 

att fullt ut implementera en vald metod.  

En möjliggörande faktor är att organisationen har en utarbetat strategi med en tydlig policy 

och utsatta mål längs vägen. Eftersom många informanter efterfrågar ett tydligare ledarskap 

kan de stödja införandet av evidensbaserade metoder. Ledare, politiker, chefer, socialarbetare 

och brukare är alla viktiga aktörer för att implementeringsarbetet ska lyckas (Alexandersson, 

2006, s. 22).  

För att våra informanter ska hålla sig metodtrogna så efterfrågas att resurserna räcker till för 

att kunna implementera metoder fullt ut. Det innebär ett åtagande även efter avslutat kurs då 

det stora implementeringsarbetet till organisation egentligen börjar.  

Resurser 

Om en metod är tillräckligt bra så krävs små eller inga resurser för att den ska spridas. Detta sker 

spontant. Men när det gäller sista steget i en spridningsprocess, dvs. när den nya metoden ska 

implementeras i verksamheten, så krävs i allmänhet mer resurser. Dessa bör vara preciserade i en 

budget, tex för planering, inköp av utrustning, anställning av personal, utbildning och utvärdering 

(Guldbrandsson, 2007, s.15). 

 

Att det enligt Hanson et al. är viktigt med en effektiv organisation som tar ett helhetsansvar 

att resurserna som krävs finns ser vi även i våra informanters svar (2011, s. 104-106). De 

efterfrågas att det saknas en tydlighet från början till slut i implementeringsprocessen. Här kan 

vi säga utifrån de komponenter som nämnts som viktiga i tidigare forskning att det är viktigt 

att resurserna räcker hela vägen så att det även kan ges stöd efter avslutad kurs. Trots detta 

finns det också mycket positivt angående våra informanters syn på resurser. I flera av svaren 

uppges det att det är positiva till sin organisations planering av resursanvändning. Det handlar 

om tillgång till material, möjlighet att få läsa på arbetstid, att ingå i samtalsgrupper och få stöd 
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av metodstödjare. Trots detta verkar det inte som att det kan metoderna fullt ut utan att mer 

tid, reflektion och ett vardagligt användande skulle behövts för att lära sig metoden fullt ut. 

Här faller organisations strategi för resurser och om metoden ändå inte används fullt ut för att 

det inte hunnit bli trygga i den eller att det brustit på andra områden så faller 

implementeringen och resurserna som använts går förlorat.  

Tre informanter lyfter även ett viktigt perspektiv utifrån de coacher som stöttar 

socialarbetarna på sin arbetsplats. De som behövs för att bli coach är en utbildning på två 

dagar extra. Detta gör att de finns en stor sannolikhet att även dessa coacher använder de delar 

ur metoden som de finner är enklast eller som de hunnit lära sig mest grundläggande. Även 

här kan vi se att det finns risk att det kan bli en felriktat resursanvändande eftersom coacherna 

har begränsade erfarenheter och kanske inte kan bidra till större lärande för de andra. Några 

coacher lämnade också uppdraget som stöd till sina arbetskamrater på grund av tidsbrist i sitt 

arbete.  

Tid 
”Rom byggdes inte på en dag” (Alexanderson, 2006, s.36). 

Tiden som möjliggörande faktor för att implementera de olika metoderna har våra informanter 

återkommit till på många olika sätt. I vissa fall anser vi att vi kan koppla tiden till en 

stressfaktor. Ibland uppger informanterna att de har svårt att ta sig tid till att hinna med att 

planera samt att känna att metoden verkligen landar få en tro på att man kan metoden fullt ut. 

Det kan också bero på, vilket nämnts som en resursfaktor, då det getts för lite återkoppling 

och stöd. Det vi tror kan förebygga möjligheten för implementering är i detta fall att 

arbetsbelastningen inte får öka i form av ärendemängd och planering. Informanterna uppger 

att det inte hinner med och då faller olika delar från metoden bort. De vågar således bara 

använda de delar de känner sig trygga med. Vi anser att det kan resultera i att metoden 

urholkas eftersom att evidensen inte går att mäta.  

Klientarbetet tycks prioritera sig själv då socialarbetarna hela tiden har en så hög 

ärendemängd, vilket även inkluderar möten som tycks uppta hela socialarbetarens arbetstid. 

Metoden får därför inte företräde eller tillräckligt med avsatt tid och uttalade forum finns inte, 

på samma sätt som de finns för klienterna. Det måste alltså finnas en gynnsam 

implementeringsstrategi för tidsanvändningen när man ska implementera en ny metod. Det är 

en viktig del för att organisationer ska kunna lyckas få metoden institutionaliserad och för att 

alla på arbetsplatsen ska känna sig trygga i sitt arbete.	  
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Sammanfattning av analysen 

Vi har här ovan beskrivit de olika analysområdena, top-down och bottom-up, tyst kunskap, 

evidensbaserad praktik, metodtrogenhet, resurser och tid. Syftet med analysen var att 

synliggöra, tolka och skapa en tydlighet genom att bland annat använda olika teoretiska 

perspektiv. 

I de olika analysområdena har vi haft fokus på att försöka ge en sammanfattande bild av 

hur socialarbetarna upplever hinder och möjligheter för en god implementering. Vi har här 

ovan nämn bristande ledarskap och stöd från organisationen. Vi har även sett att det finns 

brister i kommunikation som gett olika slags konsekvenser.  

Tid i relation till tyst kunskap tycks vara ett osynligt område som arbetsplatser inte verkar 

prata så högt om själva. Men det står klart att det påverkar implementeringen. Vi har även fått 

vetskap om hur urholkat begreppet evidens blivit, en anledning är att metoderna inte tycks 

implementeras fullt ut.  

En fråga som man kan ställa sig är om det verkligen behövs så många utbildningar som 

man inte lyckas genomföra fullständiga implementeringar av metoderna. Dessutom så tycks 

även klientarbete stå i motsatsförhållande till metodkunnande, det handlar om att klientarbetet 

prioriterar sig själv i högre grad.  

 

Diskussion 

När vi beskriver implementering i vår uppsats är vi väl medvetna om att vi inte tagit upp 

svårigheten med att säga något om implementering utan att ta hänsyn till kontextens 

betydelse. Olika faktorer inverkar på genomförandet och framträder i olika kombinationer i 

olika kontexter påverkar såklart genomförandet av implementering. Vi förstår utifrån all 

litteratur och tidigare forskning vi läst att organisationsförändringar är en komplex process 

och att man behöver ta hänsyn till omgivningen och de grupper som berörs av förändringen, 

samt den implementerande metoden.  

 Egentligen borde vi kanske också skilja på tyst kunskap/vetande och tyst kunnande, detta 

gör både Per Nilsen och Tua Haldin – Herrgård i sina rapporter.  

Vetande/kunskap syftar på resultatet, en slutprodukt efter till exempel trägen övning. Den kan 

vara relativt enkel att tillägna sig men försvinner om den inte används, den är verbaliserande 

och faktabetonad. Kunnande däremot syftar mer till den aktiva kunskapsprocessen som är 

handlingsbaserad, det vill säga själva användningen av det tysta kunnandet. Detta anses också 

vara mer bestående (Haldin-Herrgård, 2004, s.31; Nilsen, 2010, s.59).  
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När denna uppsats syftar till att lyfta vad som är avgörande för att en implementering ska 

kunna ske och huvudfokus ligger på de svar vi fått in via enkäten har vi valt att inte gå in för 

mycket och förklara alla nyanser som finns i de olika begreppen som används för att kunna 

analysera svaren  

Vi kan själva känna efter att ha arbetat med denna uppsats att vi fått fler frågor än svar och 

att det finns mycket man skulle kunna studera vidare inom. Exempelvis ser vi intressanta 

forskningsteman utifrån, 

-‐ Kan socialtjänstens anställda metodstödjare ge tillräckliga förutsättningar för ett gott 

implementeringsstöd? Har de tillräcklig utbildning och kompetens för att kunna stödja 

socialarbetarna? 

-‐ Hur stort ansvar ligger på organisationers ledning? Inser de vikten av tydligt ledarskap 

och hur de kan påverka vad implementeringsprocessen resulterar i? 

-‐ Hur viktigt är det med evidens och att hålla sig metodtrogen? Gynnas metoder av egen 

erfarenhet som lägger till eller plockar bort delar ur metoden? 

	  

Implementeringsområdet som sådant har bjudit på en stor mängd forskning, vilket spänner 

över flera olika områden. Vi har genom fokus på frågeställningarna därför sökt det som varit 

relevant inom området som rör denna uppsats.  Implementering tycks inte vara ett statiskt 

fenomen eller förlopp utan en innovativ och föränderlig process. Vi kan därför tycka att det 

bör fortsätta vara ett explorativt och dynamiskt område, där mer forskning beroende på vilken 

metod och vilken organisation som ska göra ett implementeringsarbete bör utvecklas. 

Utifrån vårt syfte att ta reda på hinder och möjligheter i implementeringsprocessen tycker vi 

att det är bra att olika komponenterna börjat lyftas som avgörande och väsentliga. Här skulle 

det kunna bli ännu tydligare vilka komponenter som är avgörande för vilken metod och vilka 

komponenter som är viktiga för vem beroende på ledning, utbildningsansvarig, de som 

faktiskt ska implementera metoden och för metodstödjaren.  

Om vi istället valt en annan insamlingsmetod för empirin och genomfört kvalitativa 

intervjuer ”face to face” hade vi kanske kunnat hjälpa informanterna och styra in dem på de 

aktuella frågorna. Informanterna beskriver gärna själva metoden i sig och enligt oss tappar de 

ibland fokus på att besvara och hålla sig inom tänkt frågeområde, vilket vi tror påverkade 

resultatet. 
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Bilaga 1 Informationsbrev 
Hej,	  

Vi	  heter	  Emelie	  Öjebrandt	  och	  Maria	  T.	  Kullberg	  och	  kommer	  som	  socionomstudenter	  
att	  skriva	  examensarbete,	  C-‐uppsats	  under	  våren	  2012.	  	  	  

Vi	  önskar	  att	  Du	  som	  socialsekreterare,	  anställd	  inom	  socialtjänsten,	  skulle	  kunna	  hjälpa	  
oss	  besvara	  några	  frågor	  i	  en	  enkätstudie.	  	  

Beräknad	  tid	  för	  detta	  uppskattas	  till	  cirka	  30	  minuter.	  Enkäterna	  kommer	  att	  besvaras	  
direkt	  till	  en	  mailadress	  som	  endast	  vi	  har	  tillgång	  till.	  Intervjumaterialet	  i	  sin	  helhet	  
kommer	  endast	  vi	  att	  ta	  del	  av	  och	  du	  kommer	  även	  att	  avidentifieras,	  du	  är	  alltså	  helt	  
anonym.	  Då	  studien	  är	  färdig	  kommer	  intervjumaterialet	  att	  förstöras.	  C-‐uppsatsen	  
kommer	  sedan	  att	  finnas	  tillgänglig	  via	  Ersta	  sköndals	  högskolas	  bibliotek/internet	  för	  
uppsatser.	  	  

Ditt	  deltagande	  är	  frivilligt	  och	  du	  kan	  avbryta	  din	  medverkan	  men	  vår	  förhoppning	  är	  
att	  du	  vill	  hjälpa	  oss,	  Du	  har	  värdefulla	  kunskaper	  som	  är	  viktiga	  för	  oss!	  

Information	  till	  dig	  som	  är	  behjälplig	  för	  att	  svara	  på	  våra	  enkätfrågor:	  

Bakgrund:	  	  

Det	  finns	  idag	  en	  medvetenhet	  om	  vikten	  av	  att	  använda	  sig	  av	  evidensbaserade	  insatser	  
inom	  folkhälsoområdet	  och	  det	  finns	  därför	  ganska	  gott	  om	  metoder	  som	  baseras	  på	  
forskning	  av	  hög	  kvalitet.	  	  
Trots	  detta	  saknas	  fortfarande	  kunskap	  om	  hur	  metoderna	  ska	  implementeras	  i	  
verksamheter	  på	  bästa	  sätt.	  Vi	  vet	  av	  erfarenhet	  att	  det	  ser	  olika	  ut	  i	  de	  olika	  
kommunernas	  socialtjänst	  hur	  man	  ser	  på	  vidareutbildning	  och	  vilka	  förutsättningar	  
som	  ges	  för	  att	  kunna	  använda	  sig	  av	  nya	  metoder	  i	  sitt	  fortsatta	  arbete.	  
Syftet	  med	  vår	  studie	  är	  att	  ta	  reda	  på	  hur	  Du	  som	  socialarbetare	  som	  gått	  
vidareutbildningar/kurser	  i	  exempelvis	  BBIC,	  ASI	  eller	  MI	  (Motivational	  Interviewing)	  
under	  år	  2009-‐	  2011,	  anser	  att	  det	  funnits	  möjliggörande	  faktorer	  och	  hindrande	  
faktorer	  i	  implementeringsarbetet	  av	  dessa	  metoder.	  	  

Vi	  vill	  med	  uppsatsen	  öka	  kunskapen	  kring	  och	  urskilja	  komponenter	  som	  har	  betydelse	  
för	  implementering	  av	  nya	  metoder	  som	  socialtjänsten	  använder	  sig	  av.	  Detta	  då	  
samspel	  mellan	  faktorer	  på	  olika	  nivåer	  påverkar	  metoder	  som	  ska	  användas	  bland	  
annat	  genom	  implementeringsprocesser	  och	  deras	  utfall.	  	  

Genom	  att	  låta	  er	  socialarbetare	  själva	  beskriva	  mer	  djupanalyserande	  hoppas	  vi	  kunna	  
få	  svar	  på	  vad	  ni	  som	  faktiskt	  arbetar	  med	  metoder	  anser	  är	  avgörande	  för	  en	  god	  
implementering.	  

	  

Definition	  implementering:	  

Implementering	  avser	  den	  procedurer	  som	  används	  för	  att	  införa	  nya	  metoder	  i	  en	  
ordinarie	  verksamhet	  och	  som	  säkerställer	  att	  metoderna	  används	  som	  avsetts	  och	  med	  
varaktighet.	  
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Vår	  förhoppning	  och	  önskan	  är	  att	  du	  med	  egna	  ord	  skriver	  ner	  så	  mycket	  du	  kan	  inom	  
varje	  frågeområde,	  1-‐2sidor	  på	  det	  fyra	  huvudfrågorna.	  Vill	  du	  skriva	  mer	  går	  det	  
naturligtvis	  bra.	  

Även	  om	  rutan	  ser	  liten	  ut	  kan	  du	  skriva	  hur	  mycket	  du	  vill.	  Tänk	  inte	  på	  hur	  du	  
formulerar	  dig,	  vi	  är	  inte	  ute	  efter	  korrekt	  Svenska,	  vi	  vill	  endast	  veta	  vad	  du	  anser.	  

Frågorna	  börjar	  med	  fem	  mer	  allmänna	  kryssfrågor	  om	  vem	  du	  är,	  sedan	  kommer	  
huvudfrågorna	  som	  är	  fyra	  till	  antalet.	  Därutöver	  finns	  det	  tre	  skalfrågor	  -‐	  där	  du	  ringar	  
in	  relevant	  siffra.	  

	  

Välkommen	  att	  höra	  av	  Dig	  till	  oss	  med	  frågor,	  stort	  TACK	  för	  din	  medverkan!	  

Emelie	  Öjebrandt	  &	  Maria	  T.	  Kullberg	  	  	  

	  

Mail:	  metoduppsats@gmail.com	  
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Bilaga 2 Enkäten 
Inledande frågor  
Man eller kvinna? 

Hur gammal är du? 

Hur länge har du arbetat på denna arbetsplats? 

I vilken verksamhet inom socialtjänsten har du din anställning? 

Vilka vidareutbildningar har du fått under åren 2009-2011 via din arbetsgivare?  

(Endast utbildningsinsatser som varit mer än en dag, tex. BBIC, MI, ASI eller andra.) 

 

Fråga 1. Målgruppen/ behoven 
Vilka möjligheter anser du att metoden har att integreras i den nuvarande organisationen? 

Anser du att metoden bidrar till förbättring för en speciell målgrupp? 

Är metoden användbar för en speciell målgrupp/avsedd målgrupp? 

På vilket sätt märks metoden för klienter/kunder?  

Kan/bör metoden förbättras, eller passar den i förhållande till målgruppen?? På vilket sätt – berätta. 

Passar metoden för de faktiska behov du anser en viss målgrupp 

Utveckla ditt svar och kom gärna med synpunkter utanför de specifika frågorna. (De är bara till för 

vägledning) 

 

Fråga 2. Organisationen 
Har ni som arbetar hos er tillsammans med chefen och övriga i ledande position gemensamt kommit 

fram till att det finns ett behov för er att gå denna kurs? Gillar alla detta eller finns det skillnader 

mellan till exempel arbetsgruppen – ledningen om det ses som nödvändigt? Vem var ansvarig för 

implementeringen? Anses det att den nya metoden kan integreras i det nuvarande systemet eller står 

den i motsättning till befintliga riktlinjer, lagar, prioriteringar och de resurser som finns till 

förfogande? Kräver kanske metoden att organisationen förändrar sig? Beskriv i så fall på vilket sätt.  

Utveckla ditt svar och kom gärna med synpunkter utanför de specifika frågorna. (De är bara 

till för vägledning) 

 

Fråga 3. Stöd och styrsystem 
Det finns forskning som menar att för att en metod ska fungera så måste ni som ska arbeta med  

metoden få stöd vid inlärning och lära sig när, var, hur och för vilka klienter den nya metoden ska  

användas. Vad anser du om detta? 

Har du fått tillräcklig information för att tillgodogöra dig metoden och börja en förändring?  

Har du en tydlig bild av metoden och vad som krävs av dig? 
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Fick ni tid för att verkligen lära er metoden, kunde ni öva på den? 

Beskriv på vilket sätt du anser att du fått möjligheter att komma igång med att använda metoden. Om 

det funnits hinder, beskriv hur och vilka hinder? 

Har du känt en tveksamhet inför att använda den nya metoden?  

Känns det som att det tar mer av din tid än tillför? Känns det lättare att göra som du alltid gjort?  

Har du fått det stöd/feedback och återkoppling som du känner behövs för att kunna tillgodogöra dig 

metoden? 

Utveckla ditt svar och kom gärna med synpunkter utanför de specifika frågorna. (De är bara 

till för vägledning) 

 

Fråga 4. Resurser 
Styrs ni av ekonomiska resurser/begränsningar? I så fall på vilket sätt hindrar eller möjliggör det en 

god implementering på din arbetsplats?  

Beskriv hur ni fick tillgång till materialet för kursen, finns den tillgänglig på din arbetsplats? Kunde ni 

läsa på arbetstid eller din egen tid? Hur påverkade det dig att lära dig metoden och att kunna använda 

dig av den idag?  

Var ni tillräckligt många som gick kursen för att kunna få tillräckligt stöd från kollegor och för att 

metoden verkligen ska implementeras i er organisation?  

Tror du att metoden kommer att finnas kvar/användas/urholkas på din arbetsplats? Varför?  

Hur pratar man om metoden på arbetsplatsen? Vad är det allmänna uppfattningen? 

 Utveckla ditt svar och kom gärna med synpunkter utanför de specifika frågorna. (De är bara 

till för vägledning) 

	  


