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Sammanfattning: 

Studiens syfte är att beskriva och analysera chefer och medarbetare syn på sina organisatoriska 

förutsättningar att etablera evidensbaserad praktik (EBP) i socialtjänsten. I uppsatsen läggs ett särskilt 

fokus på den organisatoriska förutsättningen strategiskt ledarskap och dess betydelse i en EBP-

kontext. Frågeställningarna behandlar huruvida det finns en tydlig riktning kring hur verksamheten ska 

utvecklas, om konkreta förutsättningarna skapas för genomförandet, ifall kontinuerlig uppföljning och 

återkoppling ges på arbetet samt om det finns uthållighet i utvecklingsarbetet i organisationen. 

Skillnader i uppfattning mellan chefer och medarbetare undersöks. Empirin har hämtats från två barn- 

och ungdomsenheter i Stockholms stad i form av en enkätundersökning och fyra fokusgrupper. 

Materialet har analyserats utifrån tidigare forskning om ledarskap kopplat till implementering av EBP 

samt Scheins ramverk om organisationskultur och ledarskap. Resultaten från enkätundersökningen 

visar på statistiskt säkerställda skillnader i uppfattning mellan chefer och medarbetare: cheferna svarar 

genomgående i en mer positiv riktning än medarbetare. Resultaten från fokusgrupperna visar 

möjligheter att skapa tydlig riktning, flera likheter i uppfattning om konkreta förutsättningar samt 

möjligheter att utveckla arbetet med uppföljning och återkoppling. Faktorer som påverkar 

uthålligheten i organisationen lyfts fram. Sammanfattningsvis visar undersökningen att  

det strategiska ledarskapet ännu inte finns fullt ut i de undersökta organisationerna men viktiga steg 

har tagits för att skapa denna organisatoriska förutsättning. Resultat från undersökningen pekar också 

mot att man framöver bör arbeta mer systematiskt med att inkludera medarbetarna i arbetet med att 

etablera en evidensbaserad praktik.  

 

Nyckelord: Evidensbaserad praktik, implementering, ledarskap, socialt arbete, socialtjänst, 

triangulering 

 

Abstract: 

The purpose of this study is to describe and analyze social work managers’ and employees’ views of 

the organizational prerequisites to establish evidence-based practice (EBP) in the social services. The 

thesis has a particular focus on the organizational preconditions of strategic leadership and its 

importance in an EBP context. The research questions reflect whether the strategy for development is 

clear, if conditions are established for implementation, if continuous evaluation is used and feedback 

given, and whether there is perseverance regarding the developmental work in the organization. 

Differences in the opinions between managers and employees are examined. The study has a mixed-

methods approach. Empirical data were derived from two children and youth units in Stockholm city 

in the form of a survey and four focus groups. The material was analyzed based on previous research 

on leadership related to implementation of EBP and Schein's framework of organizational culture and 

leadership. The results from the survey show statistically significant differences in the opinions 



 

 

between managers and employees: managers consistently respond in a more positive direction 

compared to the employees. The results from the focus groups show opportunities to provide clear 

direction, several similarities in opinion about how to create concrete conditions for implementation, 

as well as possibilities to develop work on evaluation and feedback. These results further highlight 

factors related to sustainability for strategic leadership. To conclude, the investigations of present 

study find that the strategic leadership does not yet characterize these organizations, but important 

steps have been taken in developing this organizational condition. Moreover, the results indicate that 

future work would benefit from systematically involve employees in the developing efforts to 

establish an evidence-based practice. 

 

Keywords: evidence-based practice, implementation, leadership, social work, social services, mixed 

methods approach 
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Inledning 

Evidensbaserad praktik (EBP) har varit ett av de mer diskuterade begreppen och företeelse inom 

svensk socialtjänst1 under det senaste 15 åren. Ämnet har debatterats både internationellt och i 

Sverige, och i många länder pågår försök att förändra arbetssätt inom socialt arbete genom att etablera 

EBP (Svanevie, 2011). Ursprungligen utvecklades EBP på hälso- och sjukvårdsområdet som en 

professionsbaserad rörelse inom klinisk medicin och läkarutbildning. Bakgrunden var att läkarna i sin 

praktik förlitade sig mer på den egna erfarenheten och information från läkemedelsföretagen som 

tillräckliga grunder för beslut snarare än på den kliniska forskningen (Oscarsson, 2009). 

Evidensbaserad praktik betonar istället att den professionelle bör inhämta och sammanväga kunskap 

från flera källor vid bedömning och beslut, så som forskning, klientens önskemål och erfarenheter 

samt sin egen professionella expertis (SOU 2008:18, Socialstyrelsen 2012, Sackett 2000). I Sverige 

har det inte varit yrkeskåren utan främst statliga myndigheter som lanserat och spridit evidensbaserad 

praktik som ett sätt att utveckla socialtjänstens sätt att arbeta (Oscarsson 2009, Bergmark m fl, 2011). 

Aktörer på nationell och regional nivå har genomfört flertalet initiativ för att etablera EBP inom 

verksamheter i socialt arbete (SOU 2008:18). Socialstyrelsen har här varit en nyckelaktör vad gäller 

spridningen av idén om EBP på nationell nivå men även andra centrala aktörer såsom Sveriges 

Kommuner och Landsting (SKL), Regionförbund, Kommunförbund samt föreningen Sveriges 

Socialchefer har stått bakom försök att etablera EBP (Svanevie, 2011).  

Som modell för god praktik har EBP fått en omfattande spridning inom olika professionella fält 

men också bidragit till stora kontroverser (Svanevie, 2011). En intensiv debatt har förts bland forskare, 

praktiker, myndighetsföreträdare och politiker. Att socialarbetare ska arbeta evidensbaserat är 

emellertid numera en uttalad politisk ambition (Bergmark m fl., 2011). Mål som omfattar EBP har 

blivit vanligare både på socialnämndsnivå och i verksamhetsplaner; till exempel anger 

Kommunstyrelsen i Stockholms stad (2015) i sitt budgetförslag mål som omfattar EBP såsom 

”Socialtjänstens arbete… ska baseras på kunskaper och erfarenheter där metoder och insatser ska vara 

evidensbaserade och visa på goda resultat” (s.85), att ”Socialnämnden ska fortsatt samordna arbetet 

med att införa evidensbaserad praktik i det sociala arbetet inom stadens alla verksamheter, att 

”//evidensbaserade metoder är viktigt för att kunna mäta och utvärdera socialtjänstens insatser” (s.175) 

(Kommunstyrelsen i Stockholms stad, 2015). Det finns således en politisk vilja såväl som ett stort 

intresse från nationell och regional nivå för att verksamheter i socialtjänsten ska utvecklas mot EBP.  

                                                 
1 Med socialtjänst avses här vård och omsorg om äldre, stöd och service till personer med funktionshinder samt 
individ och familjeomsorg som regleras enligt Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS), Lagen om vård av missbrukare (LVM) och Lagen om vård av unga (LVU) 
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Etableringen av EBP i socialtjänsten  

Studier har visat att svenska socialarbetare och chefers inställning till EBP är till övervägande del 

positivt och att intresset har ökat. Överlag har socialarbetares syn på en närmare koppling mellan 

vetenskap och socialt arbete blivit mer positivt över tid (Bergmark m fl., 2011). Studier som har 

undersökt svenska socialarbetares egen syn på kunskap, kunskapsanvändning och EBP har dock också 

visat att de, liksom i andra länder, i förhållandevis liten utsträckning tar del av forskning (a a). I en 

longitudinell enkätundersökning undersökte Socialstyrelsen chefers inställning till evidensbaserad 

praktik, användning av kunskap, standardiserade bedömningsmetoder samt användning av 

evidensbaserade insatser under åren 2007, 2010 och 2013. Där framkom att det fanns ett intresse för 

evidensbaserad praktik och att intresset hade ökat över tid, från 68 % år 2007 till 77 % år 2013 

(Socialstyrelsen, 2014). Trots detta framkommer även hinder i form av brist på kunskaper och 

färdigheter hos medarbetare för att kunna bedriva ett evidensbaserat arbete. Exempelvis bedömde 

endast 12 % av cheferna i ovan nämnda studie att personalen hade tillräcklig kunskap för att söka efter 

vetenskaplig evidens om insatsers effekter och ännu färre, 6 %, att personalen skulle ha tillräcklig 

kunskap för att värdera evidens. Ungefär 20 % bedömde att deras personal hade tillräckliga kunskaper 

i att använda standardiserade bedömningsmetoder och systematiskt följa upp utfallet av insatser 

(Socialstyrelsen, 2014).  

Även utländska studier har visat på svårigheter att etablera EBP i praktiken. Till exempel visade en 

forskningssammanställning rörande implementering av EBP i sociala verksamheter i USA att 

hindrande faktorer var brist på kunskaper och färdigheter hos medarbetare, otillräckliga 

organisatoriska resurser, brist på tid, en organisationskultur som inte främjar EBP samt brist på 

tillgång till forskning. Främst framkom strukturella hinder, såsom organisationskultur, fördelning av 

resurser till bemanning, handledning, biblioteksresurser, informationsteknik och utbildning. Slutsatser 

som drogs var att EBP som arbetssätt är långt mer troligt att kunna bedrivas i en omgivning där 

adekvat nätverksstöd, resurser, utbildning och handledning finns tillgänglig för praktikerna och där 

inhämtande av forskning är en del av organisationskulturen (Gray m fl, 2013). 

Organisationen och ledarskapets betydelse  

Organisatoriska förutsättningar och ledarskap lyfts fram i forskning som viktiga faktorer för etablering 

av EBP såsom implementering av kunskap från forskning, metoder och nya arbetssätt (Aarons m fl 

2014, Damschröder m fl 2009, Fixen 2005, Gifford m fl 2007, Sandström m fl 2010, Ovreveit 2010, 

Austin m fl 2012, Gray m fl, 2013). I två rapporter från Socialstyrelsen undersöktes ledarskapets 

betydelse vid implementering av nationellt kunskapsstöd inom socialtjänsten (Socialstyrelsen, 2013) 

samt chefers erfarenheter av att arbeta med att etablera EBP i socialtjänsten (Socialstyrelsen, 2015). I 

den förstnämnda undersöktes första linjens chefers egna behov av stöd vid implementering av 

nationellt kunskapsstöd. Rapporten betonar vikten av första linjens chefers roll vid implementering av 

ny kunskap och riktlinjer samt för att leda utvecklingsarbetet. Av rapporten framgick även att första 
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linjens chefer är i störst behov av stöd när det gäller den organisatoriska miljön. Den mest 

framträdande bristen var att det saknades en tydlig riktning för arbetet med evidens. De kan dessutom 

inte arbeta ensamma utan är beroende av andra aktörer för att lyckas. Sammanfattningsvis visade 

rapportens resultat att organisatoriska förutsättningar har stor betydelse för hur första linjens chefer 

förmår arbeta med EBP (Socialstyrelsen, 2013). I den andra studien intervjuades chefer inom olika 

nivåer i socialtjänsten om sina erfarenheter av att arbeta med att etablera EBP inom sina 

organisationer. Där framgick på liknande sätt att ett aktivt ledarskap är centralt men det behövs mer än 

drivande personer i ledande ställningar. Ledarna behöver möjlighet, tillräckligt inflytande eller andra 

personer med sig för att forma sin verksamhet. Samtidigt som de är beroende av de organisatoriska 

förutsättningarna är ledarna med och skapar dessa. Av rapporten framgick att de kommuner som 

kommit längre med etablering av EBP kännetecknades bland annat av att det fanns mål kopplade till 

EBP samt att uppföljning och återkoppling användes i arbetet. De hade även arbetat strategiskt med att 

skapa en gemensam kunskapssyn om EBP och skapat förutsättningar för medarbetarnas 

kompetensutveckling (Socialstyrelsen, 2015). Av båda nämnda rapporter framgår att ett aktivt 

ledarskap verkar vara centralt men att även andra faktorer är betydelsefulla för att möjliggöra 

etablering av EBP. 

Problemformulering 

Mot bakgrund av de ovan beskrivna svårigheterna att etablera EBP i kombination med den 

övergripande ambitionen från politiskt håll och det ökande intresset för etablering av EBP är det 

angeläget att studera och öka kunskapen om huruvida de förutsättningarna som i forskningen beskrivs 

som viktiga finns i socialtjänsten. Ledarskapets betydelse lyfts fram i flera studier men även om 

ledarskapets betydelse är en viktig faktor för etablering av EBP och ofta diskuteras i forskningen så 

finns begränsade empiriska undersökningar kring hur det ser ut i socialtjänstorganisationer. Utifrån att 

det finns stora förväntningar på individ- och familjeomsorgens chefer när det gäller etablering av EBP 

finns det skäl att intressera sig särskilt för ledarskapets betydelse. Chefer och medarbetares 

erfarenheter och uppfattningar om tillgången till ett strategiskt ledarskap är viktig. Genom att beskriva 

och förstå chefer och medarbetares erfarenheter kan kunskap fås som kan bidra till utveckling av 

evidensbaserad praktik inom socialtjänsten.  
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Syfte och frågeställningar  

Studiens syfte är att beskriva och analysera hur chefer och medarbetare inom socialtjänsten ser på 

tillgången till den organisatoriska förutsättningen strategiskt ledarskap för etablering av 

evidensbaserad praktik. 

 

Frågeställningarna är:  

 Finns en tydlig riktning kring hur verksamheten ska utvecklas? Om ja, hur yttrar det sig? 

 Skapas konkreta förutsättningarna för genomförandet? Hur yttrar det sig? 

 Används kontinuerlig uppföljning och ges återkoppling? Hur sker det i så fall? 

 Finns uthållighet i utvecklingsarbetet i organisationen? På vilket sätt yttrar det sig i så fall? 

 Finns det skillnader i uppfattning mellan chefer och medarbetare med avseende på ovan nämnda 

punkter? I så fall, hur kan dessa skillnader karaktäriseras? 
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Bakgrund 

Som inledningsvis beskrevs har organisatoriska förutsättningar och ledarskapets betydelse lyfts fram 

som viktiga faktorer för etablering av EBP. För att ge ett sammanhang till utvecklingen av EBP ges i 

detta avsnitt en kort tillbakablick på ursprunget till EBP, hur begreppet kan uppfattas och vanliga 

argument som framförs som motivering för EBP. Därefter ges en beskrivning av vad som är tänkt att 

uppnås med EBP.  

Ursprungligen lanserade en grupp kliniskt verksamma läkare, ”The Evidence-Based Working 

Group”, begreppet Evidence-Based Medicine (EBM). EBM beskrevs som ett nytt paradigm för hur 

klinisk medicin och utbildning skulle bedrivas (Guyatt m fl, 1992). Rörelsen drevs av professionen 

utifrån uppfattningen att den medicinska praktiken förlitade sig till största delen på egna erfarenheter, 

intuition, auktoriteter och läkemedelsindustrin som tillräckliga grunder för beslut och inte i lika hög 

grad beaktade kunskap från klinisk forskning i sina bedömningar. Tillgången till forskning hade vid 

denna tid ökat med en strid ström av forskningsresultat. Att inhämta och beakta kunskap från 

forskning, och kunna bedöma forskningens relevans för det egna kliniska problemet, skulle enligt 

gruppen leda till mer välbetänkta bedömningar och beslut (a a). Tankegångarna har sedan spridits 

utanför det medicinska fältet till andra professionella fält såsom arbetsterapi, psykoterapi, utbildning 

och socialt arbete under benämningen evidensbaserad praktik (EBP) (Svanevie, 2011).  

Begreppet EBP inom socialtjänsten 

Inom socialtjänsten introducerades begreppet EBP för drygt 15 år sedan. I det följande avsnittet ges en 

beskrivning av fem olika förståelser av evidensbaserad praktik, därefter hur EBP begreppet beskrivs i 

litteraturen som beslutsprocess, grundfilosofi, arbetsprocess och förhållningssätt.  

Innebörden av och förståelsen för vad en evidensbaserad praktik innebär inom socialtjänsten 

undersöktes i en studie av Avby m fl (2014) genom intervjuer av politiker, chefer och medarbetare 

verksamma inom tre socialtjänster. I studien urskiljdes fem olika förståelser av evidensbaserad praktik. 

Dessa är fragmenterad (förståelse saknas eller är vagt uttryckt), diskursiv (fortfarande vagt uttryckt 

eller ett abstrakt begrepp som orsakar förvirring eller används för att det är politiskt korrekt), 

instrumentell (implementering av specifika metoder, kvalitetssäkringssystem, ökad standardisering), 

mångfacetterad (ökad transparens, ökad kunskapsbas där kunskap inhämtas från flera källor varav 

brukarens roll och kunskap är mer framträdande än tidigare) samt kritisk (fördelar och nackdelar med 

EBP identifieras, synen på vad som räknas som evidens är bred, reflektion och noggrann analys 

betonas för att införliva olika typer av kunskap) (a a). Studien ger en förståelse för hur personer 

verksamma inom socialtjänsten kan uppfatta evidensbaserad praktik. Uppfattningen är långt ifrån 

enhetlig och etableringen av EBP är beroende av vilken uppfattning som är mest inflytelserik. Avby m 

fl menar att erkännandet och förståelsen av att det finns olika sätt att förstå begreppet kan underlätta 

skapandet av en socialtjänst som använder flera kunskapskällor såsom forskning, profession och 

brukare. 
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EBP diskuteras på olika sätt i litteraturen, i termer av exempelvis beslutsprocess, grundfilosofi, 

arbetsprocess eller som förhållningsätt. Från att Guyatt m fl (1992) i den ursprungliga artikeln om 

EBM fokuserade på frågan om ökad användning av forskning vid utbildning och i den kliniska 

praktiken inom medicinen beskrivs EBP idag som en beslutsprocess där den professionelle 

sammanväger bästa tillgängliga kunskap från forskning, klientens önskemål och erfarenheter samt sin 

egen professionella expertis vid bedömning och beslut om insats i klientarbetet (SOU 2008:18, 

Socialstyrelsen 2012, Sackett 2000). Svanevie (2013) har beskrivit denna integrering av kunskaper i 

det praktiska arbetet som att man i backspegeln ska kunna utläsa i dokumentationen i vilken 

utsträckning man haft ett brukarperspektiv, utgått från brukarens behov, använt sig av vetenskapligt 

stöd och sammanfattat och använt tidigare professionella erfarenheter. Grundfilosofin vilar på rötter i 

antiken och den hippokratiska eden som förutsätter att den professionella tar ansvar för att säkerställa 

att arbetet inte skadar utan hjälper på avsett sätt (Svanevie, 2013). EBP-filosofin utgår från att 

professionell erfarenhet är en nödvändig men inte tillräcklig kunskapskälla för en god praktik. 

Professionella behöver också använda forskning, beprövad (dokumenterad) erfarenhet och följa upp 

sitt arbete (Bergmark m fl. 2011, Oscarsson 2009). EBP-filosofin betonar det professionella 

handlandets konsekvenser för den enskilda människan – med syftet att bedriva ett ständigt 

förbättringsarbete. Detta innebär med andra ord uppföljning av hur det går för brukare på både individ- 

och gruppnivå och på basis av denna kunskap revidera professionella handlingsstrategier och insatser, 

men även använda denna kunskap som en källa för utveckling av verksamheten (Svanevie, 2013). 

EBP som arbetsprocess är en konkretisering av EBP-definitionen. Grundstegen är att: 1) Formulera 

behov av information till frågor som är möjliga att besvara, 2) Söka bästa tillgängliga vetenskapliga 

stöd för att besvara frågan, 3) Genomföra en kritisk granskning av det vetenskapliga stödet, 4) 

Integrera den kritiska genomgången med professionella erfarenheten, brukarens tillstånd, värderingar 

och omständigheter, och 5) Utvärdera de fyra föregående stegen och söka sätt att förbättra dem till 

nästa gång (Svanevie, 2013). När det gäller EBP som förhållningssätt innebär detta, med ursprung i 

EBM, bland annat att: 

 Läkaren ska använda sig av sin bedömningsförmåga, personliga erfarenheter och 

forskningsresultat vid kliniska beslut 

 Omsorgen om den individuella patienten och relationen mellan läkare-patient är i fokus  

 Forskningsresultat är alltid ofullständiga och möjliga att revidera och det finns olika typer av 

evidens  

 Läkaren ska på ett systematiska och reflekterande sätt värdera forskningsresultat i förhållande 

till patienten och olika beslut (Reynolds 2000). 

Sveriges regering och Sveriges kommuner och landsting (SKL) har formulerat en överenskommen 

samsyn om EBP: ”En evidensbaserad praktik är ett förhållningssätt för ett ständigt och systematiskt 

lärande, där brukaren och de professionelle, utifrån bästa tillgängliga kunskap, tillsammans fattar 

beslut om lämpliga insatser i den mån brukaren eller hans eller hennes närstående kan och vill vara 
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delaktiga. Vetenskap blir användbar först när den integreras med professionell erfarenhet och förmåga 

samt brukarens situation och önskemål” (Socialdepartementet, 2010). Reynolds fokus är på 

individnivå och inom den kliniska praktiken; mötet mellan läkare och patient. Han betonar den 

professionelles användning av forskning tillsammans med sin bedömningsförmåga och personliga 

erfarenheter vid beslut. Medan överenskommelsen lyfter ett större fokus på gemensamt beslutsfattande 

där brukaren ges en större roll. Likheter i de beskrivna förhållningssätten är betoning på systematik, 

lärande, värderande av kunskap och ett ständigt reviderande.  

Vad ska uppnås med EBP?  

Det främsta argument som framförs för att motivera EBP är att tillförsäkra brukarnytta. Att som 

socialarbetare anta EBP som förhållningssätt medför att i första hand förlägga brukarens, och inte 

verksamhetens, behov i centrum (Svanevie, 2013). Andra argument för etablering av EBP inom socialt 

arbete har relaterats till yrkesetik och till lagens krav på kvalitet (Oscarsson 2009, Jergeby red 2008). 

Kravet på god kvalitet anges i Socialtjänstlagen och kvaliteten i verksamheten förväntas systematiskt 

och fortlöpande utvecklas och säkras (SFS 2001:453 3 kap 3§).  

Svanevie (2013) har ställt frågan när sociala verksamheter kan sägas vara evidensbaserade 

praktiker och konkretiserade en vision bland annat såhär: ”[…]EBP bygger på att goda intentioner, 

erfarenhet och intuition är nödvändiga men inte tillräckliga för en god praktik. Det behövs även 

kunskaper från systematiska observationer och kritiskt konsulterande av forskning för en 

välfungerande praktik. Om det tidigare funnits en tveksamhet till att mäta resultat i socialt arbete, 

framhåller en EBP, som kontrast, att resultaten av socialt arbete både kan och bör följas upp och 

utvärderas” (Svanevie 2013, sid 169). Vidare menar Svanevie att med EBP så blir den tidigare 

otydliga relationen mellan insats och resultat i socialt arbete tydligare och mer transparent genom att 

den så kallade svarta lådan mellan insatser och resultat öppnas med hjälp av uppföljning. 

Figuren nedan sammanfattar det nya perspektivet (EBP) mot det traditionella: 

Figur 1: Ett nytt aspektseende (Svanevie, 2011:179, reviderad i Svanevie 2013:170) 

Det gamla Det nya 

Goda intentioner, erfarenhet och intuition är 

tillräckligt för en välfungerande praktik 

Goda intentioner, erfarenhet och intuition är 

nödvändiga men inte tillräckligt för en välfungerande 

praktik. Det behövs även kunskaper från systematiska 

observationer och kritiskt konsulterande av forskning 

för en välfungerande praktik 

Resultaten av socialt arbete kan inte ”mätas”. Resultaten av socialt arbete för brukare och samhälle 

kan och bör följas upp och utvärderas (före-efter) 

Fokus på symptom Fokus på problem (individens behov) 

Fokus på intention Fokus på konsekvens 

Otydlig relation mellan insatser och resultat Fokus på att öppna den svarta lådan 
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Svanevie (2013) beskriver vidare i sin vision att när EBP är etablerad i en social tas kunskaper om 

verksamhetens resultat fram för olika målgrupper, liksom i vilken utsträckning och på vilket sätt 

eventuella förbättringar sker inom de områden som de professionella och verksamheten avsett att 

åstadkomma förbättringar. Med andra ord sker det en kontinuerlig analys av resultat i relation till 

utgångsläge och arbetsinsats. Kritik uppmuntras och tas tillvara för en systematisk förbättring. 

Brukarna får på ett för dem förståeligt sätt veta hur ett behov förstås och på vilken grund beslut fattas, 

vilket bidrar till att viktiga relationsfaktorer såsom tillit och förtroende kan etableras. Stöd, hjälp och 

service som rekommenderas har blivit kritiskt prövad och har visat sig hjälpa brukarna att uppnå 

resultat de finner önskvärda och möter klarlagda behov. Det finns här god grund att anta att ineffektiva 

och skadande tjänster inte används (Svanevie 2013, sid 170-171).  

Sammanfattningsvis kan EBP tolkas som en ständig process som inte är något som kan införas eller 

implementeras likt en färdig metod eller kunskap från forskning. Det är ett förhållningssätt för ett 

ständigt och systematiskt lärande där kunskap från flera kunskapskällor inhämtas. Kunskap bör alltid 

ses som ofullständig och osäkerhet finns. EBP strävar utifrån grundtankarna mot att bygga en mer 

solid kunskapsbas för bedömningar och beslut om insatser som grundar sig på mer än egna 

erfarenheter, intuition eller auktoritet.  

Kontext för studien  

Uppsatsen har genomförts inom ramen för ett flerårigt samarbetsprojekt mellan praktik och forskning. 

I detta avsnitt presenteras detta sammanhang.  

FIRE-PROJEKTET 

Empiriskt genomförs studien inom barn- och ungdomsenheterna (beställarenheter) vid Södermalm 

stadsdelsförvaltning och Kungsholmen stadsdelsförvaltning i Stockholms stad. Dessa förvaltningar 

ingick i projektet FIRE – ”Förutsättningar för Implementering av Resultatstyrning och Evidensbaserad 

praktik inom socialtjänsten” – som pågick mellan september 2012 och december 2015. FIRE var ett 

samarbetsprojekt mellan Ersta Sköndal högskola samt Södermalms och Kungsholmens 

stadsdelsförvaltningar. Det övergripande syftet med projektet var att stödja och fungera som 

kunskapsinhämtare för Socialförvaltningens uppdrag att ta fram en implementeringsstrategi för EBP 

och resultatstyrning i Stockholms stad. De två stadsdelarna valdes för att Södermalm hade erfarenhet 

av EBP och Kungsholmen hade erfarenhet av resultatstyrning.  

SÖDERMALM  

Södermalm är en av 14 stadsdelar i Stockholms kommun. Södermalm startade sitt arbete med 

evidensbaserad praktik år 2007 när stadsdelsförvaltningen träffade en överenskommelse med 

Socialstyrelsen (IMS) om ett samarbete som innebar att individ- och familjeomsorgen skulle utgöra en 

försöksarena för hur det fungerar i praktiken att etablera evidensbaserad praktik inom socialtjänsten. 

Under 2008-2009 fungerade Södermalm som en pilotkommun. Det fanns ingen färdig modell för 
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arbetet mer än viss kunskap från implementeringsforskning. Cheferna fick inom ramen för projektet 

prova material framtagna för chefer medan medarbetare provade olika bedömningsmetoder och lokala 

uppföljningsmetoder. IMS bidrog även med föreläsningar om EBP. Arbetet syftade för Södermalms 

del till att brukarna i större utsträckning än tidigare skulle få utredningar och insatser som baseras på 

vetenskap och beprövad erfarenhet. Projektet ledde bland annat till att användningen av 

bedömningsinstrument ökade i de sociala utredningarna. Erfarenheter som drogs mellan 2007 och 

2009 var att förändringsarbete tar betydligt längre tid än man tror. Andra slutsatser var att 

förändringsarbete ställer stora krav på cheferna i att de behöver vara drivande och uthålliga och 

kontinuerligt följa upp arbetet (Socialstyrelsen, 2010).  

KUNGSHOLMEN  

Kungsholmen är en av 14 stadsdelar i Stockholms kommun. På Familjeenheten vid Kungsholmens 

stadsdelsförvaltning startades 2008 ett arbete med resultatbaserad styrning. Målsättningen med att 

införa resultatbaserad styrning var att utveckla arbetet för att styra verksamheten mot de resultat man 

vill uppnå för målgruppen, samt för att kunna följa upp resultaten så att man kunde skapa en tydligare 

bild av vad man behövde lägga resurser på. Kungsholmen tog hjälp av en extern konsultfirma i detta 

arbete. Arbetet genomfördes genom att enhetens medarbetare gemensamt formulerade mål för 

verksamheten, definierade målgrupper och vilka resultat man ville uppnå för respektive målgrupp och 

utvecklade indikatorer för att följa verksamhetens resultat och prestationer (ur bidrag till Stockholms 

stads kvalitetsutmärkelse 2011, Kungsholmens stadsdelsförvaltning, Familjeenheten) 

Även om Södermalm och Kungsholmen profilerat sig i olika i sitt utvecklingsarbete så kommer denna 

studie inte undersöka skillnader mellan organisationer. Fokus för denna uppsats är istället att lyfta 

fram deras samlade erfarenheter av utveckling i riktning mot evidensbaserad praktik som ett medel för 

att skapa förutsättningar i syfte att nå resultat för brukare.  

FÖRÄNDRINGAR UNDER 2012-2015 

Under den tidsperiod som FIRE-projektet pågick genomfördes flera organisatoriska förändringar i 

båda stadsdelarna. Södermalm hade under dessa tre år tre stadsdelsdirektörer, alla avdelningschefer 

byttes ut och stödfunktionerna minskade. Södermalm hade vid projektstarten haft stöd i 

utvecklingsarbetet i form av interna metodutvecklare sedan 2007. Vid starten av FIRE-projektet 2012 

fanns fem heltidsanställda metodutvecklare som hade i uppdrag att på olika sätt stödja etablering av 

EBP i verksamheterna (Verksamhetsplan 2012, DNR 1257-2011-1.1). Vid slutet av 2013 hade antalet 

metodutvecklare minskat till två tjänster. Vid denna tidpunkt hade en ny avdelningsdirektör tillträtt 

och en omorganisering av administrativa och stödfunktioner genomfördes över stadsdelen. I juni 2015 

började en ny stadsdelsdirektör. I oktober 2015 startade en ny omorganisering av administrativ 

personal på förvaltningen. Syftet med denna omorganisering var att renodla controllerfunktioner till att 
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ligga direkt under stadsdelsdirektören samt att skapa en utvecklingsenhet i respektive avdelning, 

såsom avdelningen för äldre, förskoleavdelningen samt sociala avdelningen.  

På Kungsholmen skapades 2012 en metodutvecklarfunktion på barn- och ungdomsenheten i 

samband med starten av FIRE-projektet samt projektet ”Kompetensutveckling för den sociala barn och 

ungdomsvården i Stockholms stad” (som mer kortfattat kallades ”EBP-projektet”) som pågick under 

åren 2012-1014. EBP-projektet initierades av Socialförvaltningen som är en central 

stadsdelövergripande myndighet för sociala frågor. Medel från Europeiska socialfonden (ESF) hade 

erhållits som bland annat finansierade 50 % av lönekostnaden för 14 metodutvecklare inom barn- och 

ungdomsenheterna i alla Stockholms stads stadsdelar under dessa år (Socialförvaltningen, 2015). 

Metodutvecklarna gick en utbildning (7.5 högskolepoäng) i ”Evidensbaserad praktik inom sociala 

barn- och ungdomsvården” via Karolinska Institutet. Chefer och metodutvecklare genomgick även en 

utbildning i resultatstyrning genom Sveriges kommuner och landsting (SKL) som sträckte sig över ett 

år. Metodutvecklaren på Kungsholmen delade sitt uppdrag mellan FIRE-projektet och EBP-projektet. 

I augusti började Kungsholmens metodutvecklare som tillförordnad biträdande enhetschef inom sin 

enhet på 50 % och resterande 50 % som metodutvecklare. I mars 2015 slutade hon sin tjänst på 

Kungsholmen. Därefter anställdes en person som biträdande enhetschef med ansvar även för 

metodutveckling.  
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Tidigare forskning  

I inledningen betonades att organisatoriska förutsättningar och ledarskapets betydelse ofta lyfts fram 

som viktiga faktorer för etablering av EBP. Uppsatsens studieobjekt är det strategiska ledarskapet men 

det behöver förstås i ett organisatoriskt sammanhang. Detta kapitel inleds därför med en beskrivning 

av organisatoriska förutsättningar och en modell som illustrerar detta. Därefter ges en fördjupad 

beskrivning av det strategiska ledarskapet och den teoretiska tolkningsramen för uppsatsen. 

Organisatoriska förutsättningar 

I FIRE-projektet som beskrevs i förra kapitlet har ett försök gjorts att sammanfatta forskning och 

praktisk erfarenhet av organisatoriska förutsättningar för etablering av EBP i socialtjänsten. Resultatet 

av det arbetet illustreras här i en modell som bygger på praktisk erfarenhet, forskningsartiklar och 

annan litteratur om lärandeorganisationer, ledarskap samt utveckling av evidensbaserad praktik inom 

socialtjänst och hälso- och sjukvård. Eftersom modellen hör till ett område med internationell 

forskning där det finns en kumulativ kunskapsuppbyggnad, bör modellen ses som ett pågående arbete 

(Oscarsson m fl, I tryck). Modellens teoretiska grund utgår från en kombination av 

implementeringsforskning, förbättringskunskap, inlärningsteori, organisationsteori och management. 

Modellen är i linje med och delvis inspirerad av PARiSH ramverket inom omvårdnadsforskning 

(Rycroft-Malone m fl 2004, Kitson m fl, 2008), CFIR ramverket inom implementeringsforskning 

(Damschroder m fl, 2009), Austins och kollegors arbete om lärandekultur och kunskapshantering inom 

socialt arbete i den operativa praktiken (Lee & Austin 2012, Austin m fl 2012) samt Fixens arbete 

inom forskning om implementering av metoder (Fixen m fl, 2013).  

Vad följande modell delar med den tidigare forskningen beskriven ovan är att allmänna faktorer 

som är av betydelse för en lyckad och hållbar evidensbaserad praktik i ett kliniskt sammanhang lyfts 

fram. Vad modellen försöker bidra med till tidigare forskning är ett avgränsat och fördjupat fokus på 

de organisatoriska förutsättningarna. Faktorer utanför organisationen, såsom yttre kontext eller 

egenskaper i metoder ingår inte. En annan skillnad mot ovanstående forskning är ett försök att 

operationalisera de allmänna faktorerna för att kunna studera deras närvaro eller frånvaro empirisk i 

socialtjänstorganisationer. Skälet att konkretisera faktorerna är att bidra till en praktiknära beskrivning 

så att modellen ska kunna vara användbar inom socialtjänsten som ett underlag för analys av 

verksamhetens förutsättningar.  

Utgångspunkten är att en socialtjänst som vill skapa förutsättningar för att organisera sig utifrån ett 

kunskapsperspektiv behöver inhämta kunskap från forskning, brukare, professionen och själva 

producera kunskap utifrån lokal data. För att kunna göra detta och utveckla arbetssätt utifrån den 

framtagna kunskapen har fem nyckelfaktorer lyfts fram: evidens, lärandekultur, strategiskt ledarskap, 

facilitation och optimala processer. Nedan följer en beskrivning av dessa faktorer. 
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FEM NYCKELFAKTORER  

Evidens karaktäriseras av att de bedömningar, beslut och insatser som görs bygger på kunskap från 

flera kunskapskällor. Dessa källor är kunskap från forskning, professionens erfarenhet och brukarens 

erfarenhet och önskemål. Kunskapen används på olika nivåer inom organisationen och man beaktar 

dessa delar i sina bedömningar och beslut (Rycroft-Malone 2004, Kitson m fl, 2008). Exempel på 

indikatorer på forskning är att medarbetare genom organisationen har tillgång till tidskrifter, 

forskningsöversikter och möjlighet att delta på konferenser.  

Lärandekultur karaktäriseras av ett fokus på resultat och kunskap. Beståndsdelarna är delaktighet 

och samsyn kring målgrupper, nytänkande och lärande från forskning och lokal data. Uppföljning och 

utvärdering används som en del av information om utförande och prestation och som grund för 

verksamhetsutvecklingen. Olika uppföljning och utvärderingsmetoder används och information vägs 

mot varandra för att göra bedömningar, beslut och dra slutsatser (Mayne 2006, Austin & Lee, 2012, 

Rycroft-Malone 2004, Kitson m fl, 2008). Exempel på indikatorer för nytänkande är att organisationen 

provar nya metoder och arbetssätt, genomför studier och utvecklingsarbete, och att rutiner finns och 

används för att inhämta medarbetares förbättringsförslag. 

Strategiskt ledarskap karaktäriseras av att fokus för utvecklingen av verksamheten är att uppnå 

resultat för brukaren. Beståndsdelarna är att förmedla en tydlig riktning, skapa förutsättningarna för 

medarbetare att utöva EBP och systematisk uppföljning och återkoppling (Rycroft-Malone 2004, 

Kitson m fl 2008, Fixen m fl 2005, Austin 2012). Exempel på indikatorer för tydlig riktning är att 

förväntningar finns formulerade som på mål, vilka resultat som ska nås och aktiviteter för att nå dessa. 

 Facilitation karaktäriseras som en länk mellan forskning och praktik. De är interna (eller externa) 

funktioner med metod och utvecklingskompetens som används i organisationen för att underlätta för 

chefer och medarbetare att använda och utveckla evidens i praktiken (Austin m fl 2012, Rycroft-

Malone 2004). Exempel på indikatorer är att det finns strategiskt och praktiskt stöd vid 

implementering, organiserad spridning av kunskap och kunskapsdelning och handledning i lokala 

förbättringsprojekt.   

Optimala processer karaktäriseras av att det finns en logik i verksamheten. Beståndsdelarna är 

processbeskrivningar. Exempel på indikatorer är närvaron av flödesscheman så att var och en känner 

till i vilket led i processen de befinner sig och vad de förväntas att göra utifrån sin funktion i processen 

(Ljungberg & Larsson 2015). 
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MODELL FÖR ORGANISATORISKA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR EVIDENSBASERAD PRAKTIK I 

SOCIALTJÄNSTEN 

Nedan illustreras de fem nyckelfaktorerna. Modellen läses från vänster till höger i figur 2.  

 

Figur 2 Modell för organisatoriska förutsättningar för evidensbaserad praktik 

 

I praktiken är inte de fem nyckelfaktorerna separerade från varandra såsom modellen indikerar, utan 

faktorerna är i växelverkan med och beroende av varandra. Till exempel är de anställdas tillgång till 

tidskrifter, konferenser och systematiska översikter (indikatorer för beståndsdelen forskning från 

faktorn evidens) beroende av en arbetsplats som har fokus på kunskap och lärande från forskning och 

lokal data (från faktorn lärandekultur) och den senare är beroende av en organisation vars chefer 

uppvisar nyckelfaktorn strategiskt ledarskap. Tid och IT-stöd är även inkluderade som två andra 

allmänna faktorer i modellen. De hör inte ihop med en specifik nyckelfaktor men underlättar för 

möjligheterna att genomföra, utveckla och anpassa de övriga fem (Oscarsson m fl, I tryck). 

Teoretisk tolkningsram  

Faktorn strategiskt ledarskap i ovanstående modell har i detta uppsatsarbete vidareutvecklats. Den 

teoretiska tolkningsramen för denna studie sammanfattas i slutet av detta avsnitt i en modell. Modellen 

baseras på 1) det strategiska ledarskapet i ovanstående modell, 2) delar av Scheins ramverk om 
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organisationskultur och ledarskap, samt 3) ytterligare forskning om ledarskap kopplat till etablering av 

EBP.  

SCHEINS RAMVERK OM ORGANISATIONSKULTUR OCH LEDARSKAP 

Edgar Schein, professor i organisationspsykologi, har skapat ett ramverk om organisationskultur och 

ledarskap. Ramverket utgår från organisationspsykologi och management och har används för 

utveckling av organisationers kultur och organisatoriskt lärande (Schein, 2010). Ramverket har 

tidigare använts i en liknande studie som denna där syftet bland annat var att undersöka hur chefer 

inom fysioterapi påverkade kulturen för implementering av EBP i klinisk praxis (Dannaphel, 2015).  

Enligt Schein är kultur både ett dynamiskt ”här och nu”-fenomen och en tvingande struktur som 

finns i vår bakgrund och påverkar oss på olika sätt. Kultur skapas och återskapas genom våra 

interaktioner med varandra och formas av våra egna beteenden. När någon utövar inflytande över 

andras beteenden och värderingar tänker vi på detta som ”ledarskap” som kan skapa förutsättningar för 

nya kulturer. Samtidigt implicerar begreppet kultur något som är stabilt och förutsäger hur vi ska 

känna och agera i en given organisation eller yrke utifrån våra olika erfarenheter. Kultur reglerar hur 

vi ska behålla den sociala ordningen och uttalade och outtalade regler i den sociala ordningen och gör 

det möjligt att förutsäga sociala beteenden och komma överens med varandra. Kultur kan ses som 

fundamentet i den sociala ordningen som vi lever inom. Kulturer på makronivå, såsom samhället, är 

mer stabila och förutsägbara på grund av den långa tid som de existerat och utvecklats. 

Organisatoriska kulturer varierar däremot i styrka och stabilitet beroende på hur länge de existerat och 

på dess uppkomsthistoria. Yrkeskulturer varierar från väldigt styrda och strukturerade yrkeskulturer, 

som exempelvis inom medicinen, till mer ”flytande” såsom ledarskap. Mikrokulturer, t ex en 

arbetsgrupp eller enhet i en organisation, är de mest föränderliga och dynamiska. Kopplingen mellan 

kultur och ledarskap är enligt Schein tydligast i organisationskulturer och mikrokulturer (Schein, 

2010).  

Enligt Schein kan ledare påverka kulturen i en organisation och/eller grupper inom en organisation 

genom sina egna värderingar, normer och antaganden, med hjälp av ett antal primära och sekundära 

mekanismer. Det finns sex primära mekanismer för att påverka andra om hur uppfatta, tänka, känna 

och bete sig. Dessa baserar sig på ledarnas egna övertygelser. Mekanismerna interagerar och förstärker 

varandra om ledarens egna övertygelser och värderingar är konsekventa. De sekundära mekanismerna 

är förstärkande mekanismer som stödjer och vidmakthåller kulturen. I denna studie används fyra av de 

sex primära mekanismerna (kursiverade nedan). De mekanismer som inte används är bortvalda då de 

kräver en annan typ av empiri som inte ryms inom ramen för denna uppsats.  

 

- Uppmärksamhet, mätning och regelbunden styrning - Beroende på vart ledare fokuserar sin 

uppmärksamhet, vad de mäter och regelbundet granskar, kommunicerar de sina värderingar, 

normer och antaganden för medarbetare.  
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- Reaktion på kritiska händelser och kriser - Kriser tenderar att exponera människors djupare 

värden. Ledare svar på kritiska situationer visar deras värderingar, normer och underliggande 

antaganden.  

- Resursfördelning - Det sätt på vilket budgetresurser fördelas och relateras till att sätta upp mål 

och strategiformulering visar ledares värderingar, normer och antaganden.  

- Medvetna förebilder, undervisning och coachning – Personligt uppvisade exempel från ledare 

visar ledares värderingar, normer och antaganden för medarbetare, särskilt om dessa är etiska 

och konsekventa.  

- Fördelning av belöningar och status - Ledare kommunicerar sina värderingar, normer och 

antaganden till medarbetare genom hur de belönar och befordrar i konsekvens med 

statussystemet. 

- Rekrytering, urval, befordran och uteslutning - Ledare kommunicerar sina värderingar, 

normer och antaganden genom hur de väljer, behålla och främjar människor i en organisation 

och/eller en grupp.  

TIDIGARE FORSKNING OM LEDARSKAP KOPPLAT TILL ETABLERING AV EBP 

Här ges en beskrivning av forskning om ledarskap kopplat till etablering av EBP.  

Faktorn strategiskt ledarskap i modellen för organisatoriska förutsättningar för evidensbaserad 

praktik (som beskrivits tidigare) bygger på de delar i PARiSH ramverk från omvårdnadsforskning som 

behandlar ledarskapets betydelse (Rycroft-Malone 2004, Kitson m fl 2008), ledarskapsdelen i Fixens 

och kollegors ramverk om implementering av metoder (2005), samt ledarskap kopplat till utvecklandet 

av lärandekultur inom socialt arbete (Austin m fl 2012). Ytterligare forskning om ledarskap kopplat 

till etablering av EBP är dels tre kunskapsöversikter från hälso- och sjukvård (Gifford 2007, 

Sandström 2010, Ovreveit 2010), forskning om ledarskapsbeteenden kopplat till implementering av 

EBP (Aarons m fl 2014), dels två svenska studier inbegripande en undersökning av första linjens 

chefers erfarenheter avseende implementering av riktlinjer inom socialtjänsten (Socialstyrelsen 2013) 

samt en studie av chefers erfarenheter avseende etablering av EBP inom socialtjänsten (Socialstyrelsen 

2015). Delar som berör faktorn ledarskap i två ytterligare forskningsgenomgångar har används: Grays 

och kollegors (2013) studie om hinder och främjande faktorer vid genomförande och tillämpning av 

evidensbaserad praktik inom ramen för socialt arbete samt en forskningssammanställning av 25 olika 

ramverk inom implementeringsforskning (Mayers m fl 2012). 

Det som beskrivs som viktiga aktiviteter för chefer att göra för att understödja etablering av EBP 

sorteras och beskrivs nedan i fyra övergripande beståndsdelar: 1) förmedla tydlig riktning, 2) skapa 

konkreta förutsättningar, 3) kontinuerlig uppföljning och återkoppling, och 4) uthållighet.  
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Förmedla tydlig riktning  

Att förmedla en tydlig riktning handlar om att på olika sätt förmedla den utveckling som ska 

genomföras och att motivera och förankra detta arbete hos medarbetarna.   

Socialstyrelsen (2013) har framhållit att det behövs tydliga signaler från alla led i organisationen 

om att frågor om kunskap och evidens är en del av kommunens strategi. Synen på kunskap som grund 

för socialtjänstens verksamhet behöver genomsyra verksamheten och vara en del av det dagliga 

samtalet. Detta är ett viktigt stöd för första linjens chefer då de uppfattar att de förväntas driva den 

typen av frågor och underlättar för dem att prioritera uppgifter (Socialstyrelsen, 2013).  

Tidigare forskning ger flera exempel om hur detta kan göras. Ledningen behöver vara proaktiv 

genom att till exempel etablera tydliga mål i om vad som ska uppnås med EBP (Aarons, 2014), 

inkludera EBP i verksamhetens mål (Socialstyrelsen 2015, Austin 2012) och visa att ny kunskap 

värdesätts genom att inkludera ny kunskap i verksamhetens filosofi och mål (Sandström m fl, 2010). 

Med andra ord behöver implementering av ny kunskap uppmuntras och göras till ett gemensamt mål 

(Gifford m fl 2007). Ledningen kan upprätta en plan för att underlätta implementering av EBP 

(Aarons, 2014), visa att de tror på behovet av den förändring som ska göras (Austin 2012, Ovreveit, 

2009, Fixen 2005), kommunicera målen inför och under implementeringen samt informera 

medarbetare om det som implementeras (Sandström m fl, 2010). De behöver vara kunniga om EBP 

och i sin kommunikation veta vad de pratar om när det gäller EBP så att de kan svara på medarbetares 

frågor (Aarons, 2014). 

 

Skapa konkreta förutsättningar 

Med att skapa konkreta förutsättningar avses att förutsättningar behöver finnas för att ny kunskap, 

metoder och arbetssätt ska kunna användas.  

Detta handlar om att genom praktiska handlingar skapa kapacitet för att använda kunskapen i 

organisationen (Gray 2012, Mayers m fl 2012). Ledningen behöver dels investera resurser i 

medarbetares kunskap så att de har den kompetens som behövs för att använda de metoder eller 

arbetssätt som de förväntas implementera (Fixen m fl 2005, Austin 2012, Gifford m fl 2007, Ovreveit, 

2010, Sandström m fl 2010, Mayers 2012 m fl, Aarons, 2014). Förutom kompetens kan stödet även 

bestå av att tid avsätts för att diskutera och dela kunskap (Socialstyrelsen, 2015) eller att 

tillgängliggöra resurser i form av material som behövs för att använda de metoder eller arbetssätt som 

förväntas användas (Austin 2012, Ovreveit, 2010, Gifford m fl 2007, Fixen 2005, Mayers m fl 2012).  

 

Kontinuerlig uppföljning och återkoppling  

Kontinuerlig uppföljning och återkoppling handlar om att följa upp och återkoppla på individ-, grupp- 

och verksamhetsnivå om ett förändringsarbete går i avsedd riktning eller om något måste ändras. 

 En stödjande återkoppling med hjälp av data är en viktig påverkan för hur väl förändringsarbete 

lyckas (Mayers, 2014). För att kunna göra detta behöver data samlas in och regelbunden återkoppling 
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ges till de som behöver informationen (Austin 2012, Fixen 2005, Gifford m fl 2007, Ovreveit, 2010, 

Socialstyrelsen, 2015). Återkoppling handlar även om att uppmärksamma försök som görs i linje med 

implementeringen (Sandström m fl, 2010) och att visa uppskattning för medarbetares ansträngningar 

(Aarons, 2014). Mayers m fl (2012) har betonat att återkoppling bör ges i en anda som ger möjlighet 

till fortsatt personligt lärande och kompetensutveckling. 

 

Uthållighet  

Arbetet med att etablera EBP innebär på många sätt att förändra en organisationskultur. Aarons (2014) 

forskning om ledarskap kopplat till EBP bygger på Scheins (2010) primära mekanismer, såsom 

reaktion på kritiska händelser och kriser – där ledares svar på kritiska situationer visar deras 

värderingar, normer och underliggande antaganden. Ledare som etablerar EBP behöver uppvisa 

uthållighet; att kunna hålla ut trots upp- och nedgångar och de utmaningarna som aktualiseras vid 

implementeringen av EBP. De bör reagera på kritiska händelser på ett sätt som stödjer fortsatt 

implementering av EBP genom att öppet och effektivt ta itu med de problem som kan uppstå (Aarons, 

2014).  

REVIDERAD MODELL STRATEGISKT LEDARSKAP  

Ovan beskrivna forskning om ledarskap kopplat till EBP förs nedan samman med Scheins begrepp om 

primära mekanismer för hur ledare påverkar kulturen i en organisation och/eller grupper inom en 

organisation. Modellen läses från vänster till höger, ju längre till höger man läser modellen ju mer 

konkret ska faktorn strategiskt ledarskap beskrivas.  

Strategiskt ledarskap som organisatorisk förutsättning för etablering av EBP karaktäriseras av att 

ledarskapets fokus på utveckling av verksamheten är att uppnå resultat för brukaren. Beståndsdelarna 

är: förmedla tydlig riktning, skapa konkreta förutsättningar, kontinuerlig uppföljning och återkoppling 

samt uthållighet. Till höger i figuren ges exempel på indikatorer kopplat till de fyra beståndsdelarna.  

I denna studie är tanken att undersöka närvaron eller frånvaron av beståndsdelarna i strategiskt 

ledarskap och utifrån chefer och medarbetares uppfattning bedöma i vilken utsträckning strategiskt 

ledarskap finns i organisationen.  
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Figur 3: Faktorn strategiskt ledarskap utvecklad/reviderad från modellen för organisatoriska 

förutsättningar för EBP 

Faktor Karakteristika Beståndsdelar Indikatorer (exempel på) 
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Metod  

Frågeställningarna har undersökts med hjälp av kvantitativ metod i form av en enkätundersökning och 

kvalitativ metod i form av fokusgrupper. Studien hade initialt en deduktiv ansats där insamling av 

empiri och analys styrdes av teori (Alvesson & Sköldberg, 2008). Utifrån en genomgång av forskning 

om organisatoriska förutsättningar för evidensbaserad praktik har de identifierade nyckelfaktorerna 

illustrerats i en modell (se kapitlet om tidigare forskning). Därefter har beståndsdelarna i faktorerna 

operationaliserats i form av enkätfrågor (bilaga 1) för att studera faktorerna empiriskt. Efter 

enkätundersökningen togs en intervjuguide fram och fokusgrupper genomfördes med ett urval av 

personer (bilaga 2). Den här kombinationen av metoder, så kallad triangulering, valdes för att enkäter 

kan ge en bild av vad många anser medan fokusgrupper ger möjlighet att få en fördjupad bild av de 

fenomen man vill studera; finns det i grupperna en delad förståelse av fenomenet i fråga, och om inte, 

hur kan olikheter förstås? Via fokusgrupper kan nya möjligheter upptäckas utifrån det respondenterna 

beskriver (Wibeck, 2010). En annan fördel är om empirin utifrån båda metoder pekar mot samma 

resultat, såsom skillnader mellan grupperna eller likheter i uppfattning, så ger det större stöd för de 

slutsatser som dras.  

Den grundläggande datainsamlingen var som ovan nämnts deduktiv men i den slutgiltiga 

tolkningsramen valde jag att införa beståndsdelen uthållighet eftersom Scheins ramverk, i kombination 

med Aarons forskning om ledarskap kopplat till EBP, var användbar för att arbeta med och analysera 

den empiri som framkom. Studien får sammantaget ses som en kombination av en deduktiv och 

induktiv process, och genom skapandet av nya moment utifrån empirin (beståndsdelen uthållighet) kan 

studien sägas ha en abduktiv ansats (Alvesson & Sköldberg, 2008).  

Enkät 

Inom ramen för FIRE-projektet konstruerades en enkät för att undersöka hur chefer och medarbetare 

ser på tillgången till sina organisatoriska förutsättningar att bedriva en evidensbaserad praktik som har 

fokus på att skapa resultat för brukare. Chefsenkäten respektive medarbetarenkäten består i sitt 

originalutförande av 149 respektive 125 frågor och påståenden kopplade till nyckelfaktorerna i 

modellen. Några frågor har konstruerats på egen hand, andra har hämtats från bland annat 

Socialstyrelsen (2012), Mayne (2006) och Hunter (2006). Ett flertal av frågorna är spegelfrågor i syfte 

att jämföra chefer och medarbetares svar. I föreliggande studie användes de 29 frågor och påstående 

som behandlar beståndsdelarna i strategiskt ledarskap.  

URVAL, GENOMGFÖRANDE OCH BORTFALL 

Med hjälp av enkätprogrammet Esmaker skickades enkäten ut via e-post till alla handläggare och 

chefer inom Barn- och Ungdomsenheten Södermalm respektive Familjeenheten Kungsholmen. 

Insamlingsperiod var juni-september 2013. Samtliga chefer, dvs. tre på Kungsholmen och fem på 
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Södermalm, svarade (svarsfrekvens 100 %, n=8). Totalt svarade 46 av 58 medarbetare på enkäten 

(svarsfrekvens 79 %, n=46, varav Södermalm 76 % och Kungsholmen 83 %). 

BEARBETNING AV DATA  

I ett första steg importerades de två datafilerna (dvs. svaren från medarbetarna och cheferna) från 

Esmaker till statistikprogrammet SPSS, varpå datafilerna slogs samman. Varje enskild fråga 

undersöktes för att se svarsfördelningen, med särskilt fokus på antal ”vet ej” och svarsbortfall. Enkäten 

innehöll multipla frågor för de olika beståndsdelarna av strategiskt ledarskap, vilket föranledde 

användandet av medelvärdesindex. Dessa medelvärdesindex konstruerades genom att först summera 

frågorna till ett index och sedan ta medelvärdet av den summan. Eftersom en del frågor hade olika 

många eller olika typer av svarsalternativ normerades de så att alla frågor inom varje enskilt index var 

kodade och rangordnade på ett jämförbart sätt. Här kodades svarsalternativet ”vet ej” genomgående 

om till det lägsta värdet (0) för varje fråga. För alla medelvärdesindex gäller att ett högre värde speglar 

en mer positiv situation, dvs. ”mer” av strategiskt ledarskap. Det fanns begränsad förekomst av internt 

bortfall på enskilda frågor. I dessa fall baserades medelvärdesindexet på de frågor för vilka de fanns 

information. 

GENOMFÖRANDE AV ANALYS 

Data har analyserats i SPSS version 22. Korrelationerna mellan medelvärdesindexen testades med 

Chronbachs alpha. De frågor som sänkt alpha-värdet för det givna indexet under 0.70 har exkluderats 

(med undantag för ”kunskapsutbyte” som har värdet 0.69 men som ändå finns med av teoretiska skäl). 

Ett alpha-värde över 0.70 betyder att frågorna som är inkluderade i indexet tycks fånga samma typ av 

påstående/fenomen. Har man alltså svarat högt på en fråga om så bör man också ha gjort det på andra 

frågor som teoretiskt antas höra samman. Slutligen har signifikanstester genomförts rörande skillnader 

mellan de två grupperna (chefer och medarbetare) i fråga om varje medelvärdesindex med hjälp av 

oberoende t-test (independent samples t-test).  

METODOLOGISKA STYRKOR OCH PROBLEM  

En styrka är att alla chefer har svarat; det är således ett totalurval av chefer. En svaghet är dock att det 

är en så pass liten grupp (n=8) vilket ger en låg statistisk styrka. Därmed blir svårare att upptäcka 

statistiskt signifikanta skillnader mellan chefer och medarbetare (jfr Djurfeldt, 2003). Ett alternativ 

hade varit att skapa en större chefsgrupp som omfattade fler än bara de chefer som arbetade på Barn- 

och ungdomsenheterna (enkäten skickades ut till alla chefer inom socialtjänsten och totalt 32 av 37 

svarade). Nackdelen är att de jämförelser som görs mellan chefer och medarbetare skulle vara 

missvisande. Det skulle då inte vara möjligt att kunna svara på om det finns skillnader i uppfattning 

mellan chefer och medarbetare inom Barn- och ungdomsenheten. Det kan även finnas skillnader 

mellan Södermalm och Kungsholmen, men om materialet skulle ha delats upp ytterligare skulle 
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urvalsgrupperna blivit ännu mindre (tre chefer på Kungsholmen respektive fem chefer på Södermalm) 

och statistiska jämförelser skulle i princip omöjliggöras. 

Svarsalternativet ”vet ej” kan vara ett annat problem. Ett högt antal ”vet ej” finns framför allt 

gällande medarbetarnas svar på frågorna om EBP. Detta har här tolkats och kodats som en indikator på 

att de vet för lite för att kunna ta ställning i frågan vilket i sig reflekterar brist på strategiskt ledarskap 

(vet man inte så kan riktningen inte anses vara tydlig).  

  Frågorna i enkäten är ordinalskalevariabler (med tre-fem svarsalternativ) men behandlades som 

kontinuerliga i analysen. Även om detta kan ses som problematiskt från ett statistiskt perspektiv, har 

användningen av metoder så som t-test visat sig vara robust för variabler på ordinalskalenivå (Norman 

2010). Icke desto mindre, med så få svarsalternativ blir den möjliga variationen begränsad vilket 

betyder att skillnaden i medelvärden mellan grupperna måste vara relativt stor/tydlig för att det ska gå 

att upptäcka statistiskt signifikanta skillnader. 

 När det gäller reliabilitet, som handlar om frågornas tillförlitlighet, så visar alpha-värdena för alla 

testade index (utom ”kunskapsutbyte”) ett värde över 0.70. Vilket som tidigare nämnts betyder detta 

att frågorna inom respektive område verkar fånga samma typ av påstående/fenomen. Men även om de 

fångar upp samma fenomen så är det inte säkert att de fångar upp ”rätt” fenomen, det vill säga om vi 

mäter det som avses att mäta (validitet). Undersökningens begreppsmässiga och teoretiska relevans 

utgår dock från tidigare forskning om ledarskap kopplat till EBP och frågorna i enkäten syftar till att 

operationalisera de beståndsdelar som nämns som viktiga. Min bedömning är att det finns en rimlig 

grund för att påstå att validiteten är tillfredsställande.  

Fokusgrupper 

Fokusgruppsintervjuer valdes som metod för den kvalitativa analysen. Alternativet hade varit 

individuella intervjuer. Fördelen med fokusgrupper är möjligheten att se om det i grupperna finns en 

delad förståelse av fenomenet i fråga eller hur olikheter ska förstås (Wibeck, 2010). Genom att 

beskriva och förstå vad chefer och medarbetare som arbetar inom socialtjänsten har för erfarenheter av 

och syn på strategiskt ledarskap kan viktig kunskap fås om hur arbetet leds i respektive förvaltning.  

URVAL OCH GENOMFÖRANDE 

Ett riktat urval av medarbetare och samtliga chefer från de två enheterna gjordes. Deltagare från 

respektive arbetsgrupper inom barn och ungdomsenheterna ingick, det vill säga ungdom-, familjerätt-, 

familjevård-, samt barngrupp. Gruppen var representerad både av personer som arbetat en längre tid 

och de som arbetat en kortare tid inom organisationerna. Syftet var att nå de som har särskild kunskap 

genom egna erfarenheter av att arbeta i organisationer som under en längre tid bedrivit 

utvecklingsarbeten. Fyra fokusgruppsintervjuer genomfördes under maj-juni 2014: två med samtliga 

chefer inom barn-och ungdomsenheterna (tre personer från Kungsholmen respektive fem personer från 

Södermalm) och två med medarbetare inom samma enheter (fyra personer från Kungsholmen 

respektive fem personer från Södermalm).  



28 

 

En semistrukturerad intervjuguide skapades med fem teman (faktorerna i FIRE modellen) och 

några nyckelfrågor till varje tema. Frågor syftade till att få en förståelse av respondenternas 

uppfattning om huruvida beståndsdelarna ”finns” i deras verksamhet. Intervjuerna genomfördes av 

uppsatsens författare och dennes kollega i projektet och tog totalt mellan 1.5-2 timmar inklusive en 

paus på 15 minuter. Cirka 25 minuter av intervjuerna ägnades åt beståndsdelen strategiskt ledarskap. 

Vid genomförandet av intervjuerna utgick vi från intervjuguiden (bilaga 2). Intervjutekniken byggde 

på att introducera deltagarna i ämnet och frågorna och därefter låta gruppmedlemmarna i så stor 

utsträckning som möjligt tala fritt med varandra kring vad de själva tyckte var viktiga aspekter i 

ämnet. Detta förfaringssätt valdes för att i så liten utsträckning som möjligt påverka innehållet av vad 

som sades (Wibeck, 2012). Alla intervjuer spelades in och transkriberades ordagrant av intervjuarna.  

BEARBETNING OCH ANALYS 

NVivo, som är ett program för kvalitativ analys, användes för att hantera materialet. Template analysis 

användes som metod för kodning och bearbetning av intervjuerna. Template analysis är passande när 

syftet är att jämföra olika gruppers perspektiv inom ett specifikt sammanhang (King, 2004). En 

hierarkisk organisering av koder görs för att producera en högre ordning av koder som kan ge dels en 

god översikt över den generella riktningen av intervjuerna, dels möjlighet att analysera texten på olika 

nivåer av konkretisering. Tillvägagångsätt är systematiskt på så sätt att ett på förhand uppgjort 

kodningsschema används. Dock ges möjlighet att under arbetats gång ändra och skapa nya koder. I 

den föreliggande studien sorterades citat från intervjuerna in under de specifika teman som var 

beståndsdelarna från den teoretiska tolkningsramen. Därefter kondenserades texten, det vill säga att 

texten kortades ner texttroget utan att innebörden förändrades. Efter det kodades detta, det vill säga 

meningen gavs ett nytt namn (en tolkning gjordes av vad meningen handlar om). Slutligen fördes 

koder med ett gemensamt innehåll samman till en högre kod (steg 1). Innehållet i de högre koderna 

sammanställdes därefter i en löpande text som bestod av koderna, exemplifierade av de kondenserade 

textstyckena (steg 2).  

 

Steg 1 

Under steg 1 bildades således högre koder av koder med gemensamt innehåll som grupperades 

tillsammans. Detta illustreras i tabellen nedan. 

 

Tabell 1: Illustration av steg 1, bearbetning 

Tema Feedback 

(citat) 

Kondensering Kod Högre kod 

att känna sig uppskattad 

att man gör ett bra jobb. 

X men sen tror jag att 

man skulle kunna jobba 

mycket mer på att 

faktiskt finlira 

känna sig uppskattad att 

man gör ett bra jobb. 

jobba på att förbättra 

feedbacken, 

medarbetarsamtalet och 

lönesamtalet ska man bli 

Uppskattning viktigt. 

 

 

Att vara tydlig 

 

Medarbetarsamtalet och 

Anledningar till  

feedback  

 

Förbättringsmöjlighet 

 

När feedback ges/fås 
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feedbacken och jag kan 

tycka att 

medarbetarsamtalet och 

lönesamtalet som ska ju 

vara ett halvår emellan 

där man ändå ska bli sedd 

om inte annars så handlar 

det ju om att vara tydlig i 

de samtalen. 

sedd om inte annars,  

handlar om att vara tydlig 

i de samtalen 

lönesamtalet 

mycket feedback blir ju i 

det skriftliga som 

presenteras också, där 

blir det kunna följa upp, 

där blir det så tydligt 

också så att. Y men där 

har väll du lagt ett 

jättefokus X ja verkligen 

och det blir jättetydligt 

också vad man skriver 

och vad man ser och där 

tror jag nog främst 

lägger, men även vad 

man gör att ge feedback, 

jag är nog lite fostrad i 

det också, att man ska 

göra det, att ge tillbaka, 

främst det som funkar, att 

förstärka det 

mycket feedback blir i 

det skriftliga som 

presenteras, 

det blir jättetydligt vad 

man skriver och vad man 

ser,  

att ge tillbaka främst det 

som funkar, att förstärka 

det.  

I utredningar 

 

Beskriva vad man ser och 

förstärka det som är bra 

När feedback ges/fås 

 

Hur man ger feedback  

 

Steg 2 

Nedan beskrivs ett exempel på steg två gällande hur materialet bearbetades. Text från de kondenserade 

textstyckena listades under de högre koder som var relevanta för frågeställningarna. 

  

Ex på högre kod = ”när feedback ges/fås” 

- De individuella medarbetarsamtalen och uppföljningstiderna  

- Medarbetarsamtalet och lönesamtalet som ska vara ett halvår emellan 

- På APT så säger både jag och andra att vi är stolta över vår arbetsgrupp, att de är jättebra 

personal som säger och gör bra saker, kloka 

- Feedback blir i det skriftliga som presenteras  

- Det märks tydligt när de som chefer gör fel och det märks när de gör rätt, de får direkt 

återkoppling på detta av medarbetare 

 

Steg 3 

Här beskrivs ett exempel på steg tre i bearbetning av materialet. Resultaten av ”När feedback ges/fås” 

sammanställs i ett sammanhängande stycke:  

”Individuell feedback på medarbetares prestation ges vid medarbetarsamtalen och lönesamtalet 

som det ska vara ett halvår emellan. Andra tillfällen är individuella uppföljningstider. Skriftlig 

återkoppling ges på alla utredningar som görs. Den skriftliga återkoppling upplevs som ett bra sätt att 
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ge tydlig feedback på det man ser. I gruppsammanhang används t ex APT-möten där cheferna uttalar 

att de till exempel är stolta över sin arbetsgrupp, att de är jättebra personal som säger och gör bra och 

kloka saker. Cheferna själva upplever att de märker tydligt när de som chefer gör fel och det märks 

också när de gör rätt, för då får de direkt återkoppling på detta av medarbetare.”  

 

Steg 4  

Det här steget är resultatredovisningen under kapitlet Resultat. Här presenteras resultaten under 

huvudrubriker som är beståndsdelarna i det strategiska ledarskapet. Ett flertal högre koder framkom i 

bearbetningen av materialet. I resultatredovisningen presenteras endast de som jag bedömer vara 

relevanta för frågeställningen, den högre koden ”anledningar till att ge feedback” (se ovan tabell: 

Illustration av steg 1 bearbetning) ingår därför exempelvis inte.  

 

Steg 5  

Detta resulterar i kapitlet Analys och Slutsatser. Analysen gjordes genom att läsa sammanställningarna 

av respektive grupperna var för sig med frågan vad talar för och vad talar emot tydlig riktning för 

utveckling av verksamheten, om konkreta förutsättningarna skapas för att genomföra detta, om 

uppföljning görs och kontinuerlig återkoppling ges samt uthållighet i utvecklingsarbetet och hur detta 

yttrar sig i så fall. Därefter analyserades skillnader och likheter mellan chefer och medarbetares svar 

genom att placera respektive grupps text bredvid varandra i en tabell och leta efter skillnader och 

likheter. Resultaten jämfördes mot den tidigare forskningen och de slutsatser som dras presenteras.  

METODOLOGISKA STYRKOR OCH PROBLEM 

Som intervjuare är man en del av mätverktyget: det svar som ges av respondenten är delvis beroende 

på vem som sitter med i intervjun. Reliabiliteten i kvalitativa analyser löper dessutom en risk att 

påverkas av föreställningarna hos de som genomför analysen (Kvale, 2007). Detta har hanterats 

genom att välja en så transparent och systematisk metod som möjligt och genom att försöka förklara 

tillvägagångsättet såsom framgick under rubriken Bearbetning och analys. Min kollega som var med i 

genomförandet av intervjuerna, transkriberade två av intervjuerna, läste transkriberingarna av de fyra 

fokusgruppintervjuerna samt resultatdelen, har bekräftat att sammanställningen bygger på utsagorna i 

intervjuerna.  

Var de frågor som ställdes relevanta för syftet? Frågorna var förankrade utifrån forskningen men 

ställdes väldigt öppet och vi lät deltagarna diskutera relativt fritt. Skulle intervjun göras om idag skulle 

jag ställa fler följdfrågor kring konkreta exempel på hur de arbetar med de olika beståndsdelarna. 

Framför allt cheferna hade en benägenhet att tala om framtiden, sådant som borde göras istället för att 

uppehålla sig kring hur det ser ut idag. Med en mer styrande intervjuteknik hade möjligen mer 

material om den aktuella situationen kunnat fås. 
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Ett hot mot validiteten är om deltagarna inte säger vad de tänker, utan säger det som är socialt 

accepterat och utelämnar information som inte är socialt önskvärd (Wibeck, 2010). Min bedömning är 

att både chefer och handläggare på Södermalm var öppna med sina åsikter om organisatoriska 

förutsättningar och framförde både kritik och reflektioner kring sig själva och sina roller. Detta skulle 

kunna bero på att det finns en vana av att ha blivit intervjuade och granskade under åren och av att ha 

framfört vad de tycker utan att det medfört negativa konsekvenser (utan mer ses som en möjlighet till 

lärande). Det kan även bero på att jag inte är i beroendeställning till dem: ingen av cheferna är min 

chef och jag arbetar inte specifikt i Barn- och ungdomsenheten. På Kungsholmen var cheferna också 

öppna med såväl reflektioner kring och om sig själva och sina roller medan medarbetargruppen var 

mer aktsamma med vad de uttryckte. Medarbetarna var överlag mer positivt inställda och inte särskilt 

kritiska. Detta kan bero på flera saker, dels kollegial hänsyn då den ene intervjuaren arbetade som 

metodutvecklare på deras enhet och EBP låg inom dennes ”ansvarsområde.” Således kunde det de 

uttryckte bli ett ”betyg” på det arbetet. Dels kan det bero på att min kollega snart skulle tillträda en 

chefsbefattning på enheten. Det kan självklart även bero på att de inte hade någon kritik att framföra 

eller att vi som intervjuare inte lyckades skapa ett öppet samtalsklimat som samtalsledare. 

Försiktigheten är dock en uppfattning som både jag och min kollega delar och lärdomen man kan ta 

med sig är att säkerställa att det inte finns några beroendeförhållanden om man i studiesyfte ska 

intervjua personer i sin egen organisation.  

 Frågan om huruvida kvalitativ forskning är generaliserbar är inte unik för det studerade objektet 

utan är något som ständigt diskuteras inom forskningsvärden. Kvantitativa forskare menar att det är 

omöjligt då det ofta inte finns tillräckligt med data för att generalisera resultaten (Bryman, 2008). 

Denscombe (2009) talar om överförbarhet istället för generaliserbarhet och anser att man bör förhålla 

sig till generaliserbarheten på ett annat sätt vid kvalitativ forskning än vid kvantitativ. Han anser att 

generaliserbarheten ligger i att kunna se om fynden i forskningen kan överföras till andra jämförbara 

fall. Jag delar Denscombes syn på överförbarhet. Som tidigare nämnts i inledningen finns en politisk 

vilja såväl som ett stort intresse från nationell och regional nivå för att verksamheter i socialtjänsten 

ska etablera EBP och en rad olika initiativ har genomförts i landet. Går det således att anta att 

resultaten kan överföras till att gälla andra liknande enheter och organisationer inom socialtjänsten?  

Jag tror att det är rimligt att anta att resultaten kan överföras till andra Barn- och ungdomsenheter i 

Sverige idag och spegla likartade förhållanden även inom andra enheter. Resultaten i denna studie är 

likartade det som kommit fram i andra studier om ledarskap kopplat till EBP i Sverige (Socialstyrelsen 

2013, Socialstyrelsen 2015) vilket stärker överförbarheten. 
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Forskningsetiska överväganden 

Utifrån Vetenskapsrådets forskningsetiska principer för humanistisk och samhällsvetenskaplig 

forskning har följande beaktats, kopplat till respektive princip. 

 

Informationskravet  

Angående enkäten så gavs muntlig information om syftet samt att svaren behandlas och redovisas 

anonymt till både medarbetare och chefer på ett möte där majoriteten av respondenterna var 

närvarande. Samma information gavs även skriftligt när enkäten skickades ut. Enligt vår bedömning 

fanns det inte några risker för obehag eller skada att delta i undersökningen.  

Avseende fokusgrupperna skickades en kort information ut via e-post till deltagarna och innan 

intervjun informerade intervjuarna om syftet med projektet och att syftet med fokusgruppen handlade 

om att få kunskap om deras åsikter om de organisatoriska förutsättningarna avseende att bedriva en 

EBP med fokus på resultat för brukaren. Vi informerade även om att resultaten kommer återkopplas 

till enheten efter avslutad bearbetning. 

 

Samtyckeskravet 

Avseende enkäten så inhämtades inte formellt samtycke av respondenterna utan gavs av styrgruppen 

för projektet (avdelningschef för respektive stadsdel och Socialförvaltningen). Enkäten innefattar inte 

frågor av privat eller etiskt känslig natur och fylldes i under arbetstid. Medarbetarna i fokusgrupperna 

tillfrågades om de ville delta och informerades om att resultaten skulle redovisas som en 

gruppsammanfattning av det som hade diskuterats. Även cheferna informerades om att resultaten 

skulle redovisas som en gruppsammanställning. När det gäller att beroendeförhållanden inte ska 

föreligga mellan forskare och deltagarna så skulle min kollega kort tid efter intervjuerna tillträda en 

chefsbefattning inom en av enheterna. Vi pratade om att det kanske inte var lämpligt att hon skulle 

vara med på den intervjun med medarbetarna men genomförde trots detta intervjun. I efterhand 

bedömer jag att detta gav som konsekvens att medarbetarna förhöll sig avvaktande i sina svar, något 

jag tar diskuterar mer under avsnittet om Metodologiska styrkor och problem. 

 

Konfidentialitetskravet 

Det är öppet uttalat att det är stadsdelarna Södermalm och Kungsholmen som ingår i materialet och att 

empirin har hämtats från respektive stadsdels Barn- och ungdomsenhet. I såväl enkätundersökningen 

som i fokusgrupperna informerade vi om att data skulle komma att behandlas och avrapporteras i 

sådana former att identifiering av enskilda inte kunde göras. Materialet förvaras i en dator som endast 

författaren har tillgång till.  
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Nyttjandekravet 

Det finns inga känsliga privata uppgifter om enskilda personer i enkäten eller fokusgrupperna som 

skulle kunna vara till skada för de som deltagit. Empirin kommer användas endast för att studera de 

organisatoriska förutsättningarna inom ramen för studiens syften.  

Förförståelse  

Denna studie har bedrivits inom ramen för min anställning och empirin har till hälften hämtats från 

den organisation jag arbetat inom. Jag har arbetat på Södermalm som metodutvecklare sedan 2009 och 

dessförinnan som socialsekreterare. Funktionen metodutvecklare är nu placerad i utvecklingsenheten 

för sociala avdelningen. Jag har i rollen som socialsekreterare och metodutvecklare arbetat med en rad 

olika aktiviteter som ingår i etablering av evidensbaserad praktik såsom implementering av 

bedömnings- utrednings- samtals- insats- målformulering- och uppföljningsmetoder, inhämta och 

aggregera kunskap från brukare och arbetat med lokal data och uppföljning och är själv en aktiv 

förespråkare för EBP. Min utgångspunkt är alltså inte neutral och objektiv.  

Det finns fördelar och nackdelar kring att ha ett stort intresse för att socialtjänstens praktik ska 

utvecklas mot EBP, arbeta i en av organisationerna och ha erfarenheter och mer kännedom om en av 

organisationerna än vad som framkommer i empirin. Fördelar med att arbeta i socialtjänsten med att 

etablera EBP är att det har gett mig erfarenhet och förståelse över att det är komplext, svårt och 

utmanande samtidigt som jag också har sett flera exempel på verksamheter som utvecklas i denna 

riktning och en ökad professionalisering. En annan fördel med att arbeta i den funktion jag har är att 

det ger enklare tillgång till empiri. Enkätinsamlingen gjordes till exempel till stor del under ett 

personalmöte då medarbetare och chefer gick till sina respektive rum och fyllde i enkäten och därefter 

samlades för fika. Deltagarna i fokusgrupperna var väldigt öppna med sina uppfattningar (förutom i en 

av fokusgrupperna, vilket tas upp under Metodologiska styrkor och problem). Det kanske inte hade 

varit fallet ifall en utomstående hade genomfört undersökningen. Nackdelar med att arbeta inom en av 

organisationerna är dock att förförståelsen kan få betydelse vid tolkning av data i form av 

konfirmeringsbias, det vill säga en tendens att omedvetet uppmärksamma exempelvis utsagor i 

fokusgruppsintervjuerna som bekräftar egna åsikter såsom ”jag tycker att cheferna behöver jobba mer 

med att återkoppla resultat”. Ett sätt att försöka motverka dessa konfirmeringsbias har varit att lägga in 

arbetsmoment i analysarbetet som handlar om att konsekvent leta efter utsagor som talar ”för” att 

respektive beståndsdel finns respektive ”emot” och på så sätt försöka säkerställa att inte enbart det 

som talar för mina egna erfarenheter belyses.  
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Resultat  

Resultaten presenteras utifrån de fyra beståndsdelarna i det strategiska ledarskapet utifrån den 

teoretiska tolkningsramen. De fyra beståndsdelarna är: (1) förmedla tydlig riktning, (2) skapa konkreta 

förutsättningar, (3) kontinuerlig uppföljning och återkoppling samt (4) uthållighet. Först presenteras 

resultat från enkäten därefter resultat från fokusgruppsintervjuerna. I slutet av varje resultatredovisning 

ges en sammanfattning. När det gäller beståndsdelen uthållighet redovisas endast resultat från 

fokusgrupperna då frågor kring uthållighet inte ingick i den ursprungliga enkäten.  

Förmedla tydlig riktning 

ENKÄT 

Nedanstående tabell visar resultaten från enkäten i termer av medelvärde för chefer respektive 

medarbetare samt om skillnaderna är signifikanta på 5 % -nivån (p<0.05) baserat på ett oberoende t-

test. Ju högre medelvärde desto mer håller respondenterna med om att det finns en tydlig riktning.  

 

Tabell 2: Förmedla tydlig riktning 

Index  Min Max Medelvärde chefer (n=8) Medelvärde medarbetare 

(n=46) 

t-test 

 

Förmedla tydlig riktning2 0 4 3.0 2.4 * 

* = Statistiskt säkerställd skillnad. 

Frågorna inom tydlig riktning handlar om ifall man inom enheten diskuterat vad en evidensbaserad 

praktik innebär (vet ej=8), om det finns en plan som beskriver vad som ska göras för att utveckla EBP 

(vet ej=24), om man vet vad som förväntas avseende att arbeta evidensbaserat (vet ej=8) och om det 

finns en överordnad chef och/eller en styrgrupp med ansvar för utvecklingen av EBP (vet ej=14) 

(bilaga 1). Resultaten kan tolkas som att riktningen är relativt tydlig för cheferna men inte lika tydlig 

för medarbetare. När det gäller frågorna som handlar om EBP så har dock ett flertal medarbetare 

svarat ”vet ej” vilket kan vara orsaken till det lägre medelvärdet för medarbetarna i jämförelse med 

chefer och till den signifikanta skillnaden i medelvärde mellan grupperna. 

FOKUSGRUPPER 

Här presenteras resultaten från fokusintervjuerna. Först presenteras medarbetarnas resultat, därefter 

chefernas. De kursiverade rubrikerna är de högre koderna som framkommit ur bearbetningen av 

materialet (en beskrivning av förfarandet ges under steg 1-4 i metodavsnittet under rubriken 

Bearbetning och analys).  

 
  

                                                 
2 Saknas på vår enhet/vet ej= 0, stämmer inte alls=1, stämmer delvis=2, stämmer i huvudsak=3, stämmer helt 
och hållet=4 
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Medarbetare 

 

Övergripande idé kring hur verksamheten ska utvecklas 

På Kungsholmen har medarbetare märkt att det finns ett fokus på evidensbaserad praktik genom att 

man har pratat om det på APT och planeringsdagar och genom att en metodutvecklare anställts i 

enheten. På Södermalm beskrivs att det finns flera tankar och idéer och satsningar från ledningen och 

att dessa har varierat. Det har märkts att det har funnits intentioner och exempel ges på när man tycker 

att ledningen kommunicerat riktningen på bra sätt på till exempel avdelningsmöten. Någon uttrycker 

att det känts förnämligt att komma till en organisation som har mycket utbildningar och satsningar 

samtidigt som hen ibland har svårt att se vitsen med allt som erbjuds. Det är svårt att hinna lära sig det 

ena innan det är dags för det andra. Den övergripande idén som diskuteras är Stockholms stads 

tidigare vision om en stad i världsklass, denna beskrivs av deltagarna som en floskel, ett genant 

begrepp som man tycker saknar konkret betydelse. 

 

Kommunikation  

Kommunikation och information mellan chefer och medarbetare diskuteras. Man tycker att ledningen 

styr mer än medarbetare kan påverka och efterfrågar en större dialog mellan chefer och medarbetare. I 

det dagliga arbetet upplever man sig översköljas av en mängd information vilket gör det svårt att sålla 

mellan vad som är viktigt. Det finns en efterfrågan på att cheferna bestämmer, sållar och prioriterar 

kring vad som är viktigt att förmedla till medarbetare, eller på något annat sätt säkerställer att viktig 

information kommer fram. Att ha informerat om saker betyder inte att det är genomfört – det behövs 

andra sätt om det ska landa. Man talar även om brist på information, att man inte haft kunskap om 

viktiga projekt som pågått under lång tid. Ibland kan det upplevas som att man inte förstår vad 

cheferna säger. En person uttrycker det såhär:  

 

”Ibland upplever jag att jag inte riktigt förstår vad de säger. Jag vet att vi har haft genomgångar på APT och där 

man har berättat saker, och sen så sitter man vid ett halvår senare och ”men varför har vi aldrig hört det här?” 

och då säger man ”men det sas på ett APT för si och så länge sedan. Man tänker, jaha, då har jag inte förstått vad 

man pratade om.” 

 

Chefer 

 

Det finns flera idéer och satsningar 

Det finns flera idéer om hur verksamheten ska utvecklas. Förändring och förnyelse har man arbetat 

med på olika sätt och på flera plan. Särskilda satsningar med riktade resurser kommer ofta utifrån. 

Exempel ges på bidrag från Socialstyrelsen eller SKL där man även är tydlig med vad som ska 

levereras. Man talar om att pengar är ett styrmedel som fungerar. Projektmedel och särskilda 

satsningar stödjer utveckling i viss riktning och ger vissa frågor högre status. Det ger anledning och 
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mandat till att titta på frågor och samarbeta på enhetsnivå men också på avdelningsnivå vilket gör att 

man behöver komma överens hur man ska arbeta kring de specifika målgrupperna. Exempel som ges 

är t ex kvinnofridsarbetet och relationsvåld som berör alla, samt den senaste satsningen med Prio-

medel avseende psykisk ohälsa när det gäller barn och unga och vuxna. 

 

Styrsystemen är ett stöd för målformulering 

Stockholms stads styrsystem uppfattas som ett stöd och man resonerar kring hur det används i 

praktiken och hur det kan utvecklas. Det finns en tanke bakom det styrsystem som staden använder 

med övergripande mål som bryts ner på enhetsnivå, aktiviteter som ska göras och uppföljning.  

 

Finns ett behov av strategiskt tänkande och dialog 

Ett behov av strategiskt tänkande på alla nivåer diskuteras. Var man än befinner sig i organisationen så 

behöver man förstå uppdraget och ha en dialog om detta. Man kommer att behöva förändra arbetssätt. 

Att arbeta utifrån evidensbaserad praktik ställer delvis annorlunda krav på alla i organisationen. 

Exempelvis behöver all personal tänka kring vad det innebär för den förvaltningen och utifrån varje 

funktion. En chef uttrycker det såhär: 

 
”//på vilket sätt gör det mitt arbete annorlunda idag om jag jobbar i en organisation som säger att vi vill jobba 

med en evidensbaserad praktik? Ja då kanske jag behöver tänka till, att det kanske finns saker som jag behöver 

förändra i mitt sätt och hur jag lägger upp mitt arbete och det gäller ju inte bara chefer och socialsekreterare och 

behandlare det gäller ju andra funktioner också.” 

 

Ledningen styr större utbildningssatsningar och många av idéerna kommer därifrån. Cheferna 

diskuterar att det är viktigt att hitta en balans och växelverkan mellan ledningens styrning och att 

tillvarata medarbetares idéer.  

Att genomföra förändring är ofta besvärligt men det fungerar bättre om det finns en strategi och 

dialog. Ett exempel på en avdelningsövergripande struktur för förändringsarbetet tas upp. Den handlar 

om att förbättra samverkan mellan enheter genom att utveckla beställningar och genomförandeplaner 

på Södermalm. Regelbundna möten med olika moment i förändringen genomfördes där alla biträdande 

chefer, enhetschefer och avdelningschefen deltog. Vissa frågor avhandlades på dessa möten och andra 

frågor tog respektive chef med sig vidare till sina grupper på APT. Det var tydligt vad som skulle 

göras till nästa träff och förändringsarbetet upplevdes som genomtänkt. Så som genomförandeplanerna 

nu är utformade underlättar det för socialsekreterare och behandlare att följa upp om insatserna har 

gett avsett resultat för brukaren. Ett annat exempel är ett arbete med att utveckla ledarskapskulturen, 

för att bli en avdelning som drar åt samma håll. I det arbetet togs hjälp av en extern konsult som ledde 

processen, man besvarade enkäter för att ta reda på hur ledarskapskulturen ser ut idag och hur man vill 

ha det. 
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SAMMANFATTNING 

Att förmedla tydlig riktning kan göras genom att chefers uppmärksamhet fokuseras på den 

utvecklingen som ska göras, att det finns formulerade mål och en plan för etablering av EBP, att detta 

kommuniceras och det finns en gemensam uppfattning om vad som ska göras.  

Enkätresultaten visar signifikanta skillnader mellan grupperna; cheferna har i högre grad svarat i 

positiv riktning gällande frågorna om tydlig riktning. Detta tyder på att riktningen är relativt tydlig för 

cheferna men inte lika tydlig för medarbetare.  

Fokusgruppresultaten från medarbetare visar att det finns många tankar och idéer hos ledning och 

att dessa har varierat. Många utbildningar och satsningar pågår samtidigt. Det har märkts att EBP är på 

agendan på Kungsholmen. Medarbetare talar även om kommunikation, att det är mycket information 

och svårt att sålla vad som är viktigt.  

Cheferna talar även de om att det finns många idéer om hur verksamheten ska utvecklas. Särskilda 

satsningar, riktade resurser och utvecklingsprojekt initieras ofta utifrån. Ledningen styr större 

utbildningssatsningar. De uppger ett behov av strategiskt tänkande och dialog och vikten av att arbeta 

åt samma håll och att alla förstår sin del i det hela. Tidigare goda erfarenheter av att skapa strukturer 

för att genomföra utvecklingsarbeten i alla led finns. Styrsystemen ses som möjliga att utveckla. 

 

Skapa konkreta förutsättningar  

ENKÄT 

 
Tabell 3: Skapa konkreta förutsättningar 
Index och enskilda frågor Min Max Medelvärde chefer 

(n=8) 

Medelvärde 

medarbetare 

(n=46) 

t-

test 

 

Kunskapsutbyte3  0 2 1.1 0.9 - 

Arenor för kunskapsutbyte4 0 2 1.3 1.0 * 

Kompetensutveckling kopplad till 
verksamhetens mål5 

0 4 3.3 2.3 * 

Har utrustning och material som behövs6 0 4 2.8 2.0 - 

* = Statistiskt säkerställd skillnad. 

 

Både chefer och medarbetare ligger i genomsnitt på svarsalternativet ”ibland” när det gäller om det 

finns tillfällen för kunskapsutbyte avseende att dela med sig av egna erfarenheter och kunskaper om 

metoder och arbetssätt i klientarbetet. När det gäller om man har möjligheter att diskutera kunskap 

från forskning, profession, brukarens erfarenheter/önskemål och lokal data vid handledning eller 

gruppmöten kopplat till enskilda ärenden eller enhetens verksamhet (dvs. indexet ”Arenor för 

                                                 
3 Nej=0, ibland=1, ja regelbundet=2 
4 Aldrig=0, sällan=0, ibland=1, ganska ofta=2, mycket ofta=2 
5 Vet ej= 0, stämmer inte alls=1, stämmer delvis=2, stämmer i huvudsak=3, stämmer helt och hållet=4 
6 Vet ej= 0, stämmer inte alls=1, stämmer delvis=2, stämmer i huvudsak=3, stämmer helt och hållet=4 
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kunskapsutbyte”) har cheferna i signifikant högre grad svarat i positiv riktning. Det finns även 

signifikant skillnad i samma riktning avseende om den kompetensutveckling som ges är kopplat till 

enhetens mål. När det gäller om medarbetarna har den utrustning och det material som behövs för att 

kunna tillämpa metoder och arbetssätt som de förväntas använda är skillnaden mellan medelvärden 

stor, dock inte signifikant. 

FOKUSGRUPPER 

 
Medarbetare 

Efterfrågas användning av de tre kunskapskällorna i EBP 

När det gäller om man i sina bedömningar och beslut om insatser använder sig av de tre 

kunskapskällorna så uppfattar medarbetarna att det ska göras och att det är något man strävar efter att 

beakta när man skriver analysen men kan inte direkt säga att det görs. Det efterfrågas inte av cheferna 

i den dagliga praktiken. En person beskriver svårigheter med att detta såhär; 

 

”//det är ju en tydlighet (EBP) liksom en beskrivning av verkligheten på nåt sätt, inte... utan jag tycker vi jobbar 

mera i en mix av allt möjligt. Det är inte alltid så lätt att säga vad som är vad, överhuvudtaget är det svårt att säga 

vad som är vad i vårt jobb. Det är liksom en logisk uppdelning av verkligheten på något sätt som inte riktigt, som 

är svår att se i jobbet.” 

 

Arenor för kunskapsutbyte 

Det finns forum där frågor kring EBP skulle kunna ställas och diskuteras, exempelvis 

ärendedragningar eller placeringsforum men att de idag används mer för att tala för sin sak och inte 

utifrån EBP-aspekterna. Det finns en vilja att göra det men det görs inte idag på något medvetet sätt. 

 

”//för att det ska fungera måste man schemalägga det. Ungefär som man har handledning på en viss bestämd tid, 

det är ingen, alltså varje måndag klockan det, eller varannan måndag har vi handledning klockan nio. Ska man 

jobba utifrån EBP så måste det finnas regelbundna tider när en arbetsgrupp tycker tillsammans och funderar och 

reflekterar och diskuterar och så vidare. Alltså det, det är ofrånkomligt för det är ju tankearbete det där handlar 

om att tänka tillsammans.” 

 

Kompetensutveckling avseende metoder och arbetssätt  

Medarbetare uppmuntras att gå på föreläsningar som ges och flera utbildningssatsningar har gjorts. En 

av medarbetarna som nyligen börjat sin anställning på en av stadsdelarna uttrycker att det är uppenbart 

att man vill väldigt mycket och har höga ambitioner. Hen upplever sig vara närmast chockerad över 

alla projekt som pågår och alla utbildningar som erbjuds och som de ska ta del av. Att välja ut och 

prioritera ett utvecklingsområde i taget framhålls som viktigt. Att ha för många saker på gång 

samtidigt gör att man blir splittrad. Någon menar att ”hade vi inte jobbet att göra så skulle vi kunna 

utveckla oss hur mycket som helst.” Det man har lärt sig måste få sjunka in och fastna innan man 
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börjar med något nytt igen. Man talar om tid; att man måste ge saker tid och prioritera. Det ses som 

ofrånkomligt att man behöver kunna fokusera på saker. Exempel ges på när man deltagit på 

utbildningar men sedan inte kunnat använda metoderna, vilket ses som bortkastad tid. En person 

uttrycker det såhär:  

”Man skulle vilja lägga lite locket på liksom, bromsa det här lite, för att vi hinner ju liksom inte använda oss av 

saker som vi lär oss.” 

 

Förutsättningar för att kunna använda de metoder, arbetssätt och kunskap som man utbildas inom 

diskuteras. Att bygga upp någonting kräver planering. En stegvis förändring behövs. Man talar om hur 

viktigt det är med planering och förankring för hur metoder/arbetssätt ska leva vidare efter utbildning. 

Exempel som diskuteras är att ha regelbundna tider för arbetsgruppen att arbeta tillsammans med det 

man har lärt sig, på samma sätt som att man har regelbunden handledning varannan vecka.  

”Jag tänker att man måste titta på hur implementeringen ser ut. Annars pågår det ett tag men sedan så sjunker det 

aldrig in i organisationen. Så att för mig är nummer ett hur implementerar man saker så att det kommer in i 

vardagen, i jobbet. Implementering tar alltid tid, det är ofrånkomligt, det är ingenting man kan bara droppa in i 

organisationen. Det är ju människorna, människorna i organisationen som implementerar ny kunskap, nya 

metoder, så det är en viktig fråga för organisationer att tänka på om man ska utveckla arbetet.” 

 

Chefer 

 
Efterfråga användning av EBP 

Cheferna diskuterar att rollen som arbetsledare innefattar bland annat att stödja medarbetare att hålla 

fokus på vilken kunskap bedömningen vilar på – som bör vara evidens – och varför man vill att vissa 

aspekter bör förändras för att t ex en placering ska avslutas. För att skapa förutsättningar för 

handläggare att behålla perspektivet tänker man att man kan ställa frågor till handläggarna. Om ingen 

efterfrågar det, såsom arbetsledaren eller familjerna, blir handläggaren ensam i att ha kvar detta fokus.  

Några uttrycker anledningen till att stödja den medvetenheten såhär;  

 

”//för många medarbetare tänker inte - nu ska jag jobba evidensbaserat // och sen så tror jag att de tänker att EBP 

måste ju vara ytterligare något annat än det lilla jag gör.  

 

EBP ses som en metodfråga men cheferna uppger att det är lätt hänt att ta det viktigaste först, och då 

blir det inte tid till att efterfråga detta. Men egentligen tar det inte så lång tid att ställa några frågor 

utan det handlar om att bygga in det i en systematik som gör det enkelt och genomförbart. Checklistor 

tas upp som exempel på hur man kan uppmärksamma att viktiga frågor ställs och öka medvetenheten 

om vad man gör.   
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Arenor för kunskapsutbyte 

Cheferna diskuterar att det finns behov av att avsätta regelbunden tid för metodfrågor kopplat till EBP 

så att det blir ett naturligt sätt att arbeta med detta. På samma sätt som man har veckomöten med 

arbetsgrupperna eller ärendedragningar. Man upplever att det är så mycket som ska göras hela tiden så 

metodfrågor tappas lätt bort. Det är något man kan tänka sig använda metodstödet till. Idag finns det 

utvecklingsgrupper som har omvandlats till förbättringsteam i pågående utvecklingsprojekt. Alla 

behöver inte vara med i alla delar utan man kan även utse vissa medarbetare som drar lite mer i sådana 

funktioner. En chef uttryckte det såhär: 

 

”//vi kan ändå bygga in mera regelbundenhet för att få tid att prata om, vad innebär det här för mig konkret i mitt 

arbete.” 

 

Tid diskuteras. Det behöver finnas en plan på hur det ska gå till. Om man har lovat politikerna att 

något ska göras så behöver hela verksamheten och samtliga medarbetare vara med i att tänka och prata 

om hur man ska göra. Alla behöver fundera på om det är något annat man kan göra i sin funktion, och 

utifrån det ansvaret man har, för att underlätta att arbeta med EBP. Omtag behövs också. Exempel ges 

på planeringsdagar som uppskattats av medarbetare och där de kom fram till att man återkommande 

behöver diskutera vad evidensbaserad praktik är och hur man konkret arbetar med det. Man tänker att 

en realistisk nivå är att det är något som kan göras en gång per år.  

 

Kompetensutveckling avseende metoder och arbetssätt  

Cheferna diskuterar att en ny planering och struktur troligen behöver göras för varje sak som ska 

implementeras eller förändras.   

 

SAMMANFATTNING 

Att skapa konkreta förutsättningar handlar om att resurser och strategier är relaterade till målen, att 

medarbetare har den kompetens och resurser som behövs genom utbildning och material och att arenor 

för kunskapsutbyte finns.  

Enkätresultaten visar att det är stora skillnader mellan cheferna och medarbetarnas svar på alla 

frågor utom indexet ”kunskapsutbyte” där båda grupper ligger runt svarsalternativet ”ibland”. 

Fokusgruppsresultaten visar att användning av de tre kunskapskällorna inte efterfrågas i det dagliga 

arbetet. Medarbetare talar om att det finns arenor för kunskapsutbyte där frågor kring EBP skulle 

kunna ställas och diskuteras. Det finns en vilja att diskutera i sådana forum. Behov av en 

regelbundenhet, schemaläggning efterfrågas. För många satsningar och projekt på gång samtidigt 

gällande kompetensutveckling. Erfarenheter finns kring att ha deltagit på utbildningar men sedan inte 

kunnat använda metoderna. Medarbetare efterfrågar urval och prioritering av ett utvecklingsområde i 

taget. Prioritering av tid, förankring och planering för hur metoder/arbetssätt ska leva vidare efter 

utbildningar efterfrågas. 
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Cheferna talar även de om att användning av de tre kunskapskällorna behöver efterfrågas. De kan 

stödja medarbetare att hålla EBP perspektivet genom att genom att ställa specifika frågor och 

efterfråga vilken kunskap bedömningen vilar på. När det gäller arenor för kunskapsutbyte talar man 

om att EBP behöver ses som en metodfråga så att det blir ett naturligt sätt att arbeta med detta. 

Avseende kompetensutveckling behöver det finnas en ny planering och struktur för varje sak som ska 

implementeras eller förändras. 

Kontinuerlig uppföljning och återkoppling  

ENKÄT 

 

Tabell 4: Användning av kontinuerlig uppföljning och återkoppling 

Index och enskilda frågor Min Max Medelvärde chefer 

(n=8) 

Medelvärde 

medarbetare 

(n=46) 

t-

test 

 

Användning av uppföljning och 
utvärderingar7  

0 4 1.8 1.5 - 

Återkoppling och feedback8 0 4 2.9 1.9 * 

* = Statistiskt säkerställd skillnad. 

 

Chefer ligger i genomsnitt nära svarsalternativet ”ibland” medan medarbetare ligger mellan ”sällan” 

och ”ibland” avseende frågorna som handlar om kunskap från lokala studier, uppföljningar och 

utvärderingar används för att förbättra och förändra arbetssätt eller för att förändra i verksamheten. 

När det gäller kontinuerlig återkoppling och feedback så finns signifikanta skillnader mellan chefer 

och medarbetare: cheferna har i högre grad svarat i positiv riktning nära svarsalternativet ”ganska 

ofta” mot medarbetares ”ibland” på frågor som handlar om att data som sammanställts på gruppnivå 

återkopplas till medarbetare, att individuell feedback ges, förbättringar som genomförs 

uppmärksammats, att regelbunden återkoppling ges på hur resultat och mål uppnås samt om framgång 

i förhållande till mål uppmärksammas. 

FOKUSGRUPPER 

 

Medarbetare 

När feedback ges/fås 

Feedback från chefer fås vanligtvis vid medarbetarsamtal och även vid ärendedragning. Att få 

kommentarer eller bedömningar på det som skrivits i utredningen är en vanlig form av individuell 

återkoppling. För feedback och handledning i det dagliga klientarbetet vänder man sig främst till 

kollegor och använder varandra som stöd. Det kan handla om att få veta om man är på rätt väg i ett 

                                                 
7 Aldrig=0, sällan=1, ibland = 2, ganska ofta= 3, mycket ofta=4 
8 Aldrig=0, sällan=1, ibland = 2, ganska ofta= 3, mycket ofta=4 
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samtal eller ärende och återkoppling sker då efter möten på hur man har betett sig och vad som hände i 

rummet.  

 

Utvecklingsområden feedback 

Några saknar återkoppling på analyser och bedömningar som görs i utredningar. Mycket av arbetet är 

inte synligt, man sitter och skriver och skriver och kämpar med sina utredningar. Kommentaren ”bra” 

kan ges på en utredning vilket är ok men man efterfrågar att chefer motiverar vad som är bra, t ex ”bra, 

analysen är tydlig.” Detta för att få bekräftat om man har tänkt ”rätt” och om det finns någon 

gemensam tanke/konsensus kring hur analyser och bedömningar på enheten ska göras. 

 

Återkoppling av resultat  

Återkoppling av resultat ges sällan eller sporadiskt; man uppfattar inte att det görs regelbundet. När 

det gäller att få återkoppling på resultat av enhetens arbete diskuteras ifall man känner till att det ska 

ha skett någon gång och hos vilken person eller roll ansvaret på återkoppling ligger. Mycket statistik 

fylls i men när och om och till vem detta redovisas känner man inte till. Man frågar varandra om man 

känner igen ifall det hänt att någon återkoppling skett till medarbetarna. Några kommer fram till att de 

har fått återkoppling på resultat av enhetens arbete eller av den statistik som fylls i men att man inte 

riktigt hänger med i, eller förstår vad det handlar om. Metodutvecklaren på enheten har hos någon 

grupp återkopplat resultat på ett av deras gruppmöten vilket man tyckte var bra. Någon uttrycker sin 

förståelse över att chefen inte gjort detta då de har haft fullt upp med annat eftersom gruppen som hen 

arbetar i har haft hög belastning och kort med personal. 

 

Chefer 

När feedback ges/fås  

Individuell feedback på medarbetares prestation ges vid medarbetarsamtalen och lönesamtalet som det 

ska vara ett halvår emellan. Andra tillfällen är individuella uppföljningstider. Skriftlig återkoppling 

ges på alla utredningar som görs. Den skriftliga återkoppling upplevs som ett bra sätt att ge tydlig 

feedback på det man ser. I gruppsammanhang används t ex APT-möten där cheferna uttalar att de t ex 

är stolta över sin arbetsgrupp, att de är jättebra personal som säger och gör bra och kloka saker.  

Cheferna själva upplever att de märker tydligt när de som chefer gör fel och det märks också när de 

gör rätt, för då får de direkt återkoppling på detta av medarbetare.  

 

Utvecklingsområden feedback 

Cheferna diskuterar att de kan jobba mycket med att förbättra hur feedback ges. För att göra detta 

behövs ökad kunskap om hur man gör. Man diskuterar exempel på hur det kan göras. Att sätta ord på 

och motivera varför något är bra eller behöver utvecklas ses som är viktigt. Andra exempel som ges är 

att arbeta på att vara tydlig i sin kommunikation och säkerställa att den andra förstår vad man säger. 
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Andra idéer som diskuterades är att värdera feedback som ett arbetssätt som man har så att det inte 

hänger på individen och om man som person är bra på detta. Ansvaret behöver inte ligga bara på en 

chef utan man kan ha arbetssätt för detta. Det kan handlar om att använda tid på gemensamma 

gruppmötestider för att ge feedback till gruppen. 

 

Återkoppling av resultat  

Uppföljning av enhetens mål görs idag genom stadens styrsystem och genom egna system som bland 

annat utvecklats utifrån arbetet med resultatbaserad styrning. Man vill utveckla systemet för att 

tydliggöra vad mätningarna ska leda till. Denna önskan märker cheferna även bland medarbetare. 

Medarbetare har efterfrågat vad alla uppgifter som de fyller i ger för resultat. Intresse för återkoppling 

av resultat varierar mellan medarbetare. Vissa tycker det är jätteintressant och spännande och vissa 

tycker det är helt ointressant. Cheferna diskuterar paralleller till förändringsarbete i klientarbetet där 

uppföljningarna behöver användas och återkopplas annars är det ingen större mening att göra dem.  

 

Utvecklingsområden återkoppling av resultat  

Cheferna diskuterar att om data som samlas in inte används finns risk att medarbetarna börjar slarva 

med informationsinsamlandet. Planeringsdagar har arrangerats för att motivera till att göra dessa 

arbetsuppgifter men uppföljning och återkoppling av data som medarbetare fyller i görs sällan. Det är 

viktigt att man ser en koppling mellan sitt arbete och resultat som nås. Det som cheferna 

kommunicerar kring resultat i tertialrapporter, verksamhetsplan, åtaganden och indikatorer behöver 

vara förståeligt för medarbetarna, då blir det också mer intressant. Om man som chef säger att goda 

resultat uppnåtts så görs ibland inte kopplingen att det är tack vare de enskilda medarbetarnas insatser. 

För cheferna kanske det är självklart att det är ett kvitto på hur man har lyckats men för enskilda 

medarbetare kanske det inte är lika självklart. Man ser att man behöver göra tydligare återkopplingar 

och detta ses som en utmaning. En chef uttrycker det såhär:  

 

”Det är inte bara en trist skriftlig rapport utan det är också feedback på att såhär långt har vi kommit, detta har vi 

rott iland med de förutsättningar och den tighta budget vi har och allting. Vi har klarat detta. Den återkopplingen 

skulle kunna göras ännu tydligare. Den är kanske självklar för oss chefer, att det är ett kvitto på att vi lyckas men 

kanske man som enskild medarbetare inte alltid uppfattar att detta kan jag ta åt mig av.” 

 

SAMMANFATTNING 

Beståndsdelen kontinuerlig uppföljning och återkoppling handlar om att använda uppföljningar och 

utvärderingar för att följa upp och granska, kopplat till den utvecklingen som ska göras. För att få 

kunskap om hur utvecklingen går behöver återkoppling på data och att resultat ges på individ-, grupp- 

och organisationsnivå.  
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Enkätresultaten pekar mot att uppföljningar används sällan eller ibland och det är inga större 

skillnader mellan grupperna. När det gäller kontinuerlig återkoppling och feedback så är det 

signifikanta skillnader mellan grupperna; cheferna har i högre grad svarat att återkoppling ges. 

Fokusgruppsresultaten visar att medarbetarna upplever att mycket statistik fylls i men återkoppling 

av resultat görs sällan. När återkoppling ges är det svårt att förstå vad det handlar om.  Individuell 

feedback fås vanligtvis vid medarbetarsamtal, ärendedragningar och individuella uppföljningstider. 

Medarbetare efterfrågar att få mer återkoppling på de analyser och bedömningar som de gör. 

Cheferna talar om att återkoppling på om verksamhetens resultat och enhetens mål görs via stadens 

styrsystem. Cheferna ser ett behov av att göra tydligare återkopplingar. De märker att medarbetare 

efterfrågar vad alla uppgifter som de fyller i ger för resultat och ser en risk att registrering av statistik 

görs på ett slentrianmässigt sätt om det inte används och återkopplas. Kopplingen mellan 

medarbetarnas arbete och de resultat som nås behöver bli tydligare för medarbetarna. När det gäller 

individuell feedback ges detta vid medarbetarsamtal, ärendedragningar och individuella 

uppföljningstider. Cheferna anser, liksom medarbetarna, att det är viktigt att motivera varför man 

tycker som man gör. För cheferna skulle det underlätta om feedback värderas som ett arbetssätt.  

Uthållighet  

Frågor om uthållighet ingick inte i den ursprungliga enkäten. Frågor kring uthållighet ingick inte heller 

i de övergripande teman som presenterades i fokusgruppsintervjuerna men återkom som en faktor i 

intervjuerna. Av detta skäl har jag valt att ta med det som ett tema under resultatredovisningen. Nedan 

redovisas resultat från fokusgrupperna. 

FOKUSGRUPPER 

 
Medarbetare 

Organisationsförändringar påverkar 

Det hade det varit turbulent med flyttar, nya chefer och kollegor som slutat. Medarbetarna diskuterade 

att organisationsförändringar kan göra att man tappar fart men kan även ses som en möjlighet att starta 

upp på nytt.  

Arbetsledning framhålls som viktig för att skapa lugn i arbetsgruppen. Man tycker arbetsledningen 

är lika splittrade som flera av deltagarna själva uttryckte att de var. Olika anledningar diskuterades.  

Bland annat framhölls att deras arbetsledare, det vill säga biträdande enhetschefer, idag har samma 

ansvar som enhetschefer satt med för några år sedan. De har delegerats en rad uppgifter vilket gör att 

de är upptagna av en mängd olika saker och med mer ansvar och problem att lösa. Detta ger effekter 

för medarbetare. Exempel som ges är att andra möten som är viktiga ibland läggs på tider för 

ärendedragning eller mötestid, och att deras tid som de behöver ha med sina chefer försvinner. 
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Deltagarna diskuterar även att det kan vara svårt att förverkliga förändringar i stora organisationer. 

Om något ska göras blir det så stort för att man är många. Petar man runt i en utav delarna så påverkar 

det andra. 

 

Chefer 

Organisationsförändringar påverkar 

Flera förändringar i organisationerna har gjorts på båda stadsdelarna. Exempel som ges från 

Södermalm är avdelningen för enheten för funktionshinder som sammanfördes till sociala avdelningen 

samt sammanslagningar av socialpsykiatrin och vuxengruppen till en gemensam vuxenenhet. All 

öppenvård har även slagits samman till en enhet. På Kungsholmen flyttade hela förvaltningen från en 

lokal till en annan. Sådana större förändringar upptar tid för både medarbetare och chefer och påverkar 

utvecklingsarbetet.   

Flera nyckelpersoner i ledningsfunktion hade nyligen slutat vid tidpunkten för intervjuerna i båda 

stadsdelarna. På Kungsholmen märker man att mycket av styrningen och tanken kring 

utvecklingsarbetet försvann i och med detta.  

 

”Jag förstår ju att hon som gick, att det fanns mycket av hennes, alltså styrningen och tanken försvann där och 

jag har ju liksom kommit efter det” 

 

På Södermalm frågar man sig på samma sätt vad som ska hända nu med en ny ledning. Den 

avdelningschefen som slutat upplevdes som tydlig med vad målet med verksamheten var. 

 

”Frågan är vad som händer nu. Det är väll ingen som vet. Jag tycker det har varit rätt tydligt vad målet för 

verksamheten och avdelningen har varit//” 

 

SAMMANFATTNING 

 
Uthållighet i organisationen handlar om att kunna hålla ut trots upp och nedgångar och utmaningar och 

att reagera på kritiska händelser och kriser på ett sätt som stödjer fortsatt etablering av EBP.  

Fokusgruppsresultaten i båda grupperna visar att organisationsförändringar skett i båda stadsdelarna. 

Medarbetare talar om att det kan vara svårt att genomföra förändringar i stora organisationer, att 

organisationsförändringar kan göra att man tappar fart men även kan ses som en möjlighet att starta 

upp på nytt. Cheferna talar om att organisationsförändringar genomförts och tar tid och påverkar 

utvecklingsarbetet och att nyckelpersoner har slutat i båda organisationerna.  
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Analys och slutsatser 

Här följer författarens analys av vad som talar för och emot att beståndsdelarna i strategiskt ledarskap 

finns, hur det yttrar sig i så fall samt skillnader och likheter i uppfattning mellan chefer och 

medarbetare. Resultaten från enkäten och fokusgrupperna jämförs mot varandra, mot tidigare 

forskning och den kontext som beskrivs i bakgrundskapitlet varpå författarens slutsatser presenteras.  

Förmedla tydlig riktning  

Finns en tydlig riktning kring hur verksamheten ska utvecklas? Om ja, hur yttrar det sig? Finns det 

skillnader i uppfattning mellan chefer och medarbetare? I så fall, hur kan dessa skillnader 

karaktäriseras?  

Enkätresultaten tyder på att riktningen är relativt tydlig för cheferna men inte lika tydlig för 

medarbetare avseende hur verksamheten ska utvecklas. När det gäller frågorna som handlar om EBP 

(det vill säga om man diskuterat vad EBP praktik innebär, om det finns en plan för att utveckla EBP, 

om man vet vad som förväntas avseende att arbeta evidensbaserat samt om det finns en överordnad 

chef och/eller en styrgrupp med ansvar för utvecklingen av EBP) så har ett flertal medarbetare svarat 

”vet ej”. I tidigare forskning om ledarskap kopplat till EBP framhålls att det behövs tydliga signaler 

från alla led i organisationen om att frågor om kunskap och evidens är en del av kommunens strategi, 

exempel som ges är att EBP inkluderas i verksamhetens mål (Austin 2012, Sandström m fl, 2010, 

Socialstyrelsen 2015). Svarsalternativet ”vet ej” indikerar att man vet för lite för att kunna ta ställning 

i frågorna och kan vara orsaken till det lägre medelvärdet för medarbetarna och till den signifikanta 

skillnaden mellan grupperna. 

Enkätresultaten bekräftas i resultaten från fokusgrupperna. Den höga belastning hos närmsta 

arbetsledare som tas upp under beståndsdelen uthållighet talar emot en tydlig riktning. Forskningen 

säger att det är viktigt att chefer tror på behovet av den förändring som ska göras och visar detta 

(Austin 2012, Ovreveit, 2009, Fixen 2005). En hög arbetsbelastning minskar möjligheten att lägga tid 

och kraft att arbeta systematiskt med dessa frågor. Både cheferna och medarbetares utsagor tyder på 

att det inte finns en tydlig riktning utan det har funnits flera idéer. Detta har konkretiserats i form av ett 

flertal olika satsningar, projekt och utbildningar som pågått samtidigt eller avlöst varandra. Särskilda 

satsningar, riktade resurser och utvecklingsprojekt initieras dessutom ofta utifrån. Att implementering 

av ny kunskap bör uppmuntras och göras till ett gemensamt mål (Gifford m fl 2007) verkar här lett till 

snarare förvirring än ökad kunskap.  

Resultat från fokusgrupperna tyder på att det finns möjligheter att skapa tydlig riktning. 

Medarbetare har märkt att det finns ett fokus på EBP, även om en gemensam förståelse inte nåtts i 

organisationerna. Cheferna talar även om hur de ser ett behov av strategiskt tänkande i utvecklingen av 

verksamheten och vikten av att arbeta åt samma håll samt att alla förstår sin del. Exempel ges på 

positiva erfarenheter av att ha lyckats kommunicera och informera och skapa strukturer för alla led att 

genomföra dessa utvecklingsarbeten, vilket är en viktig faktor som lyfts fram i forskningen 



47 

 

(Sandström m fl, 2010). Detta ligger i även i linje med Avby m fl (2014) studie av förståelsen för vad 

en evidensbaserad praktik innebär inom socialtjänsten, där en av slutsatserna är att det finns flera 

förståelser av EBP. Att erkänna att det finns olika sätt att förstå begreppet, och konkretisera 

innebörden i organisationen kan vara ett första steg för att skapa en socialtjänst som använder flera 

kunskapskällor såsom forskning, profession och brukare. Cheferna ger även exempel på befintliga 

styrsystem som används för att formulera gemensamma mål, resultat, aktiviteter och uppföljning, och 

menar att dessa kan utvecklas.  

Slutsatsen är att riktningen är delvis otydlig, särskilt på medarbetarenivå. Om chefer uppfattar att 

det finns en tydlig riktning så är den ännu inte fullt ut förmedlad till medarbetare. Socialstyrelsen 

(2013) menar att kunskapssynen måste genomsyra hela verksamheten. Om ett perspektiv har 

genomsyrat en organisation så bör både chefer och medarbetare svara i positiv riktning. Om så inte är 

fallet, eller om det är stora skillnader, tyder det på förvirring och osäkerhet.  

Skapa konkreta förutsättningar  

Skapas konkreta förutsättningarna för genomförandet? Hur yttrar det sig? Finns det skillnader i 

uppfattning mellan chefer och medarbetare? I så fall, hur kan dessa skillnader karaktäriseras?  

Enkätresultaten talar emot att konkreta förutsättningar fullt ut skapats men att förutsättningar verkar 

finnas i viss mån. Både chefer och medarbetare uppger att det finns tillfällen för kunskapsutbyte om 

metoder och arbetssätt i klientarbetet. I den tidigare forskningen om ledarskap kopplat till EBP 

understryks att tid behöver avsättas för att diskutera och dela kunskap (Socialstyrelsen, 2015). Det är 

dock signifikanta skillnader mellan grupperna när det gäller möjligheter att diskutera kunskap från 

forskning, profession, brukarens erfarenheter/önskemål och lokal data vid handledning eller 

gruppmöten kopplat till enskilda ärenden, eller kopplat till enhetens verksamhet. På frågan om 

huruvida medarbetarna har den utrustning och det material som behövs för att tillämpa metoder och 

arbetssätt som de förväntas använda, är det stora skillnader i medelvärde gentemot cheferna. Det finns 

även signifikanta skillnader på frågan om kompetensutvecklingen är kopplad till enhetens mål. 

Resultaten tyder på att medarbetarna anser att förutsättningar verkar finnas i någon mån avseende 

tillfällen för kunskapsutbyte medan chefer bedömer att kunskap, kompetens och material i huvudsak 

finns på plats. På grund av de i flera fall stora skillnaderna i uppfattning så talar detta emot att 

konkreta förutsättningar fullt ut skapats. Om chefer anser att saker och ting är på ett visst sätt medan 

medarbetare har en annan syn är risken stor att fokus på utvecklingsarbetet riktas in på fel nivå.  

Något som får stort utrymme i handläggarnas diskussioner i fokusgrupperna är deras beskrivning 

av de satsningar, utbildningar och projekt som genomförts. Schein (2010) menar att ledare 

kommunicerar sina värderingar och normer genom hur resurser fördelas och relateras till mål och 

strategier för verksamheten. Det är tydligt att resurser har investerats i medarbetarnas kunskap och 

kompetens. Men medarbetarnas utsagor om utbildningar som getts utan att man uppfattat att det finns 

någon planering för implementering, att ha deltagit på utbildningar men sedan inte kunnat använda 



48 

 

metoderna och den splittring de själva upplever talar naturligtvis emot att konkreta förutsättningar 

skapats. Möjligheten är då låga för att nya kunskaper och färdigheter ska kunna sätta sig och användas. 

Organisationerna har alltså investerat i utbildningar för att öka medarbetarnas kompetens men de tycks 

inte ha säkerställt nästa steg, dvs. att den ökade kunskapen leder till ett förbättrat arbete genom att ge 

möjlighet att använda de nya kunskaperna och färdigheterna vilket är syftet med fortbildning och 

utvecklingsarbete (Fixen 2005, Austin 2012, Gifford m fl 2007, Ovreveit, 2010, Sandström m fl, 2010, 

Mayers 2012). Cheferna diskuterade inte de kompetensutvecklingar som gjorts, däremot diskuterade 

de behovet av planering och ny struktur för varje sak som ska implementeras eller förändras. Detta 

talar för att cheferna ser ett behov av att förbättra arbetet med implementering. 

Ett förhållande som talar för goda möjligheter att skapa konkreta förutsättningar att arbeta 

strukturerat med EBP är de idéer om fredad tid och struktur som både medarbetare och chefer tar upp. 

Detta är också något som Socialstyrelsen (2015) lyfter fram som en central beståndsdel för att kunna 

arbeta enligt EBP. Exempel som togs upp i båda grupperna var vikten av att efterfråga användning av 

de tre kunskapskällorna vilket ligger i linje med Scheins (2010) betoning på att ledare kommunicerar 

sina värderingar och normer genom vad det fokuserar sin uppmärksamhet och regelbundet granskar. 

Här finns stora möjligheter för chefer att visa sina värderingar och normer genom att efterfråga just 

detta. Grupperna diskuterade dessutom liknande idéer kring hur skapa forum för att dela kunskap eller 

utveckla användningen av de befintliga forum som finns, såsom ärendedragningar. Båda grupperna 

diskuterade också vikten av planering och förankring i implementeringsarbete.  

Slutsatsen är att konkreta förutsättningar ännu inte skapats fullt ut men både chefer och 

handläggare ser liknande möjligheter att skapa konkreta förutsättningar. 

Kontinuerlig uppföljning och återkoppling  

Används kontinuerlig uppföljning och ges återkoppling? Hur sker det i så fall? Finns det skillnader i 

uppfattning mellan chefer och medarbetare? I så fall, hur kan dessa skillnader karaktäriseras?  

Enkätresultaten visar inga större skillnader mellan grupperna avseende frågorna som handlar om 

ifall kunskap från lokala studier, uppföljningar och utvärderingar används för att förbättra och förändra 

arbetssätt eller för att förändra i verksamheten, även om cheferna svarar i något mer positiv riktning. 

Detta talar emot att det görs kontinuerligt – snarare sällan eller ibland. När det gäller återkoppling av 

resultat och feedback finns det signifikanta skillnader mellan grupperna. Forskningen lyfter fram att 

det är centralt om man ska arbeta enligt EBP att kontinuerlig uppföljning görs och återkoppling ges. 

Det handlar om att följa upp och dokumentera arbetet för att få kunskap om resultat av arbetet, om ett 

förändringsarbete går i avsedd riktning eller om något måste ändras. För detta behöver lokal data 

samlas in och regelbunden återkoppling ges på individ-, grupp- och verksamhetsnivå till de som 

behöver kunskapen (Austin 2012, Fixen 2005, Gifford m fl 2007, Ovreveit 2010, Mayers 2012).  

Fokusgruppsintervjuerna bekräftade enkätresultaten när det gäller återkoppling av resultat. Mycket 

statistik registreras men återkoppling fås sällan eller sporadiskt. Medarbetare beskriver även att det är 
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svårt att förstå vad återkopplingen handlar om när den väl görs. Cheferna talar även de om att 

kopplingen mellan medarbetares prestation och verksamhetens resultat inte är tydlig. Möjligheter att 

utveckla detta diskuterades, exempelvis genom att göra återkopplingen mer pedagogisk vilket troligen 

skulle göra det mer meningsfullt för medarbetare. I förra avsnittet pekade resultaten på att 

organisationerna satsat på kompetenshöjande utbildning men inte tagit nästa steg och säkerställt att 

handläggarna kunde använda sig av den nya kunskapen i sitt arbete. Resultaten här är liknande. Man 

samlar in lokal data men man säkerställer inte att den kommer handläggarna till godo så dessa kan 

förändra sitt arbetssätt utifrån resultaten. 

Chefernas ser en risk att registrering av data för statistik kan komma att göras på ett 

slentrianmässigt sätt om den inte används och den oron är klart befogad. Schein (2010) menar att 

ledare kommunicerar sina värderingar, normer och antaganden för medarbetare beroende på var de 

fokuserar sin uppmärksamhet, vad de mäter och regelbundet granskar. Här finns stora möjligheter för 

ledare att visa sina värderingar och normer genom att använda lokal data och återkoppla resultat, i 

synnerhet om det handlar om resultat för brukare. Detta har potentialen att förstärka medarbetarnas 

uppfattning om att arbetsuppgifter såsom att registrera data är meningsfulla. 

Beträffande utsagorna från fokusgrupperna om feedback, det vill säga individuell återkoppling på 

arbetet, så tyder materialet på att det görs i vissa bestämda sammanhang såsom en gång per år i 

medarbetarsamtal och mer kontinuerligt såsom skriftlig återkoppling på utredningar. Båda grupperna 

ger liknande exempel på hur detta område skulle kunna utvecklas.  

Slutsatsen är att kontinuerlig uppföljning inte ännu används på någon regelbunden basis och 

återkoppling på resultat av lokal data sällan görs. Cheferna diskuterade möjligheter att utveckla arbetet 

med återkoppling av resultat. Däremot tyder resultaten från fokusgruppsintervjuerna på att feedback 

verkar användas i någon mån och båda grupperna diskuterade liknande sätt att utveckla arbetet med 

feedback såsom att sätta ord på och motivera varför något är bra eller behöver utvecklas vilket talar för 

möjligheten att utveckla arbetet med feedback ytterligare.  

Uthållighet  

Finns det en uthållighet i utvecklingsarbetet i organisationen? På vilket sätt yttrar det sig i så fall?  

Fokusgruppsresultaten i båda grupperna visar att det varit en föränderlig tid i båda organisationerna 

vid tidpunkten för intervjuerna vilket påverkat utvecklingsarbete. Schein (2010) menar att kriser 

tenderar att exponera människors djupare värden, och ledares svar på kritiska situationer visar deras 

värderingar, normer och underliggande antaganden och påverkar organisationskulturen. 

Fokusgruppsresultaten från intervjuerna med medarbetarna tyder på att arbetsledningen är högt 

belastad och har delegerats en rad uppgifter och ansvar som påverkar tid tillsammans med 

arbetsgruppen. Det kan vara svårt att, som Aarons beskriver (2014), reagera på kritiska händelser på 

ett sätt som stödjer fortsatt etablering av EBP och ta itu med problemen som kan uppstå om 

arbetsbelastningen är sådan att tid för ordinarie möten med medarbetare inte hinns med. 
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Fokusgruppsresultaten från chefernas intervjuer tyder även på att riktningen och styrningen påverkats 

av de nyckelpersoner som slutat och organisationsförändringar som skett.  

I bakgrundskapitlet beskrivs flera förändringar som skett i båda organisationerna under 2012-2015 

som var tiden för projektet, såsom att Södermalm under dessa tre år haft tre stadsdelsdirektörer, att alla 

avdelningschefer bytts ut och stödfunktionerna minskat. På Kungsholmen delade den person som 

skulle stödja metodutveckling sitt uppdrag mellan två olika projekt och sedermera även chefsuppdrag. 

Scheins primära mekanism ”rekrytering, urval, befordran och uteslutning” pekar på att ledare 

kommunicerar sina värderingar, normer och antaganden genom hur de väljer, behåller och främjar 

människor i en organisation och/eller en grupp (2010). Att på Södermalm skapa uttalade 

utvecklingsenheter, såsom genomförs under nuvarande stadsdelsdirektörs pågående 

organisationsförändring, är en stark signal om att utveckling och stödfunktioner för detta värdesätts. 

Att å andra sidan dra ner på sådana funktioner sänder signaler om att utveckling och stödfunktioner 

inte värdesätts.  

Slutsatsen är att den föränderlighet som förekommit troligen påverkar förutsättningarna för 

uthållighet och det som Aarons beskriver (2014); möjligheten att hålla ut i upp och nedgångar och 

utmaningarna i utvecklingsarbetet. 
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Diskussion 

Av resultatkapitlet framgår det tydligt att den organisatoriska förutsättningen strategiskt ledarskap 

ännu inte finns fullt ut i de undersökta organisationerna. Det är dock viktigt att påpeka att empirin i 

detta material jämförs mot en idealbild. I praktisk verksamhetsutveckling är det ofta två steg framåt 

och ett steg tillbaka. I denna avslutande diskussion tas svagheter och styrkor med föreliggande studie 

upp.  

Problemen med stora skillnader 

Ett mönster man kan se i enkätundersökningen är att chefer genomgående svarar i mer positiv riktning 

än medarbetare. När man har väldigt små studiepopulationer i en enkätundersökning behövs dock 

stora skillnader för att nå statistisk signifikans. Populationen i denna studie är mycket liten (särskilt 

chefsgruppen) och trots detta är ett flertal skillnader mellan chefer och medarbetarare statistiskt 

signifikanta. Detta tyder på att dessa skillnader är avsevärda. Men oavsett vad cheferna tycker, ser 

eller rapporterar angående frågorna inom ledarskap, så uppstår det svårigheter så länge medarbetarna 

inte uppfattar det. Ett ledarskap är inte strategiskt – eller åtminstone inte framgångsrikt – så länge 

medarbetarna inte fullt ut ”är med på tåget”. Om det finns olika bilder av hur något förhåller sig så 

finns en påtaglig risk att fokus för arbetet riktas in på fel nivå. Om man på ledningsnivå exempelvis 

anser att förutsättningar skapats för kunskapsdelning och att kompetens och material i huvudsak finns 

på plats, medan medarbetare som ska utföra arbetet med brukarna de facto inte har (eller inte uppfattar 

att de har) dessa förutsättningar finns en överhängande risk att det som förväntas uppnås med alla 

investeringar och satsade resurser inte nås. Det finns en risk att ledning ”sätter check” på 

utvecklingsområden och tar sig an nästa problem eller nästa utvecklingsområde utan att i realiteten ha 

åstadkommit det som var tanken. Resultaten från undersökningen visar att man framöver bör arbeta 

mer systematiskt med att inkludera medarbetarna och stämma av riktningen och hur utvecklingen går. 

Att bedriva strategiskt ledarskap i socialtjänsten 

Att bedriva ett strategiskt ledarskap i syfte att etablera EBP möter utmaningar inom socialtjänsten. 

Materialet visar tydligt att både inifrån den egna organisationen och från andra aktörer kommer olika 

idéer, uppdrag och riktade satsningar kring prioriterade områden. För enskilda chefer och medarbetare 

kan det upplevas som splittrande och kanske omöjligt att på egen hand arbeta med EBP. Det dagliga 

operativa arbetet med budget, personalfrågor och klientarbetet i kombination med omorganiseringar 

kan dessutom lätt konkurrera ut mer långsiktiga och strategiska frågor från agendan. Men vilka 

konkreta saker är viktigare än att utveckla verksamheten i riktning mot evidensbaserad praktik som ett 

medel för att skapa förutsättningar att nå resultat för brukare? I en hårt pressad situation är det rimligt 

att anta att utredning av personers behov av hjälp prioriteras före tid för uppföljning, utvärdering och 

lärande. Om det hela tiden är på detta sätt så skapas emellertid inte organisatoriska förutsättningar för 

en evidensbaserad praktik. I en politiskt styrd organisation som socialtjänsten behövs en strategisk 



52 

 

styrning och ett tydligt budskap i hela organisationen. Som tidigare nämnts har politikerna i 

Stockholms stad formulerat flera mål som omfattar EBP – men vad är det som efterfrågas, följs upp 

och uppmärksammas? Vad uppmärksammas som en bra skött verksamhet och ett väl utfört arbete från 

politisk nivå genom respektive chefsled och till medarbetare? Vad orienterar sig chefer och 

medarbetare mot? För att öka förmågan att organisatoriskt hålla fast vid och prioritera utveckling i 

riktning mot EBP i socialtjänsten behövs en tydlig efterfrågan och uppföljning från politiker och högre 

chefer. Det som efterfrågas och följs upp är sannolikt också det som prioriteras i det dagliga arbetet, 

och signalerna ges från den närmsta chefen på alla nivåer. En avdelningschef behöver få frågor om 

EBP och återkoppling på utvecklingen av arbetet på samma sätt som medarbetare. Utan tydlig 

efterfrågan och uppföljning finns det risk att utvecklingen av EBP alltid får vänta.  

Hur kan resultaten användas i praktiken? 

Genom att ta till sig de erfarenheter, förslag och idéer som medarbetare och chefer diskuterade i 

fokusgrupperna kan organisatoriska förutsättningar förbättras. Förutom de skillnader i uppfattning som 

finns visar materialet, från framför allt fokusgrupperna, även likheter. Chefer och medarbetare hade 

liknande uppfattningar om behovet av planering, implementering, schemaläggning och regelbundenhet 

för kunskapsutveckling. Stora resurser har satsats på utbildningar och data samlas in. Cheferna såg 

behovet av en tydligare och mer meningsfull återkoppling av data och resultat vilket medarbetare även 

efterfrågade. Utifrån resultaten från medarbetarna och chefers diskussion i fokusgrupperna, kopplat till 

den forskning som presenterats, kan författaren se följande förbättringsområden angående det 

strategiska ledarskapet;   

 

Förmedla tydlig riktning: Diskutera och konkretisera betydelsen av EBP i organisationen. Eftersom 

EBP uppfattas på flera sätt och innehåller en rad komponenter är det viktigt att säkerställa att det finns 

en gemensam uppfattning om vad som ska göras och varför. Gör inte för många satsningar samtidigt 

utan prioritera bland utvecklingsområden.  

 

Skapa konkreta förutsättningar: Prioritera utbildningar som är kopplade till verksamhetens mål. 

Planera för hur implementering av nya metoder, arbetssätt och kunskaper ska göras. Säkerställ att 

resurser i form av material som behövs finns tillgängligt och schemalägg tid för att dela 

kunskaper/handledning kopplat till de nya metoderna, arbetssätten och kunskaperna. Efterfråga 

användning av, och arbeta med de tre kunskapskällorna i det dagliga arbetet.  

 

Kontinuerlig uppföljning och återkoppling: Glöm inte uppföljning och återkoppling. Använd 

tillgänglig data och ge en begriplig och meningsfull återkoppling på resultaten. Uppföljning och 

återkoppling är – förutom uppföljning av huruvida utvecklingen går i avsedd riktning eller ej – också  

ett sätt att förmedla tydlig riktning eftersom det man väljer att följa upp signalerar vad som är viktigt.  
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Uthållighet: Orka stå kvar. Utvecklingsarbete tar tid och organisatoriska förändringar påverkar 

möjlighet till uthållighet. För många satsningar på gång samtidigt, stötvisa pengar och externt 

finansierade projekt från olika aktörer kan i värsta fall skapa motsatsen till uthållighet. Skapa istället 

förutsättningar för långsiktiga strategiska satsningar, genomför saker i full skala och följ upp 

resultaten.  

Framtida studier 

Denna studie har undersökt det strategiska ledarskapets betydelse för etablering av evidensbaserad 

praktik i socialtjänsten. Resultaten visar stora skillnader i uppfattning mellan chefer och medarbetare 

men även likheter i uppfattningar om vad som behövs. Utifrån att empirin samlades in under 

vår/sommar 2013 (enkäten) och 2014 (fokusgrupperna) vore det intressant att följa upp resultaten och 

undersöka om det skett några förändringar; är det t ex fortfarande lika stora skillnader i uppfattning? I 

båda stadsdelarna har såsom beskrevs i bakgrundkapitlet flera förändringar skett på ledningsnivå – har 

detta haft någon inverkan på det strategiska ledarskapet såsom det undersökts i denna studie? 

De två stadsdelar har lagt ner mycket energi och resurser på sitt utvecklingsarbete och de har 

kommit en bit på väg. Hur ser det ut överlag i kommunala organisationer? Finns det stora skillnader 

mellan medarbetare och chefers uppfattning generellt? Det vore intressant om dessa frågor 

undersöktes i ett större perspektiv.  

Andra intressanta studieobjekt vore att studera tillgången till de andra organisatoriska 

förutsättningarna för EBP inom socialtjänsten som beskrevs i kapitlet Tidigare forskning. Särskilt 

intressant skulle vara att undersöka faktorn lärandekultur kopplat till Scheins ramverk om 

organisationskultur. Finns det tillgång till och möjlighet till en lärandekultur inom socialtjänsten i 

Sverige idag och på vilket sätt yttrar det sig i så fall? 
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Bilagor 

Bilaga 1. Enkätfrågor och tabell med svarsbortfall  

 

Förmedla tydlig riktning  
 

Index – Förmedla tydlig riktning9 

20a. Jag känner till definitionen av enhetens målgrupper  

20b. Jag känner till enhetens önskade resultat  

28a. På min enhet arbetar vi mot klara och tydliga mål  

26a. Inom vår enhet har vi diskuterat vad en evidensbaserad praktik innebär för oss 

26b. Det finns en dokumenterad plan som beskriver vad vi ska göra för att utveckla en 

evidensbaserad praktik. 

26c. Jag vet vad som förväntas av mig vad gäller att arbeta evidensbaserat. 

26d. Det finns en överordnad chef och/eller en styrgrupp med ansvar för utvecklingen av EBP 

inom vår enhet 

 

Skapa konkreta förutsättningar 
 

Index - Kunskapsutbyte inom professionen10 

11. Har ni tillfällen i form av möten, planeringsdagar eller liknande där ni delar med er av era 

egna erfarenheter och kunskaper om metoder och arbetssätt i klientarbetet?  

 

11a. I arbetsgruppen 

11b. Inom enheten 

11c. Inom avdelningen 

 

Index – Arenor för kunskapsutbyte 11 

16.  När ni har handledning eller gruppmöten, diskuterar ni följande kopplat till enskilda 

ärenden: 

 

16a. Forskning 

16b. Professionella erfarenheter 

16c. Brukarens erfarenheter/önskemål 

16d. Resultat från egna uppföljningar 

 

När ni har handledning eller gruppmöten, diskuterar ni följande kopplat till enhetens 

verksamhet: 

 

17a. Forskning 

17b. Professionella erfarenheter 

17c. Brukarens erfarenheter/önskemål 

17d. Resultat från egna uppföljningar 

 

 

                                                 
9 Saknas på vår enhet/vet ej= 0, stämmer inte alls=1, stämmer delvis=2, stämmer i huvudsak=3, stämmer helt 
och hållet=4 
10 Nej=0, ja ibland=1, ja regelbundet=2 
11 Aldrig=0, sällan=0, ibland =1, ganska ofta=2, mycket ofta=2 
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Skapa förutsättningar, enskilda frågor:  

28e12 På min enhet planerar och erbjuder vi kompetensutveckling för att öka medarbetarnas 

förutsättningar att arbeta mot våra mål/ Den kompetensutveckling jag erbjuds är kopplad till 

våra mål 

 

28i13 På min enhet har medarbetarna den utrustning och det material de behöver för att kunna 

tillämpa de metoder och arbetssätt de förväntas använda/ På min enhet har vi den utrustning 

och det material som behövs för att vi ska kunna tillämpa de metoder/arbetssätt som vi 

förväntas använda 

 

Uppföljning och återkoppling 
 

Index - Användning av uppföljning och utvärderingar 14 

25j. Vi använder kunskap från lokala studier, uppföljningar och utvärderingar för att förbättra 

och förändra vårt arbetssätt 

25k. Vi använder kunskap från lokala studier, uppföljningar och utvärderingar för att förändra 

verksamheten eller organisationen 

 

Index – Återkoppling och Feedback 15 

25d. Vi ger återkoppling på data som sammanställts på gruppnivå till medarbetarna/ Vi får 

återkoppling på data som sammanställts på gruppnivå  

24f.  På vår enhet uppmärksammas förbättringar som genomförts 

24h. Individuell feedback ges till medarbetarna på deras arbete/ jag får regelbundet feedback 

på mitt arbete 

24i. Regelbunden feedback ges till arbetsgrupperna på hur väl önskat resultat uppnås/ I min 

arbetsgrupp får vi regelbundet feedback på hur vi uppnår önskat resultat. 

28c. På min enhet uppmärksammar vi i vilken utsträckning vi når våra mål 

28g. På min enhet uppmärksammar vi framgång i förhållande till våra mål. 

28h. På min enhet uppmärksammar vi "steg i rätt riktning" i förhållande till våra mål. 

  

                                                 
12 Vet ej= 0, stämmer inte alls=1, stämmer delvis=2, stämmer i huvudsak=3, stämmer helt och hållet=4 
13 Vet ej= 0, stämmer inte alls=1, stämmer delvis=2, stämmer i huvudsak=3, stämmer helt och hållet=4 
14 Aldrig=0, sällan=1, ibland = 2, ganska ofta= 3, mycket ofta=4 
15 Aldrig=0, sällan=1, ibland = 2, ganska ofta= 3, mycket ofta=4 
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Tabell  
 

Tabellerna visar resultat såsom medelvärde för chefer respektive medarbetare, om skillnaderna är 

signifikanta (oberoende t-test), samt värdet på indexens inbördes korrelation (Cronbach´s alpha). 

Längst till höger visas svarsbortfall i fetstil samt de som svarat ”vet ej.” I undersökningen har ”vet ej” 

behandlats som ett nekande svar. Svarsbortfall och ”vet ej” följer frågenumrens ordning, på t ex fråga 

26b har således 24 personer svarat ”vet ej”. Majoriteten som svarat ”vet ej” är medarbetare. 
 
Tabell 1: Förmedla tydlig riktning 

Index  Frågenr 

 

Min Max Medelvärd

e chefer 

(n=8) 

Medelvär

de 

medarbet

are 

(n=46) 

t-test 

p-värde 

Cronbach

´s alpha 
Svarsbort

fall o  vet 

ej 

 

Förmedla 

tydlig 

riktning 

        

Förmedla 

tydlig 

riktning 

26a+26b+26c

+26d+20a+20

b+28a 

0 4 3,0 2,4 0,02 0.78 8,24,8,14, 

3,3 

 
 

Tabell 2: Skapa konkreta förutsättningar 
Index och 

enskilda 

frågor 

Frågenr Min Max Medelvär

de chefer 

(n=8) 

Medelvärde 

medarbetare 

(n=46) 

t-test 

p-

värde 

Cronbach´

s alpha 
Svarsbort 

fall o  vet 

ej 

Kunskapsutby

te  

11a+11b+11

c 

0 2 1,1 0,9 - 0.69 2-4 

Arenor för 

kunskapsutbyt

e 

16a+16b+16

c+16d + 

17a+17b+17

c+17d 

0 2 1,3 1,0 0,04 0.82 2-4 

Komp utv 

kopplad till 

verksamhetens 

mål 

28e 0 4 3,3 2,3 0,05  9 

Har utrustning 

och material 

som behövs 

28i 0 4 2,8 2,0 -  8 

 
 

Tabell 3: Användning av kontinuerlig uppföljning och återkoppling 
Index och 

enskilda 

frågor 

Frågenr Min Max Medelvär

de chefer 

(n=8) 

Medelvärde 

medarbetare 

(n=46) 

t-test 

p-

värde 

Cronbach´

s alpha 
Svarsbort 

fall o  vet 

ej 

Användning 

av uppföljning 

och 

utvärderingar  

25j+25k 0 4 1,8 1,5 - 0.85 5,6 

 

Återkoppling 

och feedback 

25d+24f+24

h+24i+28c+

28g+28h 

0 4 2,9 1,9 0,01 0.88 6,8,5,7,9,1

0,11 
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Bilaga 2. Fokusgruppsfrågor  
 

 

Körschema  

Intro, välkomna (obs tidshållare).  Vi kommer att varva vem som ställer frågorna. Vi har en 

frågeguide, leda gruppsessionen, spela in, skriva ut och analysera och rapportera gruppernas 

samlade erfarenheter. 

 

Intro 

”Denna fokusgrupp ingår som en del av Fire-projektet som är finansierat av 

Socialförvaltningen och Södermalm och Kungsholmens sdf. Fire projektet handlar om att ta 

fram kunskap om och studera organisatoriska nyckelfaktorer för att bedriva och utveckla EBP 

med fokus på resultat för brukaren.  Syftet med fokusgruppen är att ta reda på era åsikter om 

de organisatoriska förutsättningarna - avseende att implementera och bedriva en EBP med 

fokus på resultat för brukaren. Vi har tagit fram en modell för att visa på de faktorer som vi 

har hittat och det är den vi utgår ifrån i dethär samtalet. Ni har även fyllt i en enkät förut. 

Genom fokusgrupp så vill vi fördjupa oss i några delar utifrån svar från enkäten. 

 

Vi håller i tiden och kommer att ställa frågor. Tanken är att ni i första hand ska diskuterar med 

varandra, ett samtal i gruppen. Vi kommer att varva att ställa frågorna, sen är det fritt fram att 

prata. Vi vill poängtera att det inte finns några rätt eller och fel svar utan att det är era 

synpunkter och erfarenheter vi vill fånga.” 

  

(Fördela ordet om det behövs, se till att alla får prata. Styr tillbaka mot de olika faktorerna 

om det behövs) 

  

(25 min) Strategiskt ledarskap  
 

1. Finns det en idé hur verksamheten inom avdelningen ska utvecklas? Är det något ni 

arbetar med strategiskt/systematisk? Hur, på vilket sätt? Vad är din roll som 

chef/medarbetare i det? 

 

2. I en lärandeorganisation är det viktigt att både chefer och medarbetare får feedback 

både vad gäller sin arbetsinsats och återkoppling på hur resultat/mål nås. Hur ser ni på 

det och arbetar ni med det på något sätt? 

  

3. Enligt enkäten så uppger cheferna att de ger feedback i större utsträckning än 

medarbetarna upplever att de får, vad tänker ni kring det? 

 

4. För att nå verksamhetens mål är det viktig att det finns ett engagemang hos personalen 

och tillgång till olika kompetenser och resurser (verktyg, metoder och material), hur 

ser ni som chefer på er roll i detta? // medarbetare, hur ser de förutsättningar ut för er? 

 

5. Att uppmärksamma förbättringar som genomförts eller om man når de mål som ställts 

upp är också en viktig del. Uppmärksammas förbättringar, steg i rätt riktning, 

måluppfyllelse, framgång? Hur?  
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Bilaga 3. Tabeller fokusgrupper/för och emot beståndsdelarna 
 

 

Tabell fokusgrupper: vad talar för och emot Tydlig riktning 

Medarbetare Chefer 

Vad talar emot tydlig riktning? Vad talar emot tydlig riktning? 

Det finns många tankar och idéer hos ledning, 

dessa har skiftat 

Finns många idéer om hur verksamheten ska 

utvecklas 

Många utbildningar och satsningar pågår 

samtidigt 

Särskilda satsningar, riktade resurser och 

utvecklingsprojekt initieras ofta utifrån 

  

Mycket information, svårt att sålla vad som är 

viktigt 

 

  

Ingen övergripande riktning som hänger ihop 

med EBP nämns på Södermalm.  

 

 

Vad talar för tydlig riktning? 

 

Vad talar för möjlighet till tydlig riktning? 

Det har märkts att EBP är på agendan på 

Kungsholmen (pratat om det på APT, 

planeringsdagar, en metodutvecklare har 

anställts) 

Medvetenhet om behovet av strategiskt tänkande 

och vikten av att arbeta åt samma håll och att alla 

förstår sin del i det hela 

 

 Ledningen styr större utbildningssatsningar 

 

Att utveckla de befintliga styrsystemen 

 Finns goda erfarenhet av att skapa strukturer för 

att genomföra utvecklingsarbeten i alla led 

 Finns befintliga system som används för 

målformulering och uppföljning och som kan 

utvecklas 

 

 

Tabell fokusgrupper: vad talar för och emot Skapa konkreta förutsättningar 

Medarbetare Chefer 

Vad talar för att konkreta förutsättningar 

skapas? 

- 

Vad talar emot att konkreta förutsättningar 

skapas? 

Vad talar för att konkreta förutsättningar 

skapas? 

- 

Vad talar emot att konkreta förutsättningar 

skapas? 

EBP efterfrågas inte i den dagliga praktiken -  

  

Deltagit på utbildningar men sedan inte kunnat 

använda metoderna 

 

 

Vad talar för möjligheten att skapa konkreta 

förutsättningar? 

 

Vad talar för möjligheten att skapa konkreta 

förutsättningar? 
Det finns forum där frågor kring EBP skulle 

kunna ställas och diskuteras 

Chefer kan stödja medarbetare att hålla EBP 

perspektivet genom att genom att ställa specifika 

frågor och efterfråga vilken kunskap 

bedömningen vilar på och varför man vill att 

vissa aspekter bör förändras för att en placering 

ska avslutas  

Behov av en regelbundenhet, schemaläggning EBP behöver ses som en metodfråga och bygga 

in en systematik med regelbundna tider 
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Behov av att välja ut och prioritera ett 

utvecklingsområde i taget 

Alla behöver vara delaktiga i att tänka och prata 

om hur man ska göra 

Behov av att prioritera tiden Att göra omtag är viktigt 

Behov av att förankring och planering för hur 

metoder/ arbetssätt ska leva vidare efter 

utbildning 

Det behöver finnas en planering och att ny 

struktur och planering för varje sak som ska 

implementeras eller förändras 

 

Tabell fokusgrupper: vad talar för och emot Uppföljning och Återkoppling 

Medarbetare Chefer 

Vad talar för att uppföljning och återkoppling 

av resultat ges? 

Vad talar för att uppföljning och återkoppling 

av resultat ges? 
- Verksamhetens resultat och om enhetens mål nås, 

återkopplas exempelvis genom stadens 

styrsystem 

 

Vad talar emot att uppföljning och 

återkoppling av resultat ges? 

Vad talar emot att uppföljning och 

återkoppling av resultat ges? 

Mycket statistik fylls i men återkoppling på detta 

fås sällan eller sporadiskt, man uppfattar inte att 

det görs regelbundet 

 

 

 

Vad talar för möjligheten att utveckla 

uppföljning och återkoppling av resultat ges? 

Chefer märker en efterfrågan av medarbetare på 

vad alla uppgifter som de fyller i ger för resultat. 

Ser en risk att arbetet börjar göras på ett 

slentrianmässigt sätt om det data som fylls i inte 

används och paralleller görs till förändringsarbete 

med klientar där uppföljningar behöver användas 

Vad talar för möjligheten att utveckla 

uppföljning och återkoppling av resultat ges? 
 

När återkoppling har getts menar några att de inte 

riktigt hänger med i, eller förstår vad det handlar 

om. 

 

Man ser ett pedagogiskt arbete att göra 

återkopplingen tydligare  

- Kopplingen mellan medarbetarnas arbete och de 

resultat som nås behöver bli tydligare och 

förståeligt för medarbetaren, vilket skulle göra 

informationen mer intressant för medarbetare 

 

 

Vad talar för att feedback ges och fås? Vad talar för att feedback ges och fås? 
Individuell feedback fås vanligtvis vid 

medarbetarsamtal, ärendedragningar och 

individuella uppföljningstider 

Individuell feedback ges vid medarbetarsamtal, 

ärendedragningar och individuella 

uppföljningstider 

 

En vanlig form av individuell återkoppling är att 

få kommentarer eller bedömningar på det som 

skrivits i utredningen 

En vanlig form av individuell återkoppling är att 

få kommentarer eller bedömningar på det som 

skrivits i utredningen 

 

I det dagliga arbetet använder man varandra som 

kollegor för att få feedback om man är på sätt 

spår i samtal och möten med klienter 

Chefer märker om de själva gör rätt eller fel då 

de får direkt återkoppling på detta av 

medarbetare 

 

Utvecklingsområden som diskuteras Utvecklingsområden som diskuteras 
Efterlyser att få mer återkoppling på analyser och 

bedömningar som görs, att få kommentaren ”bra” 

är ok men det går att utveckla och beskriva varför 

något är bra 

Det är viktigt att motivera varför man tycker som 

man tycker 

Ser behov av att öka sin kunskap om hur man ger 

feedback på ett bra sätt 

 Skulle underlätta om feedback värderas som ett 

arbetssätt  
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Tabell fokusgrupper: vad talar för och emot uthållighet  

Medarbetare Chefer 

Vad talar för uthållighet  

- 

Vad talar emot uthållighet 

Vad talar för uthållighet 

- 

Vad talar emot uthållighet  

Flera organisatoriska förändringar genomförts  Flera organisatoriska förändringar genomförts 

Närmsta chefer upplevs högt belastade Nyckelpersoner som ”burit idéerna” har slutat 

För många satsningar och projekt på gång 

samtidigt  

 

 

 

 

 

 

 


