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Förord 

 

Rapporten som du nu håller i din hand är resultatet av flera månaders 

diskussioner och arbete. Med detta examensarbete slutför författarna två år av 

studier vid Mittuniversitetet inom kvalitet- och ledarskapsutveckling. 

Ambitionen bakom detta examensarbete var bland annat att samla den 

teoretiska kunskap som erhållits under utbildningen och tillämpa den 

praktiskt inom en verksamhet.  

 

Vi skulle först vilja tacka Humana Individ och Familj för möjligheten att få 

utveckla ett verktyg för verksamheten inom Hem för vård eller boende (HVB). 

Ett stort tack till Fredrik Ewerlöf för förtroendet och till Jennie Bergsten för all 

hjälp och stöd under arbetet. Vi vill även tacka biträdande kvalitetschef och 

samtliga kvalitetsansvariga för deras deltagande och synpunkter på verktyget. 

Vidare vill vi tacka alla verksamhetschefer och enhetschefer i Region Öst som 

tillåtit medarbetare och vårdtagare att delta i studien.  

 

Ett STORT TACK till alla medarbetare som deltagit i studien och testat 

verktyget i det dagliga arbetet. Utan er hade aldrig denna rapport kunnat 

skrivas!   

 

Vi skulle vilja tacka Mittuniversitetet och särskilt vår handledare Petter 

Stenmark för hans feedback och intellektuella input under arbetets gång.  

 

Slutligen skulle vi vilja tacka våra familjer för deras tålamod och stöd under 

arbetet med denna studie. Utan er skulle detta inte gått!     
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 Sammanfattning 
Organisationer i både offentliga och privata sektorn har krav på att uppvisa kvalitet 

utifrån förordning och direktiv. Att mäta kvalitet och påvisa progression är idag 

nödvändigt för att hävda sig på den öppna marknaden. Organisationer som baserar 

beslut på fakta och arbetar med ständiga förbättringar tenderar att utvecklas och 

förbättras över tid. Tidigare forskning visar att mätning av kvalitet i välfärdssektorn 

ofta fokuserar på medelvärden och tenderar även att mätas med enkäter. Mätningarna 

sker vanligen med låg frekvens, exempelvis på årsbasis. Dessa mätningar kan således 

inte fånga eventuella variationer i verksamheten. Studiens syfte är att utveckla ett 

verktyg som kan påvisa variation och mäta måluppfyllelse på individ-, enhets- och 

verksamhetsnivå. Författarna konstruerade verktyget utifrån Socialstyrelsens 

rekommendationer och teoriram inom kvalitetsutveckling. Studiens verktyg mäter 

måluppfyllnad över tid samt förutsätter interaktion mellan behandlare och vårdtagare 

vilket medför en ökad delaktighet. Verktyget visualiserar även data på individ-, 

enhets- och verksamhetsnivå. Verktyget kommer efter tid kunna samla in tillräckligt 

med data för att kunna säkerställa trender och styrgränser inom verksamheten som 

indikerar på variation.  Aktionsforskning användes som metod då den tillåter 

författarna att interagera med verksamheten samt ger fler tillvägagångssätt att samla 

in data. Inom studien har data samlats in genom dokumentanalys; fokusgrupper; 

pilotstudie samt en mindre utvärderingsenkät och legat till grund för studiens resultat. 

Studiens forskningsfrågor har besvarats men ej kunnat säkerställas statistiskt. 

Resultatet av analysen tenderar att ge ett positivt svar på studiens forskningsfrågor. 

Vidare visar studiens resultat att deltagande medarbetare är positiva till verktyget och 

kan tänka sig arbeta med det fortsättningsvis. Verktyget som framställdes har 

egenskaper av att kunna mäta progression av mål och visualiserar även data genom 

styrdiagram. Styrdiagrammet kan sedan användas av verksamheten för att analysera 

variationerna och vidta nödvändiga åtgärder. Vidare forskning om hur individen 

upplever verktyget samt en oberoende utvärdering kommer kunna stärka verktyget 

och ge verksamheten tillräckligt med data för att kunna generalisera och arbeta med 

ständiga förbättringar.  
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Summary 
Organisations in both the public and private sectors have requirements to produce 

quality based regulations and directives. Measuring quality and demonstrating 

progression is today necessary to compete on the open market. Organisations that base 

decisions on facts and continuous improvements tend to evolve and improve over 

time. Previous research shows that measuring quality in welfare sector often focuses 

on averages and also tends to be measured by surveys. Measurements are typically, 

low frequency, for example on an annual basis. These measurements cannot capture 

variations in the organisation’s processes. The study aims to develop a tool that can 

detect variation and measuring effectiveness at the individual, unit and operational 

levels. The authors designed the tool based on the recommendations of The Swedish 

National Board of Health and Welfare and the theoretical framework in quality 

management. The tool developed within this study measures progress toward goals 

over time and presupposes interaction between personnel and residents resulting in 

increased participation. The tool also visualises the data at the individual, unit and 

operational levels. The tool will eventually gather enough data to be able to ensure 

trends and control limits in activities that indicate variations in the process. Action 

research was used as a method when it allows the authors to interact with the 

organisation and provide more approaches to data collection. In the study, the data 

was collected through document analysis; focus groups; pilot study and a concise 

evaluation survey and this is the basis for the study's results. The study's research 

questions have been answered but could not be ensured statistically. The result of the 

analysis tends to give a positive response to the study's research questions. 

Furthermore, the study's results show that participating employees are positive about 

the tool and can imagine continue working with it over time. The tool produced has 

properties of being able to measure the progression of goals and visualise data through 

the control chart. The control chart can then be used by the organisation to analyse the 

variations and take necessary measures. Further research on how individuals perceive 

the tool as well as an independent evaluation would strengthen the tool and give the 

organisation enough data to be able to generalise and work with continuous 

improvements. 
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1. Inledning 

1.1 Inledning 

Dagens kunder ställer allt högre krav på kvalitet i utförande och leverans av 

både varor och tjänster. Detta skapar allt högra förväntningar på både privata 

och offentliga verksamheter. Tjänster och varor som tidigare leverades av 

offentliga organisationer som kommuner och landsting har idag blivit 

konkurrensutsatta av en mångfald av privata aktörer. Dessa aktörer agerar på 

en marknad som är allt mer utsatt för medias bevakning och allmänhetens 

insyn och krav på transparens. Kvalitet och kvalitetsarbete blir följaktligen en 

allt viktigare del av det dagliga arbetet och en förutsättning för att vara 

konkurrenskraftig på marknaden. 

 

Att arbeta med ständiga förbättringar blir således en nödvändighet för att 

överleva som företag på en hårt pressad marknad. Med bakgrund av detta 

finns således ett behov att hitta bättre verktyg för att mäta verksamheternas 

kvalitet och identifiera problemområden relativt tidigt för att kunna vidta 

adekvata åtgärder. Vidare är det viktigt att dessa mätningar är relevanta och 

faktiskt mäter det som är kvalitet i organisationen. Tillförlitliga mätningar ger 

organisationen möjlighet att basera beslut på fakta.  

 

Aktuell forskning inom kvalitetsteknik visar att organisationer som är 

kundorienterade är mer konkurrenskraftiga än andra på marknaden (Sörqvist, 

2004; Bergman, et al, 1999). För organisationer inom välfärdssektorn är kund 

begreppet komplext då utföraren av en tjänst ofta har flera kunder vars behov 

ska tillgodoses. I detta sammanhang är beställaren och mottagaren av tjänsten 

inte alltid en och samma. Ofta utgörs beställaren av en offentlig myndighet 

som köper en tjänst för en enskild individ i enlighet med gällande lagstiftning. 

För utföraren ska tjänsten levereras på ett sådant sätt att det dels uppfyller 

beställarens krav på genomförande och dels tillfredsställer den enskilda 

individens behov. Kvalitet innebär således att olika kunders behov av en 

levererad tjänst har tillfredsställts.  

 

För organisationer som erbjuder tjänster inom vård och behandling finns det 

svårigheter att mäta kvalitet eftersom arbetet omfattar individer med 

varierande behov och förutsättningar. Mattias Elg (2013, s. 7) skriver att 

”tjänster skiljer sig från varuproduktion i några viktiga avseenden, främst för 

att kunderna i mer eller mindre grad medverkar i själva tjänstens utförande. 

Genom denna medverkan för de in variation i tjänsteprocessen. För att få en 

effektiv verksamhet måste tjänsteproducenten förstå och kunna hantera denna 

variation”.  
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Utvärderingar och uppföljningar tenderar ofta att ske med hjälp av större 

frågebatterier och med långa intervaller vilka inte kan fånga upp variationer i 

processerna. Detta medför att enskilda verksamheter kan ha svårigheter att 

använda dessa kvalitetsmätningar för att arbeta med ständiga förbättringar. 

Dessa kvalitetsmätningar är ofta övergripande och distanserade från den 

enskilda individens situation. Det finns således ett behov att utveckla nya 

metoder och verktyg att mäta den enskilda individens utveckling utifrån 

beställarens satta mål. Detta för att, som Mattias Elg (2013, s. 8) skriver, ”i den 

operativa verksamheten kunna mäta, förstå och agera på variation i 

verksamhetens processer” och således förbättra och utveckla verksamheten för 

att möta nya behov, krav och förväntningar.   

 

För organisationen är det även viktigt att visualisera måluppfyllelsen på enkelt 

och förståligt sätt som uppmuntrar till utvecklingsarbete bland ledning och 

medarbetare.  

1.2 Bakgrund 

Detta examensarbete är resultatet av ett uppdrag som fastställts av 

Regionschef och kvalitetsansvarig på Humana Individ och Familj. 

Utgångspunkten för uppdraget är att hitta ett effektivt sätt att mäta 

vårdtagarens uppnåelsegrad av sin genomförandeplan och sedan redovisa 

detta aggregerat för hela verksamheten samt som underlag för att jämföra 

kvaliteten mellan olika enheter. År 2012 utkom Socialstyrelsen med skriften 

Med målet i sikte – målinriktad och systematisk utvärdering av insatser för enskilda 

personer (MOS) som presenterar en metod genom vilken behandlare kan mäta 

enskilda vårdtagares utveckling. Ledningen inom Humana Individ och Familj 

har tittat närmare på metoden som föreslås av Socialstyrelsen och anser att den 

skulle utgöra ett bra komplement till de mätningar som görs inom ramen för 

Humana Quality System (HQS).   

 

Det finns dock begränsningar med den metod som föreslås av Socialstyrelsen 

(2012). Eftersom metoden utgår ifrån att skapa individuella mål för enskilda 

personer som sedan mäts regelbundet i dialog med personal (behandlare, 

socialsekreterare eller dylikt) är metoden inte anpassade för att skapa resultat 

av en verksamhet på övergripande nivå. Uppdraget från Humana Individ och 

Familj är således att utveckla ett verktyg som möjliggör för verksamheterna att 

använda Socialstyrelsens förslagna metod samtidigt som resultaten kan 

aggregeras och redovisas på en övergripande nivå.  

 

Målinriktad och systematisk utvärdering (MOS) har utvecklats av Socialstyrelsen 

(2012) och bygger på Single System Design (SSD) som är en 

utvärderingsmetod som länge använts ibland annat USA. 1  Enligt 

Socialstyrelsen (2012) har metoden används i Sverige inom skolforskningen 

samt rehabilitering och habilitering men metoden är ny inom socialtjänstens 

                                                           
1

 Single System Design (SSD) kallas även Single Subjects Designs eller Single Case 

Experimental Designs.  
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område. Vidare saknades handledningar på svenska i hur metoden ska 

användas när Socialstyrelsen 2012 framställde sin skrift.  

 

Detta examensarbete har således för avsikt att utveckla ett verktyg som är 

anpassat utifrån Humana Individ och Familjs verksamhet och som möjliggör 

användandet av målinriktad och systematisk utvärdering (MOS). Verktyget som 

ska utvecklas ska även möjliggöra för resultat att aggregeras och redovisas för 

hela verksamheten och för enskilda enheter. Detta verktyg kan sedan 

användas för att utveckla kvaliteten i förhållande till genomförandeplanerna.  

 

En pilotstudie kommer att genomföras inom ramen för examensarbetet för att 

testa verktyget och utvärdera det.  

 

1.1.1 Om Humana Individ och Familj  

Humana är en privatägd koncern inom omsorgsbranschen i Sverige. Humana 

erbjuder tjänster inom personlig assistans, äldreomsorg, LSS-boende samt 

Individ och familjeomsorg. Humana Individ och Familj är en del av Humana-

koncernen som erbjuder vård eller behandling för barn, ungdomar och vuxna 

med särskilda behov. Detta arbete kommer endast att omfatta Humana Individ 

och Familj.  

 

Humana Individ och Familj erbjuder Hem för vård eller boende (HVB), 

familjehem, särskilda boenden, öppenvård och stödboende för barn, unga, 

vuxna och äldre. Koncernen har hela landet som upptagningsområde och 

arbetar på uppdrag av kommuner, landsting, Statens institutionsstyrelse (SIS) 

och kriminalvården. Humana Individ och Familj tar emot placeringar enligt 

socialtjänstlagen (SoL) och lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga 

(LVU) samt även personer inom öppen psykiatrisk tvångsvård (ÖPT) och 

öppen rättspsykiatrisk vård (ÖRV). Humana Individ och Familj har idag 

ramavtal med cirka 200 kommuner (Humana, 2014). 2013 omsatte Humana 

Individ och Familj 508 miljoner kronor och hade 1 500 årsanställda samt 1 500 

placeringar (Humana, 2014).   

 

Detta arbete omfattar endast verksamheter som bedriver HVB inom divisionen 

”Barn och unga”, Humana Individ och Familj. 

 

1.1.2 Humanas arbete med unga placerade på hem för vård och boende 

Humanas HVB enheter lyder under lagen om vård av unga (LVU) och 

Socialtjänstlagen (SoL). Verksamheten följer de rekommendationer som 

fastställs av Socialstyrelsen och har Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 

som tillsynsmyndighet. Som tidigare nämnt placeras unga på Humanas HVB 

enheter genom bland annat kommunernas socialtjänster. Majoriteten av 

Sveriges kommuner arbetar idag med ett gemensamt verksamhetssystem för 

arbete med barn och unga. Systemet kallas BBiC som står för Barns behov i 

centrum (Socialstyrelsen, 2013). BBiC används dels för att utreda barn och 

ungas sociala situation och dels för att följa upp barn och unga som omfattas 
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av insatser från socialtjänsten. Syftet med BBiC är att stärka barnets situation i 

den sociala vården genom att bland annat förbättra samarbetet kring barnet 

mellan familj, vårdgivare och socialtjänst (Socialstyrelsen, 2013). Vidare 

erbjuder systemet en mer strukturerad handläggning av ärendet som omfattar 

barnet eller den unga genom att det finns tydliga riktlinjer, rutiner och 

dokument för utredning, planering och uppföljning. Detta ska således stärka 

kvaliteten och rättsäkerheten i arbetet med barn och unga inom socialtjänsten 

(Socialstyrelsen, 2013).  

 

De vårdplaner som utgör beställningen av placering vid HVB utgår ifrån sju 

målområden och innefattar målformuleringar inom respektive. Dessa 

målformuleringar utgör således beställningen från socialtjänsten till Humana 

Individ och Familj och den enhet där placeringen görs. BBiCs sju målområden 

återfinns även i den genomförandeplan som upprättas av kontaktperson på 

HVB enheten i samverkan med kontaktperson på placerande socialtjänst och 

den unge. Genomförandeplanen är det dokument som medarbetarna inom 

HVB enheten arbetar och planerar insatser utifrån.  De sju målområdena inom 

BBiC är (Socialstyrelsen, 2013): 

 

- Hälsa 

- Utbildning 

- Känslo- och beteendemässig utveckling 

- Identitet 

- Familj och sociala relationer 

- Socialt uppträdande 

- Förmåga att klara sig själv   

 

1.1.3 Kvalitetsarbete inom Humana Individ och Familj 

Humana Individ och Familj arbetar med kvalitet bland annat genom att öka 

brukarmedverkan. Detta innebär enligt Humana Individ och Familj att 

vårdtagarna ska tillåtas ett stort inflytande över sin rehabilitering (Humana, 

2014, s. 24). Ett verktyg som Humana Individ och Familj använder sig av för att 

utvärdera verksamheterna är Humana Quality System (HQS) som riktar sig till 

både kunder, brukare och medarbetare (Humana, 2014). Resultatet av 

undersökningarna ska utmynna i konkreta förbättringsåtgärder.  

 

Humana Quality System utgörs av enkäter som besvaras av vårdtagaren och 

behandlaren. Enkäterna används för att genomföra målgruppsundersökningar 

samt utvärdera arbetsprocessen. Syftet med enkäterna är att: 

 

- tillgodose inskrivnas rätt att vara delaktiga i vården 

- undersöka de inskrivnas upplevelser av trygghet, trivsel och 

behandlingspersonalens tillgänglighet 

- identifiera behov, problem, krav och förändringar hos inskrivna vilket 

sedan ska ligga till grund för enheternas planering av insatser    
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Humana Quality System enkäten fylls i en månad efter inskrivningen och 

sedan löpande var sjätte månad samt ett år efter utskrivningen (Humana, 

2014).  

 

1.1.4 Uppdraget 

Under 2014 diskuterade ledningen inom Humana Individ och Familj hur 

uppnåendegraden av behandling enligt genomförandeplan skulle kunna 

redovisas på aggregerad nivå för att bättre ge en bild av verksamheternas 

kvalitet. Ett önskemål var att mätfrekvensen skulle ske mer regelbundet och 

ofta än de mätningar som görs inom ramen för Humana Quality System. Vidare 

ansågs det önskvärt att rapporteringen sammanfaller med verksamheternas 

övriga rapportering vilket sker månadsvis.  

 

Syftet med att mäta uppnåelsegrad är att ge information om i vilken 

utsträckning behandlingsarbetet fortskrider i enlighet med fastställda 

genomförandeplaner (Ewerlöf, 2014). I ett PM beskriver Fredrik Ewerlöf (2014) 

svårigheten att mäta uppnåelsegraden av genomförandeplaner eftersom dessa 

ofta är övergripande och i vissa fall omfattar långa kedjor av insatser. Han 

föreslår således att undersöka möjligheten om genomförandeplanerna kan 

brytas ned till kortare mål som följs upp mer frekvent än de övergripande som 

omfattas av genomförandeplanerna (Ewerlöf, 2014).  

 

Fredrik Ewerlöf (2014) identifierar svårigheterna med att ta fram objektiva 

mått som är generellt mätbara samtidigt som de är relevanta för 

uppdragsgivare, vårdgivare och vårdtagare. Problemet med allt för generella 

mått är att de förlorar den tydliga kopplingen till vårdtagarens utveckling och 

behandling och är således inte särskilt gångbar för verksamheten och dess 

kvalitetsarbete. Individuella mål och mått är istället per definition unika vilket 

medför svårigheter att sammanställa resultatet från många vårdtagare och 

redovisa detta på aggregerad nivå.  

 

Uppdraget är således att framställa ett verktyg som möjliggör för konkreta 

individuella mål som kan variera mellan individer och verksamheter men 

ändå ge en sammanfattande bedömning som kan uttryckas i ett aggregerat 

resultat.      

1.3  Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att utveckla ett verktyg som kan användas i 

verksamheten för att mäta kvalitet och uppnåelsegraden av individuella mål 

utifrån genomförande plan samt visualisera och aggregera resultat över tid. 
  
1.3.1 Frågeställningar 

 

- Är det möjligt att utveckla ett verktyg som mäter enskilda individers 

måluppfyllelse? 
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- Kan detta utvecklade verktyg användas för att visualisera och 

aggregera data på verksamhets-, enhets och individ nivå?    

- Kan action research användas som metod för att nå studiens syfte med 

att utveckla ett användbart verktyg för organisationen?    

1.4 Avgränsningar 

Inom ramen för studien kommer inte olika behandlingsmetoder att utvärderas. 

Studien kommer att omfatta individer under behandling men ingen direkt 

kontakt kommer att ske mellan studiens författare och vårdtagare. 

Medarbetare i verksamheten samt ledning kommer vara delaktig och 

medverka i studien som respondenter och delta i pilotstudien när verktyget 

prövas i verksamheten. Data för dokumentanalys är avkodat och tillhandahålls 

av Humana Individ och Familj i enlighet med gällande sekretesslagstiftning 

samt etiska aspekter inom forskning. Eftersom antalet deltagande medarbetare 

i studien är begränsat och således underlaget och den insamlade data litet 

kommer inga statistiska beräkningar att göras. Studien är kvalitativ.  

 

Studien kommer inte att genomföra någon analys av BBiC som endast kommer 

att beskrivas och nämnas utifrån dess roll i verksamhetens gällande 

vårdplaner och tillhörande genomförandeplaner.  

 

Studien omfattas även av en geografisk avgränsning då endast HVB-enheter 

som arbetar med unga i Region Öst inom Humana Individ och Familj deltar.  

 

I studien görs vidare en avgränsning avseende kvalitetsbegreppet då kvalitet 

endast avser uppnåelsegraden av vårdplaner respektive genomförandeplaner. 

Denna avgränsning är i linje med uppdraget från Humana Individ och Familj. 

Det inom studien utvecklade verktyget kommer endast att utvärderas 

tillsammans med medverkande medarbetare inom ramen för studien.  

 

Studien kommer inte att omfatta implementeringsfasen (ACT) utan resultatet 

av studien (Faserna: Planera (PLAN); Agera (DO); samt Utvärdera (STUDY) 

kommer att presenteras i rapporten. Studiens resultat kommer även att 

presenteras för ledning och kvalitetsansvariga på Humana Individ och Familj 

varvid dessa ansvarar för eventuell implementering av verktyget.  

 

Studien använder sig bland annat av hörnstensmodell som teoretisk 

referensram (Bergman & Klefsjö, 2012). Dock har författarna valt att göra en 

avgränsning då endast hörnstenarna ”basera beslut på fakta” och ”arbeta med 

ständiga förbättringar” beskrivs mer utförligt och används för analys av 

verktyget och dess användbarhet. Denna avgränsning gjordes eftersom 

organisationens processer samt skapa förutsättningar för delaktighet inte 

ingick i uppdraget från Humana.    
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2. Teori 
2.1 Offensiv kvalitetsutveckling 

Offensiv kvalitetsutveckling är utvecklat av Bergman och Klefsjö (2012) från 

begreppet Total Quality Management (TQM) och anpassat för svenska 

förhållanden. Enligt Bergman och Klefsjö (2012, s. 38) innebär offensiv 

kvalitetsutveckling att ”man ständigt strävar efter att uppfylla, och helst 

överträffa, kundernas behov och förväntningar till lägsta möjliga kostnad 

genom ett kontinuerligt förbättringsarbete i vilket alla är engagerade och som 

har fokus på organisationens processer”. För Bergman och Klefsjö (2012) är 

offensiv kvalitetsutveckling en helhet som omfattar arbetssätt och verktyg likväl 

som värderingar med avsikten att uppnå en högre kundtillfredsställelse i 

verksamheten. Detta ska även uppnås med en mindre resursåtgång. Bergman 

och Klefsjö (2012) anser att offensiv kvalitetsutveckling kan uppfattas och 

användas som ett ledningssystem. Dels för att offensiv kvalitetsutveckling består 

av delar som samverkar mot ett gemensamt mål och dels för att det är ett 

system som stödjer ledningens kvalitets- och utvecklingsarbete (Bergman & 

Klefsjö, 2012; Bergman, et al, 1999). Dessa delar inom offensiv 

kvalitetsutveckling utgör dess hörnstenar vars gemensamma nämnare är att de 

sätter kunden i centrum (Bergman & Klefsjö, 2012).   

2.2 Kunden i centrum  

Det är centralt att kunderna är i centrum i kvalitetsarbetet eftersom det är 

kunderna som definierar vad kvalitet är i verksamheten. Vidare ska kvaliteten 

i verksamheten ställas i relation till kundernas behov och förväntningar 

(Bergman & Klefsjö, 2012; Söderlund, 2000). Enligt Bergman och Klefsjö (2012) 

innebär att sätta kunderna i centrum att försöka leva sig in i kundens 

perspektiv för att förstå vad kunden verkligen vill ha och behöver för att sedan 

försöka uppfylla eller överträffa detta. Det handlar alltså om att identifiera 

eller förutse behov och förväntningar för att sedan uppfylla eller överträffa 

dessa (Söderlund, 2000). För att uppnå detta behöver verksamheten arbeta 

med offensiv kvalitetsutveckling. Enligt Bergman och Klefsjö (2012) vilar offensiv 

kvalitetsutveckling på fyra hörnstenar vars avsikt är att sätta kunderna i fokus. 

Dessa hörnstenar är: 

 

 Arbeta med processer 

 Basera beslut på fakta  

 Arbeta med ständiga förbättringar 

 Skapa förutsättningar för delaktighet 

 

I detta arbete kommer vi att fördjupa oss i hörnstenarna ”basera beslut på 

fakta” och ”arbeta med ständiga förbättringar”.  
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2.3 Basera beslut på fakta 

Att basera beslut på fakta är en viktig hörnsten i offensiv kvalitetsutveckling 

(Bergman & Klefsjö, 2012). Detta innebär att besluts som tas i organisationen 

ska utgå ifrån fakta, det vill säga information som är väl underbyggd och 

kommer av reell kunskap och inte från gissningar eller personliga åsikter. 

Fakta är således information som måste samlas in på ett systematiskt sätt och 

analyseras för att sedan ligga till grund för beslutsfattande. Bergman och 

Klefsjö (2012) identifierar sju förbättringsverktyg som är avsedda för att 

strukturera och analysera numerisk information samt sju ledningsverktyg vars 

avsikt är att strukturera och analysera verbal information.  

 

 
 

Fig. 1. De sju förbättringsverktygen (Klefsjö, et al, 2010, s. 13).  

 

Styrdiagram är ett av de sju förbättringsverktygen som används för statistisk 

processtyrning vars avsikt är att identifiera eventuella variationer i 

produktionen som sedan kan analyseras och åtgärdas för att skapa en stabil 

process (Bergman & Klefsjö, 2012). Variationer förekommer i samtliga 

processer. Med variation menas att de produkter eller tjänster som produceras 

inte är helt identiska med varandra. Variationer delas in i två kategorier, 

slumpmässiga och systematiska variationer (Sörqvist, 2004). De slumpmässiga 

variationerna beror på en rad olika små orsaker som har en liten inverkan på 

resultatet och de anses ofta vara godtagbara så länge de inte har någon större 

inverkan på kundtillfredsställelsen. I kontrast beror de systematiska 

variationerna på ett fåtal betydelsefulla orsaker och bör angripas och åtgärdas 

för att eliminera orsakerna till denna form av variation (Sörqvist, 2004).  
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Styrdiagrammet används för att särskilja mellan slumpmässiga och 

systematiska variationer. Med hjälp av statistisk metodik beräknas gränser för 

variationerna där variationer som faller utanför dessa gränser anses vara 

systematiska. Dessa gränser är så kallade styrgränser i styrdiagrammet 

(Sörqvist, 2004). I styrdiagrammet finns en övre och en undre styrgräns samt 

en centrallinje som utgör ett idealmål. Principen med styrdiagrammet är att 

mätvärden plottas och deras värde i förhållande till styrgränserna påvisar 

huruvida variationerna är systematiska eller slumpmässiga (Sörqvist, 2004).        

 

Enligt Bergman & Klefsjö (2012) mäter de flesta organisationer ganska mycket 

och ofta men denna information används alltför sällan för att dra slutsatser om 

organisationens processer. Bergman och Klefsjö (2012) anser att dessa 

mätningar har för avsikt att värdera enstaka produkter eller tjänster som 

produceras i organisationen och inte värdera och förbättra 

produktionsprocessen av dessa. De menar att organisationerna sällan 

använder statistiska metoder för att bearbeta den data som samlats in genom 

mätningarna för att synliggöra variationerna i produktionen och således arbeta 

med att minska dessa (Bergman & Klefsjö, 2012). För Bergman och Klefsjö 

(2012) innebär att basera beslut på fakta att aktivt söka lämplig information 

som sedan sammanställs och analyseras. Sedan, utifrån analysen, dras 

slutsatser som i sin tur leder till beslut om förändringar vars syfte är att 

genomföra förbättringar som ger en ökad kvalitet.     

2.4 Arbeta med ständiga förbättringar 

Att arbeta med ständiga förbättringar innebär att organisationen konstant 

arbetar med att öka kvaliteten för att möta kundernas behov och 

förväntningar. Eftersom kundernas krav, behov och förväntningar hela tiden 

förändras kan aldrig kvalitetsarbetet i en organisation stagnera. Att arbeta med 

ständiga förbättringar innebär att organisationen arbetar med att förbättra 

kvaliteten inte bara på sina produkter och tjänster utan även arbetar för att 

förbättra sina processer (Bergman & Klefsjö, 2012; Sörqvist, 2004).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2. PDSA-cykeln. 

 

PLAN 

DO STUDY 

ACT 
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Förbättringscykeln är en illustration av arbetet med ständiga förbättringar som 

innefattar stadierna Planera, Gör, Studera och Lär. Förbättringscykeln är 

inspirerad av Deming och de olika stadierna är översatta från engelskans Plan-

Do-Study-Act (Bergman & Klefsjö, 2012).  

2.5 Målinriktad och systematisk utvärdering (MOS) 

Socialstyrelsen publicerade 2012 skriften Med målet i sikte – målinriktad och 

systematisk utvärdering av insatser för enskilda personer (MOS). MOS bygger på 

Single system designs (SSD) som är en utvärderingsmetod som länge använts i 

USA, där den utvecklades redan under 1970-talet. Socialstyrelsen har utvecklat 

och anpassat metoden för att den ska kunna användas inom vård och 

behandling i Sverige. För Socialstyrelsen är MOS är ett sätt att följa upp och 

utvärdera den egna praktiken och ett verktyg som hjälper professionella och 

klienter att hålla fokus på det förbättringsmål som klienten vill uppnå i varje 

led av processen (Socialstyrelsen, 2012).  

 

Idén bakom MOS utgår ifrån föreställningen att människor som söker stöd 

eller behandling ska erbjudas bästa möjliga hjälp. Det är enligt Socialstyrelsen 

(2012) en etisk princip i allt människovårdande arbete och en princip som 

förutsätter någon form av uppföljning och utvärdering av den egna praktiken. 

Med hjälp av MOS kan enskilda klienters förändring följas upp och de insatser 

som erbjuds utvärderas. Metoden kan användas i allt arbete som handlar om 

förändring av beteenden, handlingssätt eller känslor (Socialstyrelsen, 2012).   

 

Huvuddragen i utvärderingsmetoden MOS (Socialstyrelsen, 2012, s. 8-9) kan 

kortfattat beskrivas på följande sätt:  

 

 Fokus på klientens mål – Utifrån sin situation får vårdtagaren hjälp att 

formulera ett realistiskt och relevant mål att arbeta med. 

Målformuleringen fyller flera funktioner, dels visar den vad 

vårdtagaren vill uppnå och är beredd att arbeta med. Dels ger 

målformuleringen idéer om vilken typ av insats som kan vara relevant 

och vilka mätmetoder och utfallsmått som kan vara lämpliga för 

uppföljningen. Som behandlare hjälper man vårdtagaren att hitta ett 

mål och formulera det på ett mätbart sätt.  

 

 Upprepade mätningar – Uppföljningen bygger på upprepade 

mätningar som görs för att följa upp om målet har uppnåtts. Som 

behandlare hjälper man vårdtagaren att hitta lämpliga mått, planerar 

mätningarna, väljer mätmetoder och utvärderingsdesign.  

 

 Analys och bedömning – Mätuppgifterna samlas in, sammanställs och 

presenteras på ett överskådligt sätt i exempelvis en graf. Grafen ger en 

visuell bild av förändringen över tid som kan analyseras tillsammans 

med vårdtagaren.  
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 Samverkan med klienten – Vårdtagarens eget engagemang ses som en 

förutsättning för framgång i förändringsarbetet. Därför involveras 

vårdtagarna i hela arbetsprocessen, i specificering av problem och mål, 

i mätningarna och i bedömningen av resultatet. När resultaten 

återkopplas och vårdtagaren ges möjlighet att dela med sig av sina 

erfarenheter utvecklas kunskaper om behandlingen.  

 

 Ett professionellt verktyg – Utredningar som görs i förändringssyfte 

följer vanligtvis en plan för genomförandet där problemet, målet och 

motivet för att välja en viss insats beskrivs steg för steg. MOS ska inte 

ersätta dessa planer, utan snarare vara en integrerad del i varje steg. 

MOS hjälper till att i varje steg i utredningsprocessen hålla fokus på 

vårdtagarens förbättringsmål, mätmetoder som ger relevant och 

trovärdig information, väl underbyggda underlag för bedömningar och 

beslut som gäller det fortsatta arbetet.  

 

 En del av en evidensbaserad praktik – Detta sätt att utvärdera har en 

självklar plats i evidensbaserad praktik. Det hjälper behandlaren att 

väga samman vårdtagarens önskemål eller situation med bästa möjliga 

kunskap om insatsen med behandlarens egna erfarenheter.  

 

Enligt Socialstyrelsen (2012) har metoden används i Sverige inom 

skolforskningen samt rehabilitering och habilitering men metoden är ny inom 

socialtjänstens område. Socialstyrelsens (2012) skrift framställer hur MOS ska 

användas för att genomföra individuella mätningar och uppföljningar. Det 

saknas dock en tydlig metod för hur MOS kan användas för att mäta enheter 

och verksamheters resultat på en aggregerad nivå.  

2.6 Att mäta kvalitet 

För att kunna förbättra och utveckla verksamheten att leverera varor och 

tjänster som lever upp till kundernas behov och förväntningar behöver 

organisationen ha kunskap om dess processer och måluppfyllselse. Denna 

kunskap uppnås genom att genomföra olika typer av mätningar i 

verksamheten.  

 

2.6.1 Vikten av att mäta – och mäta rätt 

Att genomföra mätningar i organisationen är en central del för att kunna få 

tillförlitlig fakta att basera beslut på för att sedan arbeta med ständiga 

förbättringar. Enligt Mattias Elg (2013) är det vanligaste sättet att mäta 

måluppfyllelse inom offentliga tjänstesektorn aritmetiska medelvärden eller 

medianer. Vidare sker ofta mätningarna med låg frekvens i samband med 

tertial-, delårs- eller årsrapporter där resultatet jämförs med föregående 

rapporterings resultat. Dessa mått och mätningar säger dock väldigt lite om 

organisationens processer. Det är även svårt att avgöra om förändringar 

mellan två olika mätningar uppvisar slumpmässiga variationer eller är 

representerar faktiska förändringar som skett i verksamheten (Elg, 2013; Behn, 
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2003). Dessa medelvärdesmått exkluderar även viktig information om de 

variationer som förekommer i organisationens processer eftersom extrema 

värden ej blir synliga. Dessa extrema värden är ofta väsentliga för att förstå 

vad som behöver göras för att förbättra verksamheten. Med andra ord 

förutsätter arbetet med ständiga förbättringar att variationerna i processerna 

synliggörs och analyseras. Dessa variationer som identifieras kan sedan 

åtgärdas genom ett förbättringsarbete som syftar till att de inte inträffar i 

framtiden (Elg, 2013).    

 

Hur ska man då göra för att mäta rätt? Enligt Mattias Elg (2013) handlar det 

om att mäta det som är relevant och presentera det på ett sådant sätt att 

variationer synliggörs.  

 

2.6.2 Relevanta mätningar 

Relevanta mätningar är mätningar vars resultat används för att förbättra 

verksamheten. Detta kan låta som en självklarhet men det är dock vanligt att 

organisationer väljer att mäta det som är kvantifierbart utan egentlig tanke på 

hur informationen ska användas för att arbeta med ständiga förbättringar av 

verksamheten (Lindgren, 2012; Behn, 2003). Med andra ord uppstår risken att 

organisationen fokuserar på att mäta sådant som inte ger någon information 

om organisationens processer och dess variationer.   

 

Ett exempel på detta är att mäta antal deltagare i program eller insatser snarare 

än att mäta effekterna av dessa program eller insatser på dess deltagare. 

Distinktionen blir således på om organisationens kvalitet ska mätas i hur 

många tjänster den har producerat (prestationer) eller hur dessa tjänster har 

påverkar dem som erhållit tjänsterna. Lena Lindgren (2012) illustrera detta 

resonemang genom att beskriva hälso- och sjukvården där antalet behandlade 

patienter inte är det samma som antalet patienter som genom behandlingen 

har blivit friska. Effekter är således inte det som görs i verksamheten utan 

konsekvenserna av det som görs (Lindberg, 2012). Att mäta effekterna blir 

således ett viktigare kvalitetsmått än att enbart mäta antalet prestationer.  

 

Att enbart mäta prestationer kan resultera i så kallade ”perversa bieffekter” av 

mätningar (Lindgren, 2012). Detta innebär att verksamheten fokuserar allt mer 

på mätningarna och dess mått än på värdeskapande för kunden. Med andra 

ord blir måttet ett mål i sig som är överordnat andra mål. Detta skulle 

exempelvis innebära att en verksamhet inom sjukvården skulle mäta antalet 

patienter i behandling istället för att mäta effekterna av behandlingen på 

patienterna. Detta medför att organisationen tappar fokus från 

kvalitetsskapande aktiviteter till prestationer som är kvantifierbara.   

 

2.6.3 Betydelsefulla mätningar 

Att mäta är en aktivitet som utförs i organisationen. Denna aktivitet kräver inte 

sällan resurser i form av personella insatser, ekonomiska resurser och tid. Det 

är därför viktigt att de mätningar som görs är noga avvägda och anses vara 
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betydelsefulla och tillföra mervärde för organisationens verksamhet (Behn, 

2003).   

 

Enligt Mattias Elg (2013) blir mätningar betydelsefulla när de uppnår 

begriplighet, meningsfullhet och hanterbarhet. Begriplighet innebär att 

mottagarens behov, kompetens och intresse har varit centralt när 

presentationen av data har utformats. Detta innebär att olika grupper kan ha 

behov att få samma data presenterade för sig på olika sätt. Meningsfullhet 

uppnås genom att data som presenteras har en tydlig koppling till mottagarens 

situation och möjlighet att utföra sina arbetsuppgifter. Data måste med andra 

ord vara relevant för de som arbetar i verksamheten och för de processer som 

den representerar. Hanterbarhet betyder att data som samlats in genom 

mätningar kan hanteras av chefer och medarbetare. Hanterbarheten av data är 

centralt för att informationen som data medför ska kunna användas i 

verksamheten för att arbeta med ständiga förbättringar.  

 

Mattias Elg (2013, s. 69) skriver att ”både bearbetning av data och presentation 

av data måste infogas i organisationens sammanhang och de syften som 

organisationen har. Det är då viktigt att klargöra det organisatoriska syftet 

med mätningen och vad mätetalen ska användas till”.  

 

Genom att involvera kunderna i mätningen kan således aktiviteten bli en del 

av tjänsteutförandet. Detta medför att resursåtgången minskar något eftersom 

aktiviteten inte utförs separat från tjänsteutförandet. Inom verksamheter som 

arbetar med vård och behandling av individer kan mätningen även användas 

för att synliggöra progression i exempelvis en behandling för vårdtagaren 

likväl som att vara ett kvalitetsmått för verksamheten. En metod som används 

för det detta inom sjukvården och socialtjänsten i USA är så kallad Single-

System Designs (Orme, 1991). Socialstyrelsens MOS (2012) är en utveckling 

och anpassning av Single-System Designs till svenska förhållanden. Forskning 

inom rehabilitering visar även att gemensamt formulera mål i dialog 

tillsammans med vårdtagare har en positiv inverkan på den enskildes 

progression (van de Weyer, et al, 2010).    

       

2.6.4 Att använda och tolka data  

Som tidigare nämnt är ingen mätning så bra som den vars resultat används för 

att arbeta med ständiga förbättringar av verksamheten och som underlag för 

att basera beslut på fakta. För att minimera risken av negativa effekter av 

mätningar bör organisationen fokusera på att mäta det som är relevant och det 

som är användbart.  

 

Mattias Elg (2013) skriver att den mest centrala principen för att göra data 

användbart är att visualisera den genom grafer. Detta möjliggör för analys och 

tolkningar av data vilket förenklar användandet i verksamheten. Elg (2012) 

föreslår att data ska lyftas fram i grafer som visar underliggande mönster och 
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variationer över tid. Styrdiagrammet är ett exempel på ett verktyg som kan 

visualisera data över tid och genom vilket variationer kan identifieras.  

 

Styrdiagrammet visar vad som kan anses vara ett normalt resultat i 

organisationens processer. Eftersom styrdiagrammet som verktyg kan 

användas för att visualisera data som samlas in kontinuerlig med hög frekvens 

kan förändringar snabbt identifieras och åtgärdas (Elg, 2013). Styrdiagrammet 

kan visa slumpmässiga mönster, enstaka avvikelser, underliggande processer 

samt trender och cykler över tid (Elg, 2013).  

 

Styrdiagrammet signalerar när variationer uppstår men verktyget kan inte 

förklara varför variationerna har inträffat. För detta krävs att data tolkas och 

analyseras. Mattias Elg (2013) anser att den mest effektiva analysen är den som 

kombinerar information från processdata med medarbetarnas erfarenheter och 

kunskap om verksamheten. Medarbetarnas roll är vital eftersom de har den 

praktiska kännedomen om det som mätningarna försöker fånga och som 

illustreras i styrdiagrammet. Det finns även fördelar med att involvera 

medarbetarna i målformuleringarna och mätningarna eftersom de ofta ser de 

verkliga detaljerna i arbetet och således besitter den verkliga kunskapen om 

vad som kan förbättra verksamheten (Lagrosen & Lagrosen, 2009).  

2.7 Action research 

Action research är ett tillvägagångssätt inom forskning som förenar att agera 

med att skapa kunskap eller teori om agerandet. Enligt Coughlan och Coghlan 

(2002, s. 222) är action research forskning i aktion snarare än forskning om 

agerande. Action research omfattar en cyklisk process med fyra steg; planera, 

agera, utvärdera och implementera (se Fig. 2). 

 
Fig. 3. Cyklisk process inom Action Research.  

 

Implementera 
(ACT) 

Planera (PLAN) 

 

Agera  

(DO) 

Utvärdera 

(STUDY) 
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Vidare är action research deltagande eftersom individer som ingår i studien 

även är aktivt deltagande i den cykliska processen som studeras.  

 

Action research innebär även att det agerande som studeras även inträffar 

simultant med studien eftersom syftet är att skapa kunskap om det som 

inträffar och samtidigt genomföra förbättringar om så krävs. På detta sätt blir 

fokus för action research problemlösning (Coughlan & Coghlan, 2002). 

Tillskillnad från vanlig forskning är forskarens roll i action research inte att 

observera utan att aktivt delta i den företeelse som studeras (Coughlan & 

Coghlan, 2002). Det är möjligt att använda action research när forskningen 

avser att följa ett händelseförlopp exempelvis i en organisation medan den 

inträffar. Eftersom action research är interaktiv forskning kan den användas 

för att förbättra och underlätta den förändring som studeras (Coughlan & 

Coghlan, 2002). 

 

Samarbete och problemlösningsfokuserat innehåll kännetecknar även action 

research. Förändring behöver någon form åtgärd eller intervention som skapas 

utifrån 1.) organisation, 2.) deltagare i studien och 3.) forskaren som utför 

interventionen. Lärande processer kännetecknar även Action research då 

förändringsagenten eller forskaren även kan utbilda inom området som skall 

utforskas (Arnold, et.al., 2005). 

 

Två aspekter i metoden är att förändring kräver handling och att handlingen är 

baserad på lärande. Detta innebär att deltagarna kan analysera och identifiera 

olika områden eller handlingar som stöder förändringsprocessen (Arnold, et 

al, 2005).  

 

Metoden innehåller även en form av diagnosticering och en definition av 

problemområden som framtas tillsammans med personal eller 

ledningsfunktioner(Holgersson & Melin, 2015). Samarbetet mellan forskaren 

och ledning är en del av arbetsgången som kan skapa problem om forskaren 

och ledning inte har samma målfokus. Det kan det leda till olika syn på vad 

som behöver prioriteras i förändringsarbetet. Ur en artikel av Holgersson och 

Melin (2015) problematiseras detta ytterligare och illustreras av att ledning och 

personal ibland har olika agendor och olika definitioner av de problem som 

uppenbaras i studien. Vidare kan olika former av beroendeställningar inverka 

på studiens resultat. Artikeln lyfter även att problem kan uppstå när studien 

har uppdragsgivare. Det kan finnas variabler som påverkar metodens 

objektivitet då deltagare och forskaren är interaktiva och således påverkande 

faktor inom studien. Studiens och forskningens objektivitet kan då ifrågasättas 

(Holgersson & Melin, 2015).    

 

Action research är en metod som även strävar efter en förändring och 

medverkan (Wedin & Sandell, 2004).  
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3. Metod 
Studiens forskningsmetod grundas ur en kvalitativ forskningsstrategi då 

studien är en fallstudie av verksamheter i den privata sektorn inom vård och 

boende.  Data har samlats in genom fokusgrupper, dokumentanalys och 

slutligen har ett mätverktyg konstruerats för datainsamling för mätning av hur 

individen följer sin planering.  Att tolka och förstå data under hela processen 

kännetecknar ett kvalitativt forskningsperspektiv (Backman, 2008; Wallén, 

2005). 

3.1 Författarnas förförståelse  

Förförståelsen hos studiens författare bygger på de kunskaper som författarna 

erhållit genom Magisterutbildningen i kvalitets- och ledarskapsutveckling vid 

Mittuniversitetet. Vidare har författarna flera års erfarenhet av att arbeta inom 

offentlig sektor med verksamheter besläktade den som studiens verktyg 

utvecklades för. Författarna har dock inte någon erfarenhet från eller tidigare 

kunskap om den organisation som deltog i studien.   

3.2 Action research 

Action research användes då information för att tillverka verktyget krävde 

olika former av insamlingsmetoder samt att inslag utbildning av medverkande 

personal var nödvändig för att använda verktyget på ett enhetligt sätt i 

pilotstudien. 

 

 

Fig.4. Studiens upplägg enligt PDSA-cykeln. 
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Studien bestod av att utforma och tillverka ett verktyg utifrån Socialstyrelsens 

rekommendationer (MOS), upplägget planerades och utfördes enligt PDSA-

cykeln (plan, do , study, act) (Bergman & Klefsjö, 2012). Figur 4 visar studiens 

upplägg enligt PDSA-cykeln med studiens övergripande aktiviteter angivna 

för respektive stadie i modellen.    

 

Figur 5 visar på hur processen och på vilka interventioner som studien hade. 

En mer utförlig tids- och aktivitetsplan presenteras i Bilaga 8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Flödesschema för studien och dess aktiviteter.  

 

3.2.1 Fallstudien i aktionsforskning 

Datainsamlingen i denna studie gjordes inom ramen för en fallstudie. Studien 

har valt att använda en fallstudie eftersom metoden kan hantera många olika 

typer av empiriskt material. Eftersom studiens syfte är att utveckla ett verktyg 

för mätning av kvalitet är studien baserad på olika typer av empiriskt material. 

Sharan (1994) beskriver fallstudien som ett sätt att studera komplexa sociala 

1 

•Uppdrag från Humana  

•Problemformulering och syfte 

•Planeringsmöte med Humana 

2 

•Litteraturundersökning 

•Projektplanering  

•Inledning skrivs 

3 

•Teoretisk refernsram utformas 

•Metod val och beskrivning  

•Dokumentanalys genomförs 

4 

•Verktyget utvecklas 

•Intervjumallar och utvärderingsenkät skaps 

•Pilotstudien planeras 

5 

•Fokusgrupper genomförs  

•Pilot av verktyget genomförs 

•Utvärderingsenkäten genomförs 

6 

•Transkribering av intervjumaterial 

•Sammanställning av data från  verktyget 

•Sammanställning av resultat: Utvärderingsenkät  

7 
•Sammanställning av resultat 

•Analys av datamaterial 

8 
•Slutsatser av studien 

•Diskussion 
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VERKTYGET 

DOKUMENT-
ANALYS 

FOKUSGRUPPER PILOTSTUDIE 

UTVÄRDERINGS-
ENKÄT 

enheter som består av multipla variabler som samtliga kan vara av betydelse 

för att förstå företeelsen i fråga. Enligt Sharan (1994) är metoden förankrad i 

verkliga situationer och resulterar därför i en rikhaltig och holistisk 

redogörelse av företeelsen. Vidare anser Sharan (1994) att fallstudien som 

metod ger bokstavlig insikt och upplysning på ett sätt som vidgar läsarens 

kunskaper om företeelsen som studeras.  

 

Sharan (1994) identifierar fallstudien som lämplig metod när ett avgränsat 

system är fokus för undersökningen. I detta fall är det avgränsade systemet en 

del av företaget Humana2. Datainsamling genomfördes vid olika enheter där 

medarbetare var delaktiga i användandet av verktyget.  

 

Verktyget konstruerades utifrån och baserades på Socialstyrelsens (2012) 

Målinriktad och systematisk utvärdering (MOS), som sedan omarbetats utifrån 

inriktning och planering.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6. Utveckling och test av studiens framtagna verktyg. 

 

För att ta fram verktyget och testa det har ett flertal metoder använts inom 

ramen för fallstudien. Samtliga metoder för datainsamling har applicerats på 

fallet – Humana Individ och Familj, Region Öst, HVB unga. Dessa metoder är 

illustrerade i Figur 6.   

 

3.2.2 Urval 

Då vi har fått ett uppdrag av Humana har organisationens kvalitetsansvarig 

gjort ett subjektivt urval som skall representera organisationens verksamhet 

inom Humana.  

 

Urval sker i samråd med Humana, gruppen bestod av 16 behandlare som 

arbetade med verktyget tillsammans med varsin vårdtagare. Slumpmässigt 

urval är inte relevant då data ej kommer kunna generaliseras till en större 

                                                           
2
 Humana Individ och Familj, Region Öst, HVB unga.  
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folkmängd. Data kommer dock vara relevant för både individen och Humanas 

kvalitetsarbete.  

3.3 Dokumentanalys 

I studien gjordes en dokumentanalys av ett subjektivt urval av vårdplaner med 

dess tillhörande genomförandeplaner. Enligt Justensen och Mik-Meyer (2013, 

s. 103) kan dokument utgöra en viktig kvalitativ källa till en vetenskaplig 

studie, särskilt inom organisationsutveckling, eftersom dokument har en viktig 

roll för beslutsfattande och agerande inom en organisation. Dokument som 

data är material som existerar oberoende av studien till skillnad från data som 

samlas in genom intervjuer och enkäter och enkom existerar till följd av 

studien. Detta innebär dock inte att dokumenten är objektiva eller neutrala 

men som data har dokumenten framställts oberoende av studien och således 

av andra motiv än att enkom utgöra data för en studie (Justensen & Mik-

Meyer, 2013; Forsberg & Wengström, 2013).  

 

Vårdplaner och dess tillhörande genomförandeplaner utgör objektet för 

dokumentanalysen. Vårdplanerna är dokument som upprättas av kommunens 

socialtjänst. Det är ett dokument som utgör den skriftliga delen av 

myndighetsutövning och beslut om placering av i detta fall ungdom på hem för 

vård eller boende (så kallat HVB) enligt Lagen om vård av unga (LVU) eller 

Socialtjänstlagen (SoL). Vårdplanen utgör underlaget för placeringen och 

skickas till utföraren som i denna studie är enheter inom Humana Individ och 

Familj. Utifrån vårdplanen upprättas sedan en genomförandeplan av ansvarig 

kontaktperson på den enhet där ungdomen avses placeras samt 

kontaktpersonen inom socialtjänsten i samverkan med individen som ska 

placeras.  

 

I denna studie fokuserade dokumentanalysen på innehållet i vårdplanerna och 

dess tillhörande genomförande planer. Inom ramen för studien gjordes en så 

kallad innehållsanalys av dokumenten. Specifikt var målen för placeringen på 

HVB och behandlingen som fastställs i planerna objektet för studien. Studien 

har således inte fokuserat på hur dessa dokument framställts eller hur de 

används i organisationen (Justensen & Mik-Meyer, 2013; Forsberg & 

Wengström, 2013).    

  

3.3.1 Urval och syfte 

I studien har 12 vårdplaner med tillhörande genomförandeplaner använts. 

Urvalet har gjorts av Humana Individ och Familjs kvalitetsansvarig i Region 

Öst. Urvalet var subjektivt och representerar den geografiska spridning som 

enheterna har inom Region Öst. Vårdplanerna med dess tillhörande 

genomförandeplaner avidentifierades av Humana innan de skickades via post 

till författarna av denna studie. Avidentifieringen innebar att samtliga namn 

och personuppgifter raderats från dokumenten i enlighet med gällande 

sekretesslagstiftning.  
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Syftet med dokumentanalysen var att sammanställa de mål som enheterna 

förväntas uppnå genom sin verksamhet och utifrån dessa framställa tre 

övergripande målområden för det verktyg som studien utvecklat. Enligt 

Moretti et. al. (2011, s. 421) utgör övergripande teman de meningsfulla 

elementen som kan utrönas från en kvalitativ innehållsanalys. Genom kodning 

och kategorisering av text delar som exempelvis stycken och enskilda ord kan 

texten analyseras.    

 

3.3.2 Genomförande 

Dokumentanalysen utgjordes av en innehållsanalys där samtliga mål i 

genomförandeplanerna sorterades under korresponderande mål i 

vårdplanerna som är indelat i enlighet med BBICs sju målområden. Utifrån 

målens karaktär i genomförandeplanerna fastställdes tre övergripande 

målområden för verktyget. Avsikten med dessa tre övergripande målområden 

i verktyget är att vägleda medarbetarna att formulera mål som omfattar alla 

delar av ungdomens placering och behandling på boendet.   

 

Denna process utgår ifrån metoden beskriven av Moretti et. al. (2011) och 

genomfördes i 5 steg: 

 

Steg 1: Upprepad läsning av vårdplanerna och dess tillhörande 

genomförandeplaner för att identifiera och plocka ut målformuleringar. 

Steg 2: Gruppering av målformuleringar som uttrycker likvärdiga mål samt 

fastställa rubriker för dessa och sammanställa antal gånger de förekommer i 

respektive dokument. 

Steg 3: Sortera mål i genomförandeplanerna under vårdplanernas fastställda 

mål. 

Steg 4: Samla vårdplanernas mål under BBiCs målområden som beskrivet i 

vårdplanerna (inga mål flyttades utan uppställningen i Bilaga 1 visar på 

vårdplanernas kategorisering). 

Steg 5: Grupperingen av mål från vårdplaner respektive genomförandeplaner i 

tre övergripande målområden.      

 

Resultatet av dokumentanalysen redovisas i tabellform i bilaga 1 och beskrivs 

sammanfattningsvis i avsnittet 4.1 Dokumentanalys.  

3.4 Utveckling av verktyget 

Verktyget utvecklades utifrån Socialstyrelsens Målinriktad och systematisk 

utvärdering (MOS) från 2012 och resultatet av den dokumentanalys av 

vårdplaner med dess tillhörande genomförandeplaner som gjorts inom ramen 

för studien. Utifrån uppdraget från Humana var det centralt att utvecklingen 

av verktyget skulle ske i samverkan med nyckelpersoner från organisationen.   

 

Arbetssättet ”brainstorming” eller även kallat ”spånskiva” användes för att 

utveckla idén om ett verktyg och sedan konkritisera denna till användbara 

mallar, matriser och en användarmanual (Klefsjö et. al., 2010). Studiens 
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författare har ansvarat för att studiens metoder och utvecklingen av verktyget 

har följt ett vetenskapligt perspektiv. Medverkande vid Humana har deltagit 

som bollplank och haft möjlighet att ge feedback på de mallar och matriser 

som utgör en del av studiens framtagna verktyg. Dock har medverkande från 

Humana ej getts möjlighet att påverka studiens metoder för datainsamling.      

 

”Brainstormingen” ägde rum vid tre separata tillfällen: 

 

Tillfälle 1: Initialt möte med Humana inför studien. Uppdraget 

konkretiserades samt förväntningar uttryckdes från uppdragsgivaren. 

Medverkande var Regionschef och Kvalitetsansvarig för region Öst, Humana 

Individ och Familj samt författarna till studien.  

Tillfälle 2: Heldags brainstorming för att ta fram ett förslag på verktyg (mallar 

och matriser). Medverkande var författarna till studien.  

Tillfälle 3: Möte med Humana. Presentation av förslag till verktyg med 

tillhörande mallar och matriser. Diskussion om materialet med syfte att 

utveckla förslaget till ett verktyg klart för pilotstudien. Medverkande var 

biträdande kvalitetschef, Humana Individ och Familj (nationellt), 

Kvalitetskoordinator, Humana Individ och Familj i Region Väst, 

Kvalitetskoordinator, Humana Individ och Familj i Region Syd, 

Kvalitetsansvarig, Humana Individ och Familj i Region Öst samt författarna till 

studien.  

Tillfälle 4: Brainstorming i syfte att framställa en användarmanual för 

verktyget och pilotstudien. Planering av utbildning för medverkande 

medarbetare. Medverkande var författarna till studien.  

 

Utöver dessa tillfällen har telefonmöten, maildiskussioner och fysiska möten 

mellan studiens författare och Kvalitetsansvarig, Humana Individ och Familj i 

Region Öst ägt rum under utvecklingen av verktyget.  

 

3.4.1 Val av mätskala 

Litteratur om mätning och metoder användes för att identifiera goda exempel 

på skalor varvid Goal Attainment Scaling (GAS) valdes eftersom dess kriterier 

passade studiens framtagna verktyg. Dessa kriterier är: 

 

- Fem nivåer av utfall definierat för varje mål; 

- Avancerad specificering av dessa fem nivåer; 

- Användningen av minst tre mål; 

- Oberoende granskning/bedömning att nivåerna uppnås 

 

Ovanstående kriterier är fritt översatta från Dunsmuirs (et. al., 2009, s. 56) 

artikel om evidensbaserad praktik och utvärdering.   

 

Ambitionen var att utveckla ett verktyg som kan användas i 

behandlingssituationen och som en del av ett samtalsunderlag för dialog 

mellan behandlare och vårdtagare. Detta för att överbrygga eventuella 
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svårigheter med att integrera mätningen med befintliga rutiner och arbetssätt i 

organisationen (Dunsmuir et. al., 2009; Tennant, 2007). Vidare ska inte 

användandet av verktyget uppfattas som att det skapar merarbete för 

behandlare utan ses som en positiv del av behandlingen som tillför medvärde 

för både organisationen och vårdtagaren.     

3.5 Fokusgrupp 

För att samla in kunskap från organisationens medarbetare samt utbilda dessa 

i verktyget valdes metoden fokusgrupp. Metoden kan definieras enligt 

följande:  

 
”fokusgrupper är en forskningsteknik där data samlas in genom gruppinteraktion 

runt ett ämne som bestäms av forskaren” 

  

(Wibäck, 2010; Morgan, 1996).  

 

Strukturerade och ostrukturerade fokusgrupper används beroende på syftet 

och vad man vill studera. Strukturerade fokusgrupper styrs mer av 

moderatorn med en strukturerad intervjumall. Deltagande fokusgrupper 

används när deltagarna ska vara med och bidra till en process som sedan kan 

användas för att utveckla olika verktyg eller arbetssätt. Ostrukturerade 

fokusgrupper innebär mer interaktion mellan deltagarna än med moderatorn. 

Detta är en fri diskussion som inte styrs av moderatorn (Wibäck, 2010). I 

studien användes strukturerade fokusgrupper med inslag av utbildning.  

 

Storytelling är en metod som består av en narrativ interaktion där deltagarna 

berättar och tar upp ett scenario eller skapar en fiktiv person eller historia 

utifrån problemområdet man vill studera (Colucci, 2007). Fallbeskrivningar 

används även inom metoden för att ringa in ett problemområde eller ge en 

lösning på ett problem. Metoden tenderar att ge en förståelse och en bakgrund 

men kan även synliggöra attityder eller olika värderingar inom fokusgruppen 

(Colucci, 2007). I studien användes storytelling för att gå igenom verktyget och 

skapa en samförståelse för hur det skulle användas. Fokus var att genom 

storytelling skapa en gemensam plattform för studiens deltagare att formulera 

mål, förväntat resultat och hur dessa ska följas upp och mätas.  

 

Fokusgrupper kan även ge djupare svar och en mer nyanserad bild än 

exempelvis enkäter där en ögonblicksbild återges. Enkäter ger ofta svar på vad 

enskilda individer tycker men inte hur de har kommit fram till detta eller hur 

de resonerar kring en fråga. I fokusgrupper kan deltagare även få stöd av 

varandra i diskussionen och skapa förutsättningar för djupare tolkning av de 

ämnen som berörs i diskussionen (Ansay, et al, 2004).  

 

Fokusgrupper kan användas för att ta fram mer data men även få lösningar 

eller förslag samt ge djupare information. Fokusgrupper ger även möjlighet till 

lärande som kan ge uppslag till olika lösningar via brainstorming, när 
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information och lösningar delges inom gruppen (Stentor Danielson, et al, 

2012). Fokusgrupper är ett bra alternativ rent kostnadsmässigt samt vara 

fördelaktigt vid att söka lösningar inom ett problemområde (Stentor 

Danielson, et al, 2012).  

 

Nackdelar med fokusgrupper kan vara att gruppdynamiken inte stämmer. 

Vidare kan kommunikationen bli ensidig om gruppen inte är trygg och alla får 

komma till tals. Det är även svårt att generalisera och överföra resultat på en 

större population (Wibäck, 2010). Analysen av materialet bör gås igenom av 

olika forskare för att erhålla reliabilitet eller en inter-kodarreliabilitet som då 

kan öka reliabiliteten. Validitet eller trovärdighet är svår att säkerställa då 

extern eller intern påverkan i form av miljö, kultur, rädslor samt att kunna lita 

på att personerna inte fabulerar eller vrider områden till egen vinning 

omedvetet eller medvetet. Hur moderatorn hanterar situationen påverkar även 

hur gruppen interagerar med varandra. Även moderatorns ålder och kön kan 

påverka resultatet eller skapa skevhet i data. Triangulering kan skapa en högre 

validitet då andra forskningsmetoder kan stärka resultaten (Wibäck, 2010). 

 

3.5.1 Genomförande av fokusgrupperna  

Innan vi träffade deltagarna konstruerades ett verktyg med syfte att mäta om 

individen följer genomförandeplanen. Då vi ville visualisera data genom ett 

styrdiagram behövde vi säkerställa att personal använder verktyget på ett 

enhetligt sätt.   
 

Intervjuguiden (diskussionsmaterial) baserades på de tre målområdena som 

fastställts genom dokumentanalysen. Dessa är: praktiskt, välmående och 

sociala relationer. Samtliga målområden diskuterades under fokusgrupperna 

och storytelling användes för att fördjupa deltagarnas förståelse och kunskap 

om verktyget.  

 

Fokusgrupper har används i syfte att förmedla hur verktyget skall användas 

samt att personal ska känna en delaktighet i utvecklingen av verktyget. 

Fokusgrupperna diskuterade även hur målsättning för individens 

utvecklingsområden kan skapa progression och hur progressionen kan mätas. 

Frågeställningar kring kvalité och hur man mäter diskuterades i grupperna för 

att få information till studiens frågeställningar.  Urvalet till fokusgrupperna 

var det samma som för hela studien (se 3.2.2 Urval). Analys av hur gruppen 

interagerar med varandra kommer även inkluderas i analys och diskussion. 

Manual, syfte och bakgrund skickades till deltagarna. Deltagarna genom ett 

brev (se bilaga 4) informerade om sekretess samt att studien är frivillig och kan 

avbrytas. Ingen ekonomisk eller annan ersättning har utgått till medlemmarna 

i fokusgrupperna från författarna av studien. Dock har viss ekonomisk 

kompensation utgått från arbetsgivare, det vill säga uppdragsgivaren 

Humana.   
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3.6 Pilotstudie 

Pilotstudien genomfördes av utvalda medarbetare på Humana Individ och 

Familj i Region Öst. Medarbetarna valdes ut av sina respektive chefer och 

representerade olika enheter inom verksamheten. Samtliga medarbetare som 

deltog är kontaktpersoner för unga vårdtagare och arbetar som behandlare på 

HVB. Samtliga medverkande medarbetare i pilotstudien har deltagit i 

fokusgrupp 1 eller 2.  

 

Inom ramen för pilotstudien ombads medarbetarna att testa verktyget 

tillsammans med vårdtagare under en fyra veckors period. Pilotstudien 

genomfördes enligt följande: 

 

Steg 1: Utvalda medarbetare utbildades i verktyget och deltog i en initial 

fokusgrupp tillsammans med studiens författare. Syftet med utbildningen var 

att ge samtliga medverkande medarbetare samma utgångspunkt i verktyget, 

likvärdiga instruktioner samt genomgång om hur materialet ska användas 

(detta beskrivs mer utförligt i avsnitt 3.5 Fokusgrupper).  

Steg 2: Medarbetare tillsammans med respektive vårdtagare formulerade mål 

och förväntat resultat för mätperioden genom att använda verktygets mallar. 

Ett mål formulerades för respektive målområde; praktiskt mål, socialt mål och 

välbefinnande.   

Steg 3: Medarbetare tillsammans med respektive vårdtagare följde upp 

respektive mål inom de tre målområdena. Uppföljningarna skede under fyra 

veckor med en mätning vid varje veckoslut. Medarbetarna använde verktygets 

utvärderingsmatris vid uppföljningen. 

Steg 4: Efter mätperiodens fyra veckor postade medarbetarna de ifyllda 

mallarna och matriserna till studiens författare som sammanställde dessa. 

Steg 5: Medarbetarna träffade studiens författare för ett uppföljningsmöte där 

verktyget utvärderades. Medarbetarna fyllde även i en utvärderingsenkät om 

verktyget och pilotstudien.    

3.7 Utvärderingsenkät 

För att undersöka vad deltagarna i pilotstudien ansåg om verktyget efter att ha 

arbetat med det genomfördes en så kallad respondentundersökning (Esaiasson 

et. al., 2012) där samma frågor ställts till samtliga deltagande genom ett 

frågeformulär. Det verktyg som arbetades fram utgörs av en kvalitativ enkät 

vars syfte är att mäta respondenternas åsikter om det utvecklade verktyget 

(Ejlertsson, 2005).  

 

3.7.1 Utformningen av utvärderingsenkäten 

En kvalitativ enkät skapades för att fånga pilotstudiens deltagares åsikter om 

verktyget (Trost, 2012). Information gällande hur många mätningar som 

respondenten genomfört samlades in som bakgrundsfaktor i enkäten för att 

användas i ytterligare analys och jämförelse mellan grupper. Enkätens 

svarsalternativ utgick från en ordinalskala indelad i fem svarsalternativ (Trost, 

2012). Denna skala användes för samtliga frågor i enkäten:  
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a) Stämmer mycket väl 

b) Stämmer ganska väl 

c) Varken eller 

d) Stämmer lite  

e) Stämmer inte alls 

 

 

Svarsalternativen som angav i enkäten valdes för att de är ömsesidigt 

uteslutande (Esaiasson et. al., 2012). En avvägning gjordes om huruvida 

respondenter som saknar uppfattning i frågan skulle tvingas svara eller ej.  

Slutligen valdes en femgradigskala för att ge respondenten möjlighet att svara 

neutralt i frågan. För att öka svarsfrekvensen beslutades att enkäten skulle 

innehålla maximalt sju frågor och ta endast ett fåtal minuter att besvara. 

Enkätens frågor syftade till att fånga och mäta graden av nöjdhet med 

verktyget utifrån följande aspekter: 

 

- Enkelt att använda (användarvänligt) 

- Mäter det verktyget avser att mäta (relevanta mätningar) 

- Vilja att fortsätta arbeta med verktyget 

 

Dessa aspekter har legat till grund för framställningen av frågorna i enkäten 

vars syfte har varit att fånga respondenternas upplevda känsla efter att ha 

arbetat med och testat det utvecklade verktyget under period om fem veckor. 

Frågorna som utformades i enkäten är således så kallade ”åsiktsfrågor” vars 

syfte är att fånga respondenternas åsikter (Trost, 2012). 

 

3.7.2 Urval och tillvägagångssätt 

Enkäten delades ut till samtliga medarbetare som deltog i fokusgrupp tre och 

fyra där syftet var att följa upp och utvärdera pilotstudien och verktyget. 

Enkäten skickades även med e-post till de medarbetare som deltagit i 

pilotstudien men ej haft möjlighet att delta i fokusgrupp tre och fyra.  

 

Data från enkäten samlades i EsMaker och procentsatser räknades ut, 

materialet sammanställdes och analyserades. Då materialet och ansatsen inte 

varit kvantitativ kan inte materialet generaliseras eller påvisa signifikanta 

statistiska resultat.   

3.8 Bortfallsanalys 

Bortfallet i studien första del bestod av två personer i ett initialt skede. Då 

deltagare ej kunde närvara vid det första mötet exkluderades dessa personer 

eftersom utbildning i verktyget ansågs nödvändig för att genomföra 

pilotstudien. Vid uppföljningsmötena deltog 2 av 5 personer varav en ej hade 

slutfört mätningen på grund av sjukdom. Bortfallet kan förklaras med att 

personal hade fått olika förutsättningar för deltagande i studien. Vid första 

mötet vid den andra enheten (fokusgrupp 2) deltog 9 personer i den första 

fokusgruppen och 6 deltog i uppföljningen (fokusgrupp 3), bortfallet här kan 



Magisterutbildning i kvalitets- och ledarskapsutveckling, våren 2015 
Examensarbete: Human Mätningar 
Karolina Landowska & Per Fröling 

26 

 

eventuellt förklaras av olika förutsättningar för deltagarna. Vissa deltagare fick 

tid mot tid medan andra fick övertidsersättning. Bortfallet kan även bero på att 

uppföljning under mätperioden ej utfördes och verksamheten är av sin natur 

utsatt för händelser som ej går att styra över.   

3.9 Validitet och reliabilitet 

3.9.1 Studiens validitet 

Validitet i fokusgrupper är svår att fastställa då många faktorer spelar in och 

att individer upplever situationen olika. Miljöfaktorer samt att personer som 

deltar bör känna sig trygg i gruppen hade inverkan på resultatet. Då 

författarna av etiska skäl valde att inte filma är det svårt att fastställa hur 

konsekvent ledarna förmedlade kroppsspråk. Vidare var diskussionerna i de 

olika fokusgrupperna inte identiska då deltagarna även kunde påverka i 

fokusgruppen. Effekter av att även moderatorer blir påverkade i 

gruppsituationer har diskuterats men analys av detta har inte inkluderats i 

resultaten (Wedin & Sandell, 2004). 

  

Interna validiteten kan stärkas i studien då ett komplimenterande strukturerat 

frågebatteri (utvärderingsenkät) analyserades tillsammans med resultatet från 

fokusgrupperna. Det är svårt att fastställa den interna validiteten då ingen 

kontrollgrupp har använts (Wedin & Sandell, 2004). Analysen kan dock stärkas 

att båda författarna har haft samma intryck och kommit fram till ett liknande 

slutsatser.     Det genomfördes även innehållsanalys av de olika vårdplanerna 

för att erhålla en vetenskaplig grund i framtagandet av rubrikerna inom 

målområdena. Ekologisk validitet är ett begrepp inom kvalitativ forskning 

(Wibäck, 2010). Författarna anser att studien har en högre grad av ekologisk 

validitet eftersom diskussion har förts utifrån deltagarnas verklighet samt att 

storytelling i form av att olika fall hade diskuterats i fokusgrupperna. Detta 

hade varit svårt i enskilda intervjuer då individen endast utgår från sina egna 

åsikter därav användes fokusgrupper för att få en större bredd på de olika 

fiktiva fallen. 

  

Den externa validiteten är låg i studien då generaliserbarhet ej är möjlig. 

Pilotstudiens syfte var att ta fram ett verktyg och en utvärdering av 

användbarheten av verktyget i verksamheten. Vid eventuell implementering 

är ambitionen att genom styrdiagrammet och stapeldiagram behandla 

kvantitativa data och utföra statistiska beräkningar på tre olika nivåer: 

individs-, verksamhets- och enhetsnivå. Detta kräver dock en längre tids 

datainsamling som insamlats korrekt utifrån verktygets manual. 

  

Begreppsvaliditeten anses vara hög i studien. Detta eftersom författarna hade 

en förförståelse inom verksamheten baserat på mångårig erfarenhet inom både 

rehabilitering och utredning. 

  

Kriterievaliditeten anses låg då studien behöver jämföras med andra studier 

och liknande studier har ej förekommit i verksamheten. Innehållsvaliditeten 
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anses vara acceptabel då resultat analyserats från fokusgrupper med en 

utvärderingsenkät. Samt att verktyget har konstruerats utifrån verksamheten 

och Socialstyrelsens rekommendationer. 

 

3.9.2 Studiens reliabilitet 

Reliabiliteten anses vara låg och kan förbättras genom att fler mätningar samt 

att en utvärdering av enkäten testas genom förslagsvis split half (Olsson & 

Sörensson, 2001). Reliabiliteten i studien är dock inte obefintlig då en enkät har 

varit en del av informationsinhämtningen. Att utvärdera och replikera studien 

är möjlig men fokusgrupper och samspelet mellan deltagarna är ej möjliga att 

replikera. Enkäten och utformandet av manualen anses kunna replikeras. 

Reliabiliteten i analysen kan stärkas av att författarna både analyserat 

materialet på egen hand och sedan tillsammans samt att planeringen och 

intervjufrågor var lika till fokusgrupperna. Överförbarheten i studien kommer 

även att kommuniceras med kvalitetsansvariga som även kommer få tillgång 

till hela studien. 

3.10 Etiska aspekter 

Informationsbrev angående frivillighet i studien utgick i god tid till deltagarna. 

Författarna utformade studien utifrån att ingen interaktion med vårdtagaren 

var nödvändig utan interaktionen bestod av att vårdtagaren i dialog med sina 

behandlare eller kontaktpersoner följde redan uppsatt plan och att målen 

utformades utifrån vårdplanen. Ingen ny metod eller behandling har 

föreslagits utan verktyget ska mäta om vårdtagaren klarat gemensamt 

uppsatta delmål. Alla vårdplaner och genomförandeplaner hade 

avidentifierats och även namn och händelser som beskrevs under 

fokusgrupperna har tagits bort ur transkriptionen. Författarna kan utlova 

konfidentialitet (Olsson & Sörensson, 2001), men inte ansvara för resten av 

gruppens deltagare, därav gick inte författarna in på frågor som kan vara för 

känsliga vid fokusgruppsdiskussionerna. Det kan även vara en fördel att delta 

i en grupp och välja när man ska tillföra eller avstå att kommentera (Wibäck, 

2010; Bell, 2006). I en intervju situation kan deltagare känna sig tvingad till att 

svara. Denna studie krävde dock ej djuplodade frågor. 

 

Diskussion av grundläggande etiska principer, som autonomprincipen, 

Godhetsprincipen, principen att inte skada samt rättviseprincipen, fördes 

mellan författarna vid planering av verktyget och övriga 

datainsamlingsmetoder (Olsson & Sörensson, 2001). 

  

Författarna hade utgått utifrån att vårdtagare i studien ej skulle bli 

identifierade eller att verktyget inte skulle förändra målsättningar som redan 

var planerade (Bell, 2006). Interventionen bestod av fokusgrupper av personal 

inom verksamheten som i sin tur stämde av med vårdtagaren och i dialog 

utförde korta avstämningar av gemensamt uppsatta mål. Då man redan 

jobbade med mål och delmål var inte detta något nytt för vårdtagaren. 

Verktyget avsåg inte att mäta behandlingsmetod eller effekt av behandling. 
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Verktyget krävde dock att man sätter uppnåbara och positiva mål utifrån 

beställarens målformulering för att sedan mätas över tid vilket kräver en 

relation mellan behandlaren och vårdtagaren.   

 

Författarna såg vid analys av materialet att verktyget är beroende av att 

värderingar hos behandlarna. Verktyget hade även en aspekt på att vara enkelt 

att använda och ta så lite tid från den dagliga verksamheten som möjligt. 

Diskussioner kring att vetenskapligt kunna utveckla verktyget samt att 

författarna hade fått ett uppdrag var levande under hela projekttiden.  

 

Humana har ej haft åsikter eller kunnat påverka i metodval samt inte erhållit 

några resultat innan Mittuniversitetet godkänt studien för opponering.  Då 

man hade använt fokusgrupper som både informationsinsamling och i ett 

utbildningssyfte kunde författarna förmedla vikten av att målen och delmålen 

skulle vara utifrån ett positivt perspektiv och att inte målen eller det 

förväntade resultatet på något sätt skulle vara kränkande för vårdtagaren.   

3.11 Genus perspektiv 

Verktyget som skapades inom studien var avsett att mäta uppnåelsegraden av 

mål utifrån vårdplaner och genomförandeplaner. Verktyget tog således ingen 

hänsyn till vilket kön eller bakgrund vårdtagaren hade. Studien hade dock ett 

genusperspektiv att ta ställning till eftersom utbildningen i verktyget bör 

innehålla ett genusperspektiv. Detta bör utvecklas ytterligare i verktyget och 

även ta hänsyn till vid eventuell implementering.  Innan utbildning 

diskuterade författarna att inte förstärka könsstereotypiska beteenden utan 

vara så objektiva samt att inte överföra egna värderingar i diskussionerna 

(Järviluoma, et al, 2003). Författarna har reflekterat av det snedvridna urvalet 

då det till största del bestod av män och i analysen kan en viss jargong utläsas, 

därav är det viktigt att reflektera över hur utbildningen av verktyget skall 

levereras.  
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4. Resultat  
4.1 Dokumentanalys 

Innehållsanalysen av vårdplanerna och dess tillhörande genomförandeplaner 

presenteras i sin helhet i bilaga 1 varpå endast en sammanfattning av resultatet 

presenteras här.  

 

Innehållsanalysen av föreskrivna dokument visar att vissa målformuleringar i 

genomförandeplan respektive vårdplan förekommer i samtliga fall. Dessa 

målformuleringar presenteras i tabell 2.  

 

Vårdplan Genomförandeplan 

Får en fungerande skolgång (12)  Deltar aktivt i fysisk aktivitet (12) 

Har sunda rutiner kring sömn, hygien 

och mat (12) 

Goda kostvanor/Äter samtliga måltider 

(12) 

God relation med familj och andra vuxna 

(12) 

Får en fungerande skolgång (12) 

Har ingen ogiltig frånvaro (12) 

Tabell 2. Målformuleringar som förekommer mest frekvent i dokumenten.  

 

Tabellen som presenteras i Bilaga 1 visar att målformuleringarna som 

förekommer i genomförandeplanerna respektive vårdplanerna är sorterade 

under respektive målområde i BBiC. Tabellen visar under vilket målområde 

enligt BBiC som respektive målformulering förekommer i dokumentet. Samma 

målformuleringar återfinns under olika målområden för BBiC.  

 

Flertalet av målformuleringarna i vårdplanerna respektive genomförande 

planerna för målområdena (BBiC) Hälsa, Utbildning och Förmåga att klara sig 

själv har ett praktiskt fokus och majoriteten är observerbara för personal (Se 

Bilaga 1). Dessa klustrades således samman i studien för att omfatta 

målområde ”Praktiska mål” i verktyget.  

 

Av innehållsanalysen av dokumenten framgick att målformuleringar inom 

målområdena Sociala relationer och Socialt uppträdande för BBiC liknade 

varandra och omfattades ofta av samma insatser (Se bilaga 1). Dessa blev 

således ett målområde inom verktyget med titeln Sociala relationer.    

 

De två resterande målområdena enligt BBiC är Känslo- och beteendemässig 

utveckling och Identitet. Dessa två områden omfattade målformuleringar som 

fokuserade på ungdomens välmående (se Bilaga 1). Vi valde att sortera dessa 

under målområde Välmående/Välbefinnande i verktyget.       
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Objektet har tagits bort av författarna med anledning av upphovsrätten. För 

tillgång till informationen eller övriga frågor kring innehållet, vänligen kontakta 

författarna per e-post: 

 

Karolina Landowska: landowska@yahoo.com 

Per Fröling: per.froling@hotmail.com  

4.2 Verktyget 

Verktyget som utvecklades under studien baserades på Socialstyrelsens 

Målinriktad och systematisk utvärdering (MOS) och utgick ifrån principen att 

målen som mäts ska vara framtagna i samverkan med vårdtagaren och direkt 

kopplas till den genomförandeplan som fastställts för vård och behandling. 

Som tidigare nämnt (se 2.5 Målinriktad och systematisk utvärdering (MOS)) 

uppstår svårigheter när MOS ska användas för att agregera resultat på en 

övergripande nivå för enheter likväl som verksamheter eller totalt för hela 

organisationen. Verktyget som utvecklades inom ramen för denna studie har 

för avsikt att överkomma denna svårighet genom att mål sätts inom ramen för 

förbestämda målområden. Dessa målområden identifierades genom en 

innehållsanalys av vårdplaner med tillhörande genomförandeplaner. En mer 

utförlig beskrivning av dokumentanalysen återges i avsnittet 4.1 

Dokumentanalys.  

 

4.2.1 Verktygets mall för målformulering 

Verktyget som utvecklades består av tre målområden inom vilka behandlaren 

tillsammans med vårdtagaren ska formulera delmål och förväntade resultat. 

Denna del av verktyget utgörs av en mall som kan användas vid samtal mellan 

behandlare och vårdtagare. Mallen består av fem kolumner som vardera fylls i 

av behandlare. Figur 7 visar den mall som användes i pilotstudien.  

 

Fig. 7. Mall för målformulering i verktyget. 

 

I samtal med vårdtagaren väljs ett prioriterat mål ut från vårdplanen (eller 

genomförandeplanen). Utifrån det valda målet väljer behandlaren tillsammans 

med vårdtagaren ett relevant delmål som knyter an till det prioriterade målet 

från vårdplanen.  Det är viktigt att målen är mätbart, tydligt, observerbart, 

positivt formulerat och utgår från vårdtagarens styrkor.  

 

mailto:landowska@yahoo.com
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Objektet har tagits bort av författarna med anledning av upphovsrätten. För 

tillgång till informationen eller övriga frågor kring innehållet, vänligen kontakta 

författarna per e-post: 

 

Karolina Landowska: landowska@yahoo.com 

Per Fröling: per.froling@hotmail.com  

Nästa steg är att fastställa ett förväntat resultat. Det förväntade resultatet är det 

som vårdtagaren förväntas uppnå vid varje mättillfälle. Det förväntade 

resultatet ska vara realistiskt och tydligt samt accepterat av vårdtagaren.  

 

Den fjärde kolumnen i mallen avser den individuella skattningsskalan. I 

verktyget används skalan 1-5 enligt följande: 

 

1. Mycket mindre än förväntat  

2. Något mindre än förväntat 

3. Uppnår förväntat resultat  

4. Något mer än förväntat 

5. Mycket mer än förväntat   

 

Den femte och sista kolumnen i mallen är avsedd för behandlarens 

anteckningar om exempelvis samtalet med vårdtagaren.  

 

4.2.2 Verktygets utvärderingsmatris 

En utvärderingsmatris utvecklades under studien för att underlätta mätningen 

inom ramen för pilotstudien. Figur 8 visar utvärderingsmatrisens utformning. 

Beställaren hade i ett tidigt skede uttryckt att resultatet av mätningarna skulle 

redovisas i färger (trafikljus) snarare än i siffror för att bättre visualisera 

måluppfyllelsen.  

Fig.8. Verktygets utvärderingsmatris för pilotstudiens mätningar 

 

I studien valdes således att dela in skalan 1-5 då tre, fyra och fem markeras 

med grönt vilket innebär att det förväntade resultatet uppfyllts eller 

överträffats. Skalans tvåa innebär att det förväntade resultatet inte helt 

uppnåtts och markeras därför med orange. Den röda färgen representerar en 

etta på utvärderingsskalan vilket innebär att det förväntade resultatet inte 

uppnåtts alls.   
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Utvärderingsmatrisen användes genom att behandlaren vid varje mättillfälle 

sätter ett kryss i den ruta som motsvarar resultatet av mätningen.  Under 

pilotstudien ombads medverkande behandlare att genomföra fyra mätningar i 

enlighet med kolumnerna i utvärderingsmatrisen.  

 

4.2.3 Verktygets användarmanual  

För att underlätta användandet av verktyget framställdes en användarmanual. 

I manualen beskrivs utförligt hur verktygets mallar ska användas och hur 

behandlaren ska formulera mål och förväntat resultat inom de tre 

målområdena. Vidare beskrivs även hur dessa mål ska mätas och värderas 

utifrån det fastställda förväntade resultatet. Manualen beskriver även hur 

utvärderingsmatrisen ska användas vid mättillfället. Hela manualen är bifogad 

rapporten som bilaga 3.    

4.3 Fokusgrupp 

Här sammanfattas resultatet av fokusgrupp 1-4. Resultatet från 

fokusgrupperna finns mer utförligt beskrivet i tabellen som presenteras i 

bilaga 2. Samtliga fokusgrupper har transkriberats och dessa transkript har 

används som rådata i framställningen av tabellerna i bilaga 2 samt de 

sammanfattningar som presenteras här.  

 

4.3.1 Resultat från Fokusgrupp 1 

Fokusgruppen inleds med en presentation av verktygets mål och syfte. Under 

denna presentation gör deltagarna inga inlägg. Efter presentation följer en 

diskusson som initieras av deltagarna gällande att deras ungdomar ej fungerar 

som normala ungdomar och att relation måste skapas i ett initialt skede. 

Deltagarna anser att det inte går att mäta i början av placeringen, diskussion 

om rätt mål och att man kan mäta hur relationen fortskrider.  

 

Deltagarna uttrycker att de möter mycket motstånd från ungdomen till en 

början och en anser att målen skiljer sig från behandlaren och ungdomen. ”Vi 

kommer aldrig ha samma mål”, diskussion om olika målsättningar i olika 

skeenden i placeringen.  

 

Klargöranden om olika mål, deltagarna anser att målen krockar och 

behandlaren har ett mål och ungdomen har ett annat mål. Moderatorn 

förklarar att delaktighet är en grund i verktyget. Diskussion om vem som ska 

följa upp, arbetstider samt att tid ej är tillräcklig i dagsläget. ”i den bästa av 

världar” har inte tid med dokumentationen i verksamheten. 

 

Diskussion om oförutsägbara händelser och att ”släppa allt” vid 

krissituationer.  

 

Workshop genomförs om att sätta mål och fiktiva fall används. Vårdtagarens 

bakgrund och personlighet tas fram och fiktiva mål tas upp och diskuteras. En 

lång diskussion följer om hur verktygets målområde inte överensstämmer med 
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befintliga målområden inom BBIC. Att verktyget har egna rubriker förvirrar 

vissa deltagare. Målen tas fram utifrån vårdplan socialtjänstens beställning och 

kartläggning.  

 

Diskussion om att inga liknande mätningar utförs i verksamheten ”vi har inte 

mätningen svart och vitt hur det blev” stora och övergripande mål i 

beställningen med höga grundkrav utifrån socialstyrelsens förordningar. 

 

Diskussion om ”luddiga” vårdplaner och rubriken identitet i BBIC. Mål som 

att gå upp och närvara i skolan diskuteras. Diskussion om att förväntningar 

”inte kränker barnet” klargörande om att målen skall anpassas efter individ 

och framtas tillsammans med ungdomen. Avstämning skall också göras 

tillsammans med ungdomen.  

 

Diskussion om delaktighet och att ungdomen skall vara informerad om 

planering och behandling enligt socialstyrelsens riktlinjer. Diskussion gällande 

det förväntade resultatet: behandlarens förväntningar kontra ungdomens 

förväntningar på att uppfylla en gemensam målsättning och ungdomens 

förmåga att ställa krav på sig själv. Målsättning inom välbefinnande blir åter 

en diskussion om rubriker i BBIC och varför verktygets målområde skiljer sig 

från BBIC.  

 

Fritidssysselsättning diskuteras och välmående när ungdomen utför vad den 

gillar att göra på sin fritid. Nya mål och att revidera mål som antingen är för 

högt eller lågt satta diskuteras. Diskussion om tider och hur långa mätperioder 

bör vara.  

 

4.3.2 Resultat från Fokusgrupp 2 

Vårdtagare definieras som klient 

 

Ledare presenterar sig samt syfte och planering av förmiddagen presenteras. 

Gruppen har inga inlägg. 

 

Diskussion om ”varför är det inte samma mål” i BBIC samt diskussion om 

varför tre verktyget har tre egna rubriker på målområden. Diskussion om att 

mäta vardagliga händelser och hur man ser på förväntningar. ”det här mäter 

bara våra förväntningar det mäter inte hur bra behandling vi har” (se bilaga 2)  

 

Diskussion om uppföljning med 6 mån intervall och att placeringen av 

klienterna tenderar gå bra i början men försämras över tid. Placeringar kan 

överstiga tre år och delmål samt ”mikromål” diskuteras. Diskussion om att 

klienterna inte vill delta i verksamheten och att inte visa mer dokument och 

papper för klienten. 

 

En del av gruppen anser att det är lätt att sätta mål. Moderatorn förtydligar att 

verktyget avser positiva och mätbara mål. Detta behöver moderatorn 
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återkomma till det under hela fokusgruppen. Svårt att inte använda negativa 

termer eller att ”klienten inte ska”. Förtydligande att målen skall vara 

uppnåbara och inte för svåra att uppnå samtidigt som målen ska uppmuntra 

till progression och inte vara helt kravlösa. Diskussion följer om balans i 

målsättning och i förväntade resultat. Fall blev ej fiktiva utan var beskrivelser 

utifrån verkliga ärenden dessa tas ej upp pga. sekretess. 

 

Diskussion om flummigt uppsatta mål av skolan. En av deltagarna tar upp 

diskussion om ”Utifrån sina egna förutsättningar”, ”våra killar behöver lyckas 

ibland” ”genomförandeplan måste inte utgå från vårdplan”, ”fast vi har ju ett 

uppdrag” Interna diskussioner i gruppen. Fastställande om fall fiktiv person 

bakgrund och funktionshinder diskuteras. 

 

Misslyckande och reviderade mål tas upp samt delaktighet och att verktyget 

kräver att mål, förväntat resultat samt uppföljning sker tillsammans med 

klienten. Detta förtydligas av moderatorerna. Diskussion om belöningar vid 

uppnådda resultat, förtydligande om att verktyget skall mäta inte vara del av 

behandling. Identitet tas upp i diskussion eftersom det är ett mål inom BBIC. 

 

Målen i vårdplanen upplevs som stora och diffusa samt utifrån gällande norm. 

Kontroll vid lögner samt delaktighet och att målen sätts i samtal med klient, 

”vi curlar honom hela tiden” diskussion om förutsägbara händelser kontra 

oförutsägbara händelser. Måluppfyllnad samt hur det förväntade resultatet 

mäts och visualiseras i ett styrdiagram. Mätning sker ej på detta sätt i 

dagsläget.   

 

4.3.3 Resultat från Fokusgrupp 3 och 4 

Resultatet av fokusgrupp 3 och 4 sammanfattas och presenteras här 

gemensamt. Detta eftersom bortfallet vid fokusgrupp 3 var högt och endast två 

medarbetare deltog.  

 

Sammanfattningsvis ansåg majoriteten av medarbetare som deltog i 

fokusgrupp 3 och 4 att verktyget hade varit enkelt att använda.    

En deltagare uttryckte att hen kommer fortsätta då verktyget har varit mycket 

positivt för hens vårdtagare.  

 

Flera deltagare uttryckte att mätperioden borde utökas då det ansågs vara för 

kort med tid. Över lag fanns det dock en positiv inställning till verktyget. En 

stor del av deltagarna ansåg att det fanns fler värden med att använda 

verktyget. Exempel på mervärden som identifierades av deltagarna var: 

 

- Delaktighet 

- Tid för riktat samtal kring målsättningar, 

- Fokus på områden utifrån genomförandeplan  
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Överlag fanns en positiv inställning till en eventuell implementering av 

verktyget.  Det framkom dock att en viktig förutsättning vid en eventuell 

implementering är att det skulle vara lätt att administrera i journalsystemet. 

Det fanns återkommande oro för merarbete och att mätningarna skulle 

försvåra det dagliga arbetet.   

 

Vid fokusgrupp 3 och 4 var bortfallen större än vid de tidigare två 

fokusgrupperna. Bortfall kan förklaras dels av arbetsbörda, sjukdom och dels 

olika förutsättningar ekonomiskt då vissa kunde ta ut tid mot tid och andra 

fick övertidsersättning (se 3.8 Bortfallsanalys).  

 

Vid en eventuell implementering ansåg deltagarna att man bör börja enkelt för 

att sedan utöka och ge sig på svårare delmål efter tid. Deltagarna såg positivt 

på att man kunde visualisera via styrdiagram samt se tidslinjen och ha det som 

samtalsunderlag. Styrdiagrammet kunde enligt deltagarna ses som en kvittens 

på att man når delmål samt det förväntade resultatet.  

 

Deltagarna angav att det förekom en hög grad av delaktighet från vårdtagarna 

eftersom delmål och förväntat resultat samt mätningar gjorts tillsammans med 

dessa. Det förväntade resultatet ansågs vara lätt att stämma av och att man inte 

kan göra fel antingen har man uppnått följsamhet enligt planering eller inte. 

Tid och vikten av relation återkommer i alla diskussioner.  

4.4 Pilot av verktyget 

Totalt deltog åtta medarbetare från Humana Individ och Familj, region Öst i 

pilotstudien och testade verktyget.    

 

Målområde 1:  

Praktiskt mål 

Målområde 2: 

Socialt mål 

Målområde 3: 

Välbefinnande 

Lägga fram kläder till 

morgondagen 

Delta i samtal under 

middagen medan vi äter 

Gå en promenad på 40 

minuter med personal  

Ska laga mat fyra gånger i 

veckan 

Ska äta lunch i skolan  Ska gå minst två 

promenader i veckan 

Borsta tänderna varje kväll 

i jourrummet 

Ta bussen en dag i veckan Duscha tre gånger i 

veckan 

Komma igång med 

körkortet 

Ta eget ansvar beträffar 

sina resor 

Ta bussen från skolan på 

eget initiativ 

Gå 20 minuters promenad 

med personal minst tre 

gånger i veckan  

Ha en normal klädstil Äta normala portioner 

(storlek och antal) 

Göra måltider till sig själv 

fem gånger i veckan 

Utsätta sig för 

vardagssituationer två 

gånger i veckan  

Duscha en gång i veckan 

Göra ”bra ifrån sig” 75 % 

av tiden i skolan 

Tänka på sig själv – och 

inte på hur andra har det 

Sänka sin talvolym 

Vara aktiv i skolan Fungerande hemresor Bli insatt i sin egen framtid 

Tabell 3. Formulerade delmål utifrån vårdplan och genomförandeplan. 
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Objektet har tagits bort av författarna med anledning av upphovsrätten. För 

tillgång till informationen eller övriga frågor kring innehållet, vänligen kontakta 

författarna per e-post: 

 

Karolina Landowska: landowska@yahoo.com 

Per Fröling: per.froling@hotmail.com  

 

Tabell 3 visar de delmål som medarbetarna formulerade inom ramen för 

pilotstudien och som följdes upp under fyra veckorsperioden.  

 

Fig. 9. Mall från verktyget för målformulering 

 

Figur 9 visar ett exempel på en av medarbetare ifylld mall för målformulering. 

 

Deltagarna i pilotstudien ombads fylla i tre mallar för målformulering 

motsvarande de tre målområdena; praktiskt mål; socialt mål; och 

välmående/välbefinnande.  

 

4.4.1 Resultat från pilotstudiens mätningar 

Resultatet av de mätningar som genomfördes inom ramen för pilotstudien 

redovisas i sin helhet i bilaga 5. Åtta medarbetare som deltog i pilotstudien 

lämnade in resultatet av mätningar. Samtliga hade genomfört mätningar under 

minst fyra veckor. Tabellerna i bilaga 5 omfattar mätningar som genomfördes 

vecka 1 till 4 för studiens tre målområden. Data från matriserna registrerades i 

Excel. Datagrupp nummer 8 i tabellerna saknar värde för mätning i vecka fyra. 

Detta berodde på att vårdtagaren ej befann sig på boendet (HVB).    
 

4.4.2 Visualisering av data  

Data som samlades in under pilotstudien sammanställdes och registrerades i 

dataprogrammet Minitab. Dataprogrammet användes för att skapa 

styrdiagram (så kallade Individuella styrdiagram). De styrdiagram som 

framställdes inom studien gavs en bestämd centrallinje på värde 3 vilket 

motsvarar det förväntade resultatet i verktyget. Centrallinjen bestämdes 

eftersom pilotstudien genererat begränsad mängd data och syftet med 

styrdiagrammen är att visualisera variationer utifrån det förväntade resultatet.  
 

Tre olika typer av diagram skapades för att visa resultaten på olika nivåer (se 

bilaga 6). För diagram på enhetsnivå användes stapeldiagram istället för 
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styrdiagram eftersom data som visualiseras avser samtliga mätningar under en 

vecka och representerar således ej en tidsserie.    
 

Styrdiagrammen för verksamhetsnivå visar samtliga enheters aggregerade 

resultat under mätperiodens fyra veckor. Varje mätpunkt i styrdiagrammen 

visar medelvärdet för samtliga mätningar genomförda under en vecka.  
 

Diagram 1 avser resultatet för Målområde 1: praktiskt mål. Resultatet i 

diagram 1 visar att det aggregerade resultatet inte når upp till fastställd 

centrallinje och att två av fyra mätpunkter faller utanför det av 

dataprogrammets uträknade undre styrgräns. Diagram 2 för Målområde 2: 

Socialt mål visar att tre av fyra mätpunkter faller inom styrgränserna men de 

når inte upp till centrallinjen (förväntat resultat). Diagram 3 för Målområde 3: 

Välbefinnande redovisar ett resultat för samtliga mätpunkter ligger utanför 

den undre styrgränsen. 
 

Stapeldiagrammen för enhetsnivå visar resultatet för samtliga mätningar på en 

enhet under en vecka. Varje stapel i diagrammet representerar en enskild 

individs resultat. Eftersom pilotstudien endast omfattade mätningen av åtta 

individer placerade vid skilda enheter har samtliga av dessa inkluderats för att 

visualisera resultatet i stapeldiagrammet för enhetsnivå. För varje individ 

redovisas tre staplar, varje stapel representerar ett målområde.  
 

Styrdiagrammen för individnivå visualiserar data för enskilda individer över 

tid. I bilaga 6 presenteras styrdiagram för verktygets samtliga tre målområden 

för individ 1 (Datagrupp nummer 1 i tabellerna – bilaga 5).  

 

Diagram 8 visar resultatet för Målområde 1: praktiskt mål för individ 1 under 

veckorna 1-4. Resultatet är att individen uppnådde det förväntade resultatet 

under mätperiodens två första veckor för att sedan överträffa det under de två 

följande veckorna. Diagram 9 avser mätningar för Målområde 2: Socialt mål. 

Resultatet i diagram 9 visar att individen endast uppnådde det förväntade 

resultatet i mätperiodens vecka 2 och 3. Diagram 10 visar resultat för 

Målområde 3: Välbefinnande. Resultatet visar att individen uppnådde det 

förväntade resultatet under vecka 1 och 2 för att sedan överträffa det under 

vecka 3 och 4.  

4.5 Enkät (utvärdering av pilotstudie)  

Utvärderingenkäten av pilotstudien genomfördes i samband med 

fokusgrupperna efter pilotstudiens testperiod. Totalt medverkade åtta 

medarbetare och genomförde utvärderingenkäten. Resultatet presenteras i 

tabellform i tabell 4.  
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 Stämmer 

inte alls 

Stämmer  

lite 

Varken  

eller 

Stämmer 

ganska 

väl 

Stämmer 

mycket 

väl 

1.) Jag tycker det var enkelt 

att använda verktyget 
   1 

(12,5%) 

6  

(75 %) 

1  

(12,5%) 

2.) Jag anser att verktyget 

kan mäta ungdomens 

utveckling enligt 

genomförandeplanen 

 2  

(25 %) 

 3 

(37,5%) 

3  

(37,5%) 

3.) Jag tyckte det var enkelt 

att sätta upp ett delmål 

tillsammans med ungdomen 

  1 

(12,5%) 

5  

(62,5%) 

2  

(25 %) 

4.) Jag tyckte det var enkelt 

att sätta upp ett förväntat 

resultat tillsammans med 

ungdomen 

  1 

(12,5%) 

2  

(25 %) 

5  

(62,5%) 

5.) Jag anser att skalan till 

det förväntade resultatet (1-

5) var lätt att använda 

   4  

(50 %) 

4  

(50 %) 

6.) Jag anser att verktyget 

kan mäta ungdomens 

måluppfyllelse enligt 

genomförandeplanen över 

tid 

  1 

(12,5%) 

4  

(50 %) 

3 

(37,5%) 

7.) Jag är positivt inställd till 

att använda verktyget i 

fortsättningen 

  2  

(25 %) 

2  

(25 %) 

4  

(50 %) 

Tabell 4. Resultat från utvärderingsenkät av pilotstudien 

 

Resultatet från utvärderingsenkäten visar att medverkande personal i 

huvudsak var positiva till verktyget och pilotstudien varpå 75 procent är 

positivt inställda till att arbeta med verktyget i fortsättningen. Vidare ansåg sju 

av åtta respondenter att verktyget var enkelt eller relativt enkelt att använda. 

Två av respondenterna svarade dock att de var något osäkra på om verktyget 

kan mäta ungdomens utveckling enligt genomförandeplanen.    
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 5. Analys 
Studiens analys avser verktyget och utgår ifrån aktionsforskningens fyra faser, 

Planera, Agera, Utvärdera och Implementera (Plan, Do, Study, Act på 

engelska). Dessa faser omfattar studiens samtliga delar i arbetet med att 

utveckla och testa verktyget.   

  

Fas 1: Planera (PLAN): Verktygets utformning  

Utifrån studiens dokumentanalys identifierades tre målområden (praktiskt, 

socialt och välmående). Genom att mäta tre mål i veckan inom ramen för dessa 

målområden kan verktyget ge en holistisk bild samt en mätning av den 

enskildes progression enligt vårdplan över tid. Verktyget följer således de 

rekommendationer som återges av Socialstyrelsens (2012) Målinriktad och 

systematisk utvärdering av insatser för enskilda personer (MOS) om att mäta 

enskilda individers progression samt Mattias Elgs (2013) rekommendation om 

att mätningar bör ske med relativ hög frekvens för att signalera när variationer 

uppstår.  

 

Verktygets mall och matris har utvecklats för att kunna mäta samt 

systematisera mål och visualisera resultat övertid. Inom studien visualiseras 

data genom styrdiagram i syfte att se variationer över tid och kunna identifiera 

slumpmässiga och systematiska variationer (Bergman & Klefsjö, 2012; Elg, 

2013; Sörqvist, 2004). Mätning över tid och korta mät intervaller kommer 

kunna påvisa eventuell variation som kan analyseras och ge information om 

eventuella åtgärder behöver sättas in och som underlättar arbetet med 

ständiga förbättringar (Sörqvist, 2004; Bergman & Klefsjö 2012; Elg, 2013). 

 

Det inom studien utvecklade verktyget förutsätter att mål, delmål och 

förväntat resultat skapas i dialog mellan behandlare och vårdtagare. Det mål 

som sätts i vårdplanerna är ett led i socialtjänstens beställning och bör uppnås 

innan utskrivning är aktuell. Målen bryts ner i delmål i verktyget som skall ha 

en förankring i socialtjänstens beställning. Ett förväntat resultat bestäms i 

dialog mellan behandlare och vårdtagare som sedan mäts i veckovisa 

intervaller. Avsikten är att resultatet analyseras över tid och kan indikera på 

om insatser behöver sättas in eller om delmål behöver förnyas eller revideras. 

Denna process möjliggör att ledningen kan basera sina beslut på fakta 

(Bergman & Klefsjö, 2012) utifrån att både behandlare och vårdtagare följer en 

stabil process som kan visualiseras via styrdiagrammet (Elg, 2013).  

 

Baserat på ovanstående följer verktyget de rekommendationer som 

Socialstyrelsens (2012) MOS förespråkar eftersom fokus är på vårdtagarens 

mål, det sker upprepade mätningar samt delaktighet och samverkan med 

vårdtagaren är en förutsättning.  
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Fas 2: Agera (DO): Pilotstudien 

Metoden bestående av fokusgrupper, utbildning i verktyget och pilotstudien 

utgjorde agerande fasen (DO) (Bergman & Klefsjö, 2012). För att besvara 

studiens frågeställning om det är möjligt att utveckla ett verktyg som mäter 

enskilda individers måluppfyllelse genomfördes en pilot av verktyget under 

denna fas av studien. Medverkande medarbetare utbildades i verktyget då 

detta ansågs vara nödvändig för att utformningen av mål och förväntade 

resultatet skulle bli så likvärdigt som möjligt. Utbildning i verktyget 

säkerställer att data som insamlats är pålitlig.  

 

Under agera fasen testades studiens verktyg för att undersöka om det var 

möjligt och visualisera samt aggregera data som insamlats genom verktyget. 

 

Resultatet av pilotstudien som redovisas i tabell 3 påvisar en varierande 

kvalitet på målformuleringar som utförts av personal. Detta tyder på att det 

kan finnas behov av ytterligare utbildning i målformulering och hur relevanta 

mål sätts. För att målen ska vara relevanta ska de vara kopplade till i detta fall 

fastställda mål i vårdplanen samt mätbara (Lindberg, 2012).     

 

Enligt resultat från fokusgrupp ansåg gruppen att målformuleringar var 

skiftande då vissa ansåg att det var lätt att formulera mål och vissa ansåg att 

det var svårare att formulera mål. Rubrikerna över målområdena ansågs inte 

överensstämma med BBIC vilket var förvirrande för deltagarena. Resultat från 

fokusgrupperna påvisar att behandlarna inte mäter eller jobbar sytematiskt 

med mål i dagsläget. Målen från beställaren ansågs vara ”luddiga” och 

övergripande samt svåra att leva upp till. För att arbetet med studiens 

utvecklade verktyg ska bli tydligare behöver medarbetarna således mer 

utbildning och träning i att sätta mål och förväntat resultat. Det är viktigt att 

arbetet med verktyget känns begripligt, meningsfullt och hanterbart för att inte 

verktyget ska ses som en belastning som skapar onödigt merarbete för 

medarbetarna (Elg, 2013; Lindberg, 2012).     

 

Utifrån data som insamlats från pilotstudien var det möjligt att skapa 

styrdiagram och stapeldiagram som visualiserar data på tre nivåer; 

verksamhets nivå; enhetsnivå; och individnivå. På verksamhetsnivå kan även 

data aggregeras och indikerar på att verktyget kan användas i organisationen 

för att arbete med ständiga förbättringar och identifiera variationer i 

processerna (Bergman & Klefsjö, 2012; Sörqvist, 2004; Elg, 2013). Mer data 

behöver dock samlas in över tid för att säkerställa resultaten statistiskt.  

 

Fas 3: Utvärdera (STUDY): Verktygets användbarhet 

Resultatet från fokusgrupper och utvärderingsenkäten visar att verktyget 

anses var användarbart i den befintliga verksamheten.  Från resultatet kan 

utläsas att medarbetarna uttryckte sig uppleva en ökad delaktighet i 

kvalitetsarbetet. Medarbetarna upplevde att både behandlare och vårdtagare 

får bekräftelse på att rätt saker görs. Vidare ansågs det att både vårdtagaren 
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och behandlaren få progression visualiserad. Detta styrker Mattias Elgs (2013) 

argument att visualisering av data är viktigt för utvecklingsarbetet. 

 

Resultatet av studien visar att det råder en osäkerhet i framtagandet av det 

förväntade resultatet bland medverkande medarbetare. Med anledning av 

detta bör organisationen initialt beakta och ta hänsyn till att det kan vara svårt 

för behandlaren att ta fram realistiska förväntade resultat. Denna hänsyn bör 

särskilt iakttagas vid analys av styrdiagrammen. Felaktig data kan uppkomma 

då antingen för höga eller låga förväntade resultat har satts.  

 

Åsikterna avseende den tidsåtgång verktyget krävde skiftade bland 

deltagande medarbetare. Det framgick av fokusgrupperna att vissa ansågs sig 

behöva mer stöd i att använda verktyget. Dock ansågs uppföljning av målen 

vara mycket enkelt och positivt av samtliga närvarande vid fokusgruppen för 

uppföljning. Utifrån enkät kan man se ett positivt resultat i verktygets 

användbarhet samt att 6 av 8 uttrycker sig positiv till att använda verktyget i 

framtiden.  Ingen av respondenterna har uttryckt sig negativt till att använda 

verktyget. 

 

Fas 4: Implementera (ACT) 

Som beskrivet i 1.4 Avgränsningar har denna studie ej omfattat PDSA-cykelns 

fjärde fas; implementera fasen. Studiens författare kommer att överlämna 

rapporten till uppdragsgivarna samt presentera resultatet för ledningsgruppen 

i organisationen. Det är sedan organisationens ansvar att eventuellt 

implementera eller utveckla verktyget i den egna organisationen.  
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 6. Slutsatser 
Syftet med studien var att framställa ett verktyg utifrån socialstyrelsens 

rekommendationer som kan påvisa progression men även ge ledningen ett 

indikatorsystem visualiserat på ett enkelt sätt. Då verktyget skall mäta 

individers följsamhet mot uppsatta mål ska förväntat resultat och delmål sättas 

i dialog med vårdtagare. Detta kräver en delaktighet av både behandlare och 

vårdtagare. Vi anser att detta har uppnåtts genom det utvecklade verktyget. 

Författarnas slutsatser av studien presenteras vidare utifrån studiens 

frågeställningar.  

 

Är det möjligt att utveckla ett verktyg som mäter enskilda individers 

måluppfyllelse? 

Studien visar att utifrån de metoder som valts och den teoretiska ramen har 

det varit möjligt att utveckla ett verktyg som mäter individers måluppfyllelse. 

Det verktyg som har utvecklats utifrån studien mäter även måluppfyllelse över 

tid. Verktyget som utvecklades kan mäta den enskildes måluppfyllese men 

resultatet kan ej statistiskt säkerställa i dagsläget eftersom datamängden är 

begränsad. Kvaliteten på data är beroende av de målformuleringar som tas 

fram av behandlare och vårdtagare i dialog. Det kommer att krävas någon 

form av utbildningsinsats för eventuella användare av verktyget för att 

säkerställa att målformuleringar och mätningar är likvärdiga. Verktyget mäter 

ej utfall eller effekt av behandling och har ej framställts med avsikt att mäta 

effekt av behandling. Dock anser författarna att förändringar i vårdtagarens 

behandling borde fångas upp av styrdiagrammet över tid då det rimligtvis har 

en inverkan på något av verktygets tre målområden.  

 

Verktyget avser att mäta progression och ge en indikation till ledning om att 

individer följer en genomförandeplan. Vi anser att verktyget även kan 

användas inom andra organisationer då verktyget mäter progression utifrån 

fastställd planering. 

 

Kan detta utvecklade verktyg användas för att visualisera och aggregera data 

på verksamhets-, enhets och individ nivå? 

Vi anser att verktyget kan visualisera och aggregera data på verksamhet, 

enhets och individuell nivå. Dock kan verktyget i sig inte säkerställa 

målformuleringar då kunskap om att sätta mål och balansera ett förväntat 

resultat tillsammans med individen krävs för att erhålla kvalitet på data. Det 

förväntade resultatet kan bli för högt eller lågt satta och det krävs en viss 

kompetens av personal att sätta mål utifrån genomförandeplanen i dialog med 

vårdtagaren. Syftet med manualen är att säkerställa att användaren mäter på 

ett enhetligt sätt då data från det förväntade resultatet kvantifieras och 

visualiseras i styrdiagram över tid.     
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I pilotstudien har mätning skett under fyra veckor och författarna anser att 

längre mätperioder kommer att behövas innan resultat kan säkerställas med 

hjälp av statistiska beräkningar. Detta gäller även för uträkning av 

standardavvikelser vilket anger styrgränserna i styrdiagrammet.  

 

Kan action research användas som metod för att nå studiens syfte med att 

utveckla ett användbart verktyg för organisationen?    

Metoden anses vara användbar då problemområden identifieras i interaktion 

med både organisationens ledning och dess medarbetare. Författarna anser att 

det inte hade varit möjligt att ta fram verktyget utan delaktighet från 

medarbetare och ledning på Humana. Action research medger även författarna 

delaktighet i hela processen. Metod kräver dock mycket noggrannhet av 

författarna i både utförande och analys av data.  Enligt författarna kan studien 

inte uppfattas som objektiv eftersom action research involverar forskaren på 

ett aktivt sätt och detta påverkar resultatet. Action research har trots detta varit 

en bra metod för studien eftersom syftet delvis inneburit att någonting skapas 

med avsikt att förändra i organisationen.  
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 7. Diskussion 
Titeln för detta arbete är ”Humana Mätningar”. Denna titel valdes av 

författarna för att illustrera ambitionen bakom det verktyg som skapades inom 

ramen för studien. Ambition var att verktyget skulle uppfylla de behov som 

uttrycktes av uppdragsgivaren samtidigt som verktyget även skulle ge 

medarbetare och vårdtagare en aktiv roll i arbetet med att formulera mål samt 

mäta dessa. Författarna anser således att det utvecklade verktyget möjliggör 

för humana mätningar.   

 

Som tidigare nämnt utgick studie ifrån ett uppdrag som formulerades av 

uppdragsgivaren Humana. Författarna av studien anser att det varit lärorikt 

och intressant att arbeta med en organisation utifrån ett tydligt uppdrag. Även 

om det för författarna fanns en tydlig koppling mellan utbildningen i kvalitets- 

och ledarskapsutveckling och uppdraget så var det stundom svårt att 

kombinera dessa förhållningssätt i studien. Gränsen mellan vad ett 

vetenskapligt examensarbete är och vad som kan betraktas som ett 

konsultuppdrag var stundvis oklar.   

 

Syftet med studien och uppdraget från Humana har en direkt koppling till 

ämnet kvalitetsutveckling. Att mäta och analysera på ett vetenskapligt sätt 

skapar förutsättningar att basera beslut på fakta men även ge information och 

identifiera nya problemområden. Kunden är central i offensiv 

kvalitetsutveckling och verktyget som har konstruerats skapas förutsättning 

för delaktighet samt att kunden blir delaktig i mätningarna. Fakta definieras 

som obestridlig information och då behöver man ha vetenskapliga underlag 

för att säkerställa information så långt det är möjligt. Det utvecklade verktyget 

ger möjlighet att upptäcka variation i verksamheten men identifierar ej 

orsakerna. Identifiering av slumpmässig variation eller systematisk variation 

behöver sedan analyseras för att rätt insats eller åtgärd ska kunna tillämpas.  

 

Eftersom studien utvecklade ett eget verktyg för att mäta uppnåelsegraden av 

vårdplaner har inga tidigare studier gjorts på detta verktyg. Dock är verktyget 

baserat på Socialstyrelsens (2012) MOS samt utgått från Mattias Elgs (2013) 

rekommendationer om mätning i offentlig sektor. Författarna av studien anser 

att det utvecklade verktyget lever upp till uppdragsgivarens behov. Studiens 

utvecklade verktyg möjliggör för organisationen att aggregera resultat och 

presentera data över tid i styrdiagram för att identifiera variationer. Eftersom 

verktyget förutsätter att mätningar sker med hög frekvens ger det ett resultat 

som bättre kan användas i arbetet med ständiga förbättringar. Resultat från 

mätningar som sker med låg frekvens (årsvis eller delårsvis) har inte samma 

möjlighet att identifiera och särskilja slumpmässiga variationer från 

systematiska variationer (Elg, 2013; Sörqvist, 2004).    
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Författarna valde inledningsvis att avgränsa studiens teoretiska referensram 

avseende kvalitetsutvecklingens fyra hörnstenar (Bergman & Klefsjö, 2012).  

Studien omfattade endast ”basera beslut på fakta” samt ”arbeta med ständiga 

förbättringar” då uppdraget från Humana inte avsåg en översyna av 

organisationens arbete med processer eller hur förutsättningar skapas för 

delaktighet. Data från fokusgrupperna 3 och 4 visar dock att verktyget har 

enligt medarbetarna skapat förutsättningar för delaktighet. Detta eftersom 

målformuleringar utformats av medarbetare i dialog med vårdtagare som även 

gemensamt genomfört mätningarna av respektive mål. Verktyget skapar med 

andra ord möjlighet för kunder (interna och externa) att vara delaktiga i 

målformuleringar och mätningar av kvalitet i verksamheten (Bergman & 

Klefsjö, 2012).   

 

Det framkommer av studien att värderingar i organisationen kan ha en 

inverkan på verktygets resultat då dessa styr medarbetarnas förhållningssätt 

avseende målformulering och mätning. Detta är dock inget som omfattades av 

studien utan något författarna uppmärksammade när data från fokusgrupper 

och verktyget sammanställdes. Ingelsson m.fl. (2012) beskriver vilka strategier 

organisationer kan vidta för att få medarbetare att dela värderingar som är 

gynnsamma för verksamheten. Ett intressant ämne för vidare forskning är hur 

gemensamma värderingar påverkar målformulering och mätningar av 

enskilda individers progression inom vård och behandling.  

7.1 Metod diskussion 

Action research ansågs av författarna att vara en relevant metod för att besvara 

studiens frågeställningar och syfte. Vidare var action research användbar som 

metod eftersom den tillåter utbildningsinslag.  Genom action research 

kombinerades utbildning och datainsamling i fokusgrupperna. Metoden anses 

av författarna ge frihet i utformningen av datainsamling och kunde även 

medge ett aktivt deltagande av författarna i studien. Nackdelen är att det 

kräver mycket av författarna och att objektivitet inte kan säkerställas då 

författarna deltagit aktivt genom dialog och utbildning. Detta kan påverka 

resultatet i riktningar som är svåra att identifiera och analysera.  Krav på 

noggrannhet vid analys och att reflektera kring hur den egna interaktionen 

påverkar resultatet diskuterades mellan författarna.   

 

Dokumentanalysen var nödvändig för att identifiera övergripande 

målområden och anses vara en bra metod för att komprimera data.   

 

Action research som en övergripande metod innebär att man kan lyfta in olika 

insamlingsmetoder (triangulering) och det genererade mycket data vilket 

krävde att mycket tid till att systematisera, transkribera och analysera data.  

 

Action research som metod i denna studie har även brister då författarna haft 

begränsad insyn i urvalet och att frivillighet ej kunde säkerställas eftersom 

uppdragsgivaren hanterade urvalet. Detta bör beaktas i resultatet. 
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Fokusgrupper har valts då metoden även kan innehålla element av utbildning 

och utvärdering. Författarna upplevde svårigheter med att föra diskussion om 

hur verktyget hade utvecklats samtidigt som en utbildning i hur mål och ett 

förväntat resultat ägde rum. Detta då det var planerat vid ett och samma 

tillfälle.  

 

Vid visualiseringen av data användes ett styrdiagram med en bestämd 

centrallinje.  Styrgränser kommer kunna beräknas (standaravvikelsen +- 3) vid 

implementering då mer data är nödvändigt för att sätta styrgränser. Statistiska 

beräkningar kommer dock kunna göras för data insamlat genom verktyget i ett 

senare skede. Detta eftersom mer extensiv data kommer genereras över tid. 

Beräkningar kan då eventuellt ge signifikativa resultat och generaliseras för 

vidare förbättringar av verksamheten.   

 

Humana har ej varit delaktig i metod, analys eller haft någon påverkan i 

studiens diskussion och slutsatser då författarna ansågs det viktigt att skilja på 

det vetenskapliga arbetet och uppdraget från Humana.   

 

Enkäten användes som en del i uppföljningen för att kunna styrka den mer 

öppna diskussionen i fokusgruppen samt ge deltagarna lika möjlighet att 

besvara frågor. Detta för att deltagare i gruppen som ej var lika aktiva i 

diskussionen kunde ges en möjlighet att utvärdera verktyget. Reliabilitetstest 

av utvärderingsenkäten har ej genomförts men detta kommer att ges som 

förslag till Humana vid eventuell implementering. Vidare har inga statistiska 

beräkningar har utfördes på enkäten då urvalet var för begränsat och resultatet 

kan således ej generaliseras.  

 

Sammanfattningsvis anser författarna att action research var en bra men 

krävande metod då den genererar en stor mängd data. Metoden tillåter en 

interaktion men det kan även påverka resultatet och vad som är den 

påverkande variabeln kan vara svår att identifiera. 

 

7.2 Förslag till fortsatt forskning 

Det finns flera intressanta områden att studera närmare utifrån denna studie. 

Studiens syfte var att utveckla ett verktyg för en organisation att mäta kvalitet 

och således skapa förutsättningar för att arbeta med ständiga förbättringar. Det 

vore därför intressant att längre fram undersöka om det utvecklade verktyget 

faktiskt har skapat dessa förutsättningar för organisationen.  

 

Data från fokusgrupperna visar att medarbetarna upplevde att verktyget 

skapade möjligheter till bättre dialog mellan behandlare och vårdtagare. Det 

vore intressant att studera denna relation närmare för att se om verktyget och 

dess föreslagna arbetssätt har en effekt på behandlingen och den enskilde 

vårdtagarens progression. Är det som medarbetarna vittnar om efter 
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deltagandet i pilotstudien en bestående positiv förändring till följd av 

verktyget eller endast resultatet av ”nyhetens behag”? 

 

En annan intressant forskningsfråga inom kvalitetsteknikens område är 

huruvida användningen av verktyget och dess observerade effekt på ökad 

delaktighet för medarbetare och vårdtagare påverkar organisationens 

övergripande kvalitet över tid. Finns det ett samband mellan delaktighet, 

avseende målformuleringar och mätningar, och övergripande kvalitet?  

 

Visualisering av data och hur detta påverkar medarbetare och deras inställning 

till organisationens kvalitetsutvecklingsarbete är ett annat intressant område 

för vidare studier.  

 

Som tidigare nämnt är även organisationens och medarbetarnas värderingar i 

relation till målformuleringar och mätningar ett intressant område för 

ytterligare forskning. Hur påverkas resultatet av enskilda medarbetares 

värderingar?   

 



Magisterutbildning i kvalitets- och ledarskapsutveckling, våren 2015 
Examensarbete: Human Mätningar 
Karolina Landowska & Per Fröling 

48 

 

 8. Referenser 
Andersen, I. (1998) Den uppenbara verkligheten – val av samhällsvetenskaplig 

metod. Lund: Studentlitteratur AB.  

Ansey, S. J. et.al. (2004) Interpreting Outcomes: Using Focus Groups in 

Evaluation Research. Family Relation, Vol. 53, No. 3. s. 310-316.  

Arnold, J., Silvester, J., Patterson, F., Robertson, I., Cooper, C., & Burnes, B. 

(2005). Work Psychology: Understanding Human Behavior in the Workplace. (4th 

ed.). Harlow, England: Pearson Education Limited. 

Backman, J. (2008) Rapporter och uppsatser. Andra Upplagan. Lund: 

Studentlitteratur AB.  

Behn, R. D. (2003) ”Why Measure Performance? Different Purposes Require 

Different Measures”. Public Administration Review, Vol. 63, No. 5, s. 586-606. 

Bell, J. (2006) Introduktion till forskningsmetodik. Fjärde upplagan. Lund: 

Studentlitteratur AB.  

Bergman, B. & Klefsjö, B. (2012) Kvalitet – från behov till användning. Femte 

upplagan. Lund: Studentlitteratur AB. 

Bergman, B, Klefsjö, B, Edgeman, R. L., Dahlgaard, J. (1999) ”The Development 

of Quality Management in Sweden”. Quality Engineering, 11(3), s. 463-474. 

Doi: 10.1080/08982119908919263.  

Colucci, E. (2007) ”Focus Groups Can Be Fun: The Use of Activity-

Oriented Questions in Focus Group Discussions”. Quality Health Research, 

Vol. 17, No. 10: 1422-1433. Doi: 10.1177/1049732307308129.   

Coughlan, P. & Coghlan, D. (2002) "Action research for operations 

management", International Journal of Operations & Production Management, 

Vol. 22 Iss: 2, s. 220 – 240. 

Dunsmuir, S., Brown, E., Iyadurai, S. Monsen, J. (2009) “Evidence-based 

practice and evaluation: from insight to impact”. Educational Psychology in 

Practice. Vol. 25, No. 1, March 2009, s. 53-70. Doi: 

10.1080/02667360802697605.  

Ejlertsson, G (2005). Enkäten i praktiken: En handbok i enkätmetodik (Andra 

upplagan). Lund: Studentlitteratur AB. 

Elg, M. (2013) “Mätningar för bättre styrning – att synliggöra och hantera 

variation för styrning och förbättring av offentlig verksamhet”. Statens 

offentliga utredningar, Sekretariatsrapport Innovationsrådet, Regeringskansliet.  

Esaiasson, P., Gilljam, M., Oscarsson, H. & Wängnerud, L. (2012) 

Metodpraktikan – konsten att studera samhälle, individ och marknad (fjärde 

upplagan). Stockholm: Norstedts Juridik. 

Ewerlöf, F. (2014) Humana Individ och Familj – Uppnåelsegrad, sammanbrott och 

avvikelser (tillbud). Intern promemoria. Stockholm.  

Forsberg, C. & Wengström, Y. (2013) Att göra systematiska litteraturstudier – 

värdering, analys och presentation av omvårdnadsforskning. Tredje utgåvan.  

Stockholm: Natur & Kultur.   



Magisterutbildning i kvalitets- och ledarskapsutveckling, våren 2015 
Examensarbete: Human Mätningar 
Karolina Landowska & Per Fröling 

49 

 

Holgersson, S. & Melin, U. (2014) "Pragmatic Dilemmas in Action Research: 

Doing Action Research With or Without the Approval of Top 

Management?" Systematic Practice and Action Research 28:1-17. Doi: 

10.1007/s11213-014-9316-1.  

Humana (2014) Humana Verksamhetsberättelse 2013 – Alla har rätt till ett bra liv. 

Ja, alla. Vällingby: Elanders Sverige AB.  

Ingelsson, P., Eriksson, M., & Lilja, J. (2012) ”Can selecting the right values 

help TQM implementation? A case study about organisational homogeneity 

at the Walt Disney Company. Total Quality Management, Vol. 23, No. 1, s. 1-

11. Doi: 10.1080/14783363.2011.637801.  

Justensen, L. & Mik-Meyer, N. (2013) Kvalitativa metoder – från vetenskapsteori 

till praktik. Lund: Studentlitteratur AB. 

Järviluoma, H., Moisala, P. & Vilkko, A. (2003) Gender and Qualitative Methods. 

London: SAGE Publications Limited.  

Klefsjö, B., Eliasson, H., Kennerfalk, L., Lundbäck, A., Sandström, M. (2010) De 

sju ledningsverktygen – för effektivare planering av förbättringsarbetet. Upplaga 

1:8. Lund: Studentlitteratur AB.   

Lagrosen, S. & Lagrosen, Y. (2009)  Mänsklig kvalitetsutveckling. Lund: 

Studentlitteratur AB.    

Lindgren, L. (2012) Utvärderingsmonstret: Kvalitets- och resultatmätningar i 

offentlig sektor. Lund: Studentlitteratur AB.  

Moretti, F., van Vliet, L., Bensing, J., Deledda, G., Mazzi, M., Rimondini, M., 

Zimmermann, C., Fletcher, I. (2011) ”A standardised approach to qualitative 

content analysis of focus group discussions from different countries”. 

Patient Education and Counseling 82. s. 420-428. Doi: 10.1016/j.pec.2011.01.005 

Olsson, H. & Sörensen, S.(2001)Forskningsprocessen: Kvalitativa och kvantitativa 

perspektiv. Stockholm: Liber. 

Omre, J. G. (1991) ”Statistical Conclusion Validity for Single-System Designs”. 

Social Service Review (September 1991) s. 468-491.  

Socialstyrelsen (2013) Barns behov i centrum – grundbok BBiC. Västerås: Edita 

Västra Aros. 

Socialstyrelsen (2012) Med målet i sikte – målinriktad och systematisk utvärdering 

av insatser för enskilda personer (MOS). Västerås: Edita Västra Aros.  

Sharan, B. M. (2006) Fallstudien som forskningsmetod. Lund: Studentlitteratur 

AB.   

Stentor Danielsson, S. P. et. al. (2012) "Three Tools for Evaluating Participation: 

Focus Groups, Q Method, and Surveys". Environmental Practice 14 (2) June 

2012. s. 101-109. Doi: 10.1017/S1466046612000026.  

Söderlund, M. (2000) Den nöjda kunden: Kundtillfredsställelse – orsaker och effekter. 

Malmö: Liber Ekonomi.  

Sörqvist, L. (2013) Ständiga förbättringar – En bok om resultatorienterat 

förbättringsarbete, verksamhetsutveckling och Six Sigma. Upplaga 1:9. Lund: 

Studentlitteratur AB.   

Tennant, A. (2007) ”Goal attainment scaling: Current methodological 

challanges”. Disability and Rehabilitation, 29(20-21), s. 1583-1588. Doi: 

10.1080/09638280701618828.  



Magisterutbildning i kvalitets- och ledarskapsutveckling, våren 2015 
Examensarbete: Human Mätningar 
Karolina Landowska & Per Fröling 

50 

 

Trost, J. (2012) Enkätboken. Fjärde Upplagan. Lund: Studentlitteratur AB.   

Van de Weyer, R. C., Ballinger, C. & Playford, E. D. (2010)”Goal setting in 

neurological rehabilitation: staff perspectives”. Disability and Rehabilitation, 

32(17), s. 1419-1427. Doi: 10.3109/09638280903574345.   

Wallén, G. (2005) Vetenskapsteori och forskningsmetodik. Andra upplagan. Lund: 

Studentlitteratur AB.  

Wedin, S. & Sandell, R. (2004), Psykologiska undersökningsmetoder: En 

introduktion. (2 uppl.) Lund: Studentlitteratur AB.  

Wibäck, V. (2010). Fokusgrupper: Om fokuserade gruppintervjuer som 

undersökningsmetod. Andra Upplagan. Lund: Studentlitteratur AB.  



  

 

iii 

 

Bilaga 1: Resultat av dokumentanalys 

 

Tabellen visar resultatet av dokumentanalysen av Vårdplaner och tillhörande Genomförandeplaner.  

Innehållsanalysen omfattar 12 stycken vårdplaner och 12 stycken genomförandeplaner.  

Parenteserna visas antalet vårdplaner respektive genomförandeplaner som målformuleringen förekommer inom. Snarlika målformuleringarna har 

redovisats i tabellen som samma formulering.  

Målområde  

i verktyget 

Målområde  

från BBIC 

Målformulering i Vårdplan Målformulering i Genomförandeplan 

P
ra

k
ti

sk
t 

m
ål

 

 

 

 

Hälsa 

Alkohol- och drogfri (6) Avstår från droger och alkohol (5) 

Utövar fysisk aktivitet (8) Deltar aktivt i fysisk aktivitet (12) 

Har sunda rutiner kring sömn, hygien och mat (12) Kliver upp självmant på morgonen (7) 

Har normal dygnsrytm (7) 

Goda kostvanor/Äter samtliga måltider (12) 

Deltar i stimulerande aktiviteter (2) Deltar aktivt i insatser (3) 

Har fortsatt kontakt med sjukvården (7) Har fortsatt kontakt med sjukvården (6) 

Har fortsatt kontakt med tandvården (9) Har fortsatt kontakt med tandvården(8) 

Hittar strategier att hantera och avleda ångest Hittar strategier att hantera och avleda ångest 

Slutar med självskadebeteende  Slutar med självskadebeteende  

Mår psykiskt bra (8) Mår psykiskt bra (6) 

Får insikt om sin funktionsnedsättning Samtal med personal om diagnos och dess innebörd 

Får ökad kunskap om hälsa Personal uppmuntrar till ökad kunskap om hälsa 

 

 

 

 

Utbildning 

Får en fungerande skolgång (12) Får en fungerande skolgång (12) 

Närvaro i skolan (10) Har ingen ogiltig frånvaro (12) 

Tillgodogör sig kunskaper i skolan (10) Deltar aktivt på lektionerna (7) 

Tar ansvar för sina studier (4) 

Uppnår grundskolans mål enligt läroplan (5) 

Kunskapsnivån utreds och behovet av stöd 

tillgodoses (7) 

Får anpassad skolundervisning utifrån behov (5) 



  

 

iv 

 

Vägledning/stöd från vuxna (4) Läxhjälp från personal (5) 

Strukturerad tillvaro (2) Hittar en fritidsaktivitet (7) 

Deltar i daglig sysselsättning 

Ökad förståelse för egna svårigheter och utveckla 

strategier att hantera dessa (2) 

 

Uppmuntras i skolarbetet och får uppskattning för 

framsteg (2) 

Uppmuntras i skolarbetet och får uppskattning för 

framsteg (4) 

Deltar regelbundet i fritidssysselsättning (4)  

 

 

 

Förmåga att klara 

sig själv 

Kan ta ansvar för praktiska sysslor (7) Kommer upp självständigt på morgonen (3) 

Äter samtliga måltider (3) 

Deltar aktivt i ADL-träning (4) 

Sköta den egna hygienen (5) Sköter sin hygien (7) 

Hantera klädsel (5) Sköter sin tvätt och byter regelbundet sängkläder (6) 

Hantera enklare ekonomi (5) 

 

Tar ansvar för sin ekonomi (4) 

Tar ansvar för teckenekonomi (2) 

Realistisk uppfattning om vad som kan vara farligt  

Veta till vem i samhället man ska vända sig när 

problem uppstår (2) 

 

S
o

ci
al

a 
re

la
ti

o
n

er
 

 

 

Familj och sociala 

relationer 

God relation med familj och andra vuxna (12) Tillvaratar sig verktyg för att kunna ha prosociala 

relationer (5) 

Träffar familj regelbundet (5) Följer uppgjord planering för kontakt med familj (11) 

Stöd och vägledning i sociala kamratrelationer (4) Tränas i samspel med andra varje dag och får direkt 

feedback från personal (2) 

Utvecklar tillit att anförtro sig till andra (3) Utvecklar tillit att anförtro sig till andra (3) 

Inte skadar andra fysiskt eller psykiskt  

 

 

Socialt 

uppträdande 

Förstår hur hen ska uppträda i olika situationer (8) Deltar aktivt i social färdighetsträning (5) 

Insikt i hur hen kan uppfattas av andra (4) Använder de verktyg hen erhåller genom insatser (4) 

Klarar av att socialt samspela med andra (4) Klara av att på egen hand resa, handla eller dylikt (2)  

Ta egna initiativ och minska beroendet av personal 

Ges möjlighet att umgås med jämnåriga under 

kontrollerade former 

Tränas i samspel med andra varje dag och får direkt 

feedback från personal (3) 



  

 

v 

 

V
äl

m
åe

n
d

e/
V

äl
b

ef
in

n
an

d
e

 

 

 

 

Känslo- och 

beteendemässig 

utveckling 

Empati och förståelse för hur handlingar påverkar 

andra (7) 

Söker upp personal när problem uppstår (4) 

Deltar i insatser som ART (6) 

Använder de verktyg som hen lär sig genom insatserna 

(6) 

Kan uttrycka känslor (7) Lära sig sätta ord på och uttrycka sina känslor (4) 

Hantera besvikelser och ångest (3) Hittar strategier att hantera ångest 

Befinner sig i trygga och positiva sociala 

sammanhang (10) 

Inte utsätter sig för risker/riskmiljöer (5) 

Har ett prosocialt umgänge (4) 

Har en god personlig utveckling (6) Aktivt deltar i kontaktmannasamtal (6) 

Får strategier att hantera negativt beteende 

(aggressivitet, utåtagerande, sexuellt etc.)  (5) 

Stöd i att hantera impulser (3) 

Träna konflikthantering (2) 

Träffar psykolog regelbundet (4) 

Negativa tankemönster upphör (2) Negativa tankemönster upphör 

Hittar sätt att få bekräftelse på icke destruktivt sätt 

(3) 

 

 

 

Identitet 

Förstår varför hen är placerad på HVB (9) Deltar aktivt i kontaktmannasamtal (8) 

Ökad tilltro till sin egen förmåga (9) Delta i sysselsättning tillsammans med andra (5) 

Ökad känsla av tillhörighet (3) 

Utveckla förmågan att uttrycka sig och agera i 

sociala relationer med andra (7) 

Får en bra självbild (8) Deltar i samtalsgrupp (5) 

Identifierar sig själv som frisk Identifierar sig själv som frisk (2) 

X ska ta och ges ett åldersadekvat ansvar utifrån 

förmåga 
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Bilaga 2: Resultat fokusgrupper 

Sammanställning från fokusgrupp 1 och 2. Transkription samt inspelningarna från fokusgrupperna finns sparat som rådata.   

 

Tid Ledare moderator Fokusgrupp 1 Tid  Fokusgrupp 2 

 

Anteck-

ningar 

 

0 min 

 

Presentationsrunda ej inspelat 

anteckningar fördes parallellt 

Presentation av ledare  

Samt syfte och tidsplanering, 

återbesök 

Praktiska info tider mm 

 

 

Gruppen lyssnar få inlägg 

 

 

 

0 min 

 

 Mål Manual och verktyg förklaras 

Socialstyrelsen delaktighet mål 

korta konkreta mål uppföljning  

Konkreta mätbara observerbara 

mål  

Hur mäts målen  

Vart individen befinner sig och 

knutet till vårdplan progression rätt 

balans utmaning samt uppnåelse 

delmål förväntade resultatet 

Diskussion om att dessa barn ej fungerar 

normalt 

Relation måste skapas innan mätning, 

motstånd   

En person kommer sent  

Målet framtagen och ”vi kommer aldrig 

ha samma mål” ”flytta hem” 

10,11 ”Varför är det inte samma mål” Vilka 

mål ska gå under vilken rubrik. 

Diskussion om varför tre områden. 

Övergripande mål som bryts ner. Hur 

mäter man olika vardagliga händelser. 

”det här mäter bara våra förväntningar 

det mäter inte hur bra behandling vi 

har” 

 

20min 

 

 

 

 

 

 

 

 

30min 

 Klargörande av mål ta ner till rätt 

nivå 

 

 

 

 

 

 

 

Fika  

Vi ett mål ungdom ett mål ”känns som vi 

krockar med hur vi arbetar” försökt 

tidigare ”bästa av världar” Många som 

rör sig runt ungdomen  

Del, berättar sin situation  

Vem ska följa upp jobbar oregelbundet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30min 

Uppföljning 6 mån. 

Bra i början stegvis sämre under 

vårdtiden. Små mål ”mikromål” vi har 

placeringar på tre år 

 

 

 

 

 

Fikapaus 

Workshop 

i helgrupp 

fallbeskriv

ning 

Målformuleringar och fall utifrån 

verksamheten.  

Mät realistiska mål individens 

deltagande 

Utrymme för oförutsägbara händelser. 

Diskussion om att ”släppa allt” 

33,10 upprepar 

delaktighet 

 

Relationer svårt 

Diskussion om att man inte vill vara 

delaktig som vårdtagare. Diskussion om 

att sätta mål visa inte dokumenten. 

Extrem ungdom tas upp som fall. Lätt 
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Positivt mätbart 

observerbart  

att sätta mål. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86,44min 

 

 

 

 

Praktiska mål, diskussion om att 

mäta mål. Mäta det ni redan gör 

med specifika delmål. 

Mäta här och nu i tät frekvens 

Knyta an till vårdplan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fallbeskrivning Kommunikation 

måste fungera ej abstrakta mål ska 

mål observerbart positivt  

 Berättelse och fiktiv person skapas  

Utifrån diskussion inkl vårdplan 

 

 

 

 

Praktiskt mål sätts inte att bör 

ungdomen skall kopplat till ett 

observerbart beteende 

 

Gemensamt förväntat resultat 

diskussion 

 

Diskussion om positiva ej negativa  

Diskussion om varför det inte är samma 

rubriker som i BBIC  

Diskussion om rubriker deltagare känner 

förvirring över rubrikerna ej samma som i 

BBIC. 

Bryter ner i mål utifrån vårdplan redan 

gjort. 

Mätning görs inte idag. 

Månadens mål. 

”Vi har inte mätningen svart och vitt hur 

det blev” 

Gränslöst beteende ses extra tydligt 

personen ej medveten av sitt beteende  

Luddiga vårdplaner och högt ställda krav 

utifrån normen idagens samhälle. 

Identitet oftast terapi. 

Närvara i skolan gå upp kl, sju  

 

 

”Inte kränker ungdomen” 

 

Ställer för låga eller höga mål  

Ungdomen ställer höga eller låga krav på 

sig själv  

Våran kontra ungdomens förväntning 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vad är möjligt  

44,02min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krav på rätt nivå 

progression 

56,20 

 

 

 

60,42 

 

 

 

Förtydligande om 

mål  

Vad är lagom gällande ät portioner 

Svårt att inte använda negativa termer. 

 

Diskussion om specifikt fall från 

verksamheten (tas ej med pga. av 

sekretess) 

 

 

Meningsfull fritid skola behöverinte ha 

komplicerade mål. 

”lata tonåringar” 

Hur många ggr går han upp till skolan 

Diskussion kring målsättning.  

Problemområden . 

 

Flummigt från skolan 

”Utifrån sina egna förutsättningar” 

”Våra killar behöver lyckas ibland” 

 

”genomförande plan måste inte utgå 

från vårdplan” ” Fast vi har ju ett 

uppdrag” 

Interna diskussioner i hela gruppen 

Fastställer berättelse om fiktiv person. 

Tävlings inriktad diskussion 

Byta mål vid misslyckande 

Bra mål att lägga fram kläder 

Lång diskussion om en specifik klient på 

boendet tas ej med (sekretess) 

Identitet insikt i varför han är placerad 

enda i identitet. 

Pulsklocka mäta att komma ner i puls 

 



  

 

viii 

 

 

 

95,36min 

 

 

 

Avstämning av det förväntade 

resultatet 

Observerbart 

beteende vid 

välmående 

79,00 

Själv ska komma med initiativ ska själv 

 

Diskussion om belöningar vid uppnått 

resultat 

106min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

141min 

Välbefinnande mål 

Utgå från ett problemområde  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förväntningar som visar enligt plan 

”Hitta intresse” tillbaka till diskussion om 

rubriker i BBIC Hälsa identitet 

Delta i en sysselsättning  

Diskussion om andra mål bibliotek hitta 

sysselsättning  mm  

Diskussion om nya mål reviderade mål 

tidsaspekter mån år   

Koppling till plan 

socialt mål 

 

 

 

Delaktighet 

påminns  

93,46 

 

Hitta relation 

Relationsaspekt 

tas upp  

Målen tas upp upplevs väldigt stora 

Och diffusa. 

Diskussion om hur mätningen ska ske 

diskussion om gemensam avstämning 

av mål. 

 

Kontroll om lögn 

 

 

 

”Inte svårt att sätta mål på honom ” 

146min 

 

 

 

 

 

 

Inspelning 

slut 161.32 

min 

2h 41 min 

Formulera utifrån eran verklighet  

Genom gånga av hur och vem som 

ska mätas. 

Avrundning av diskussion kontakt 

uppgifter lämnas ut 

Avstämning för uppföljning 

Avstämning av Samma förväntade 

resultat under fyra veckor 

Jobbar i utsluss jobbar med observation  

Gruppen svarar individuellt på vem och 

hur många 

97,35min 

 

 

 

Hitta något han 

kan lyckas med  

 

 

 

Förtydligande om 

styrdiagrammet 

Förtydligande om 

rätt mål och 

följsamhet mot 

plan  

 

Välmående mål 

129,38 

 

Diskussion om specifikt ärende tas ej 

upp (sekretess) 

 

”Vi curlar honom hela tiden” 

Diskussion om hur man sätter 

måluppfyllnad 

Diskussion om oförutsägbara händelser 

Ja eller nej mätning 

Mätning sker ej med delaktighet 

idagsläget 

Diskussion om rädsla vid utskrivning 

Typisk lappetorp elev 

 

Vi får aldrig höra hur det har gått 

Åter diskussion om samma klient 
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Avrundning 

sammanfattning 

av hur mätningen 

ska gå till samt 

uppföljningsmöte 

bestäms.  

Mötet avslutas  

148min 

2h28min 

 

Sammanställning från fokusgrupp 3. Transkription samt inspelningar från fokusgruppen finns sparat som rådata.   

 

Tid Frågor och förtydligande ledare Sammanfattning Citat från fokusgrupp 3 

0 min Intro ej inspelat  

Hur har det varit att sätta mål? 

Svårt att hitta mål 

 

 

 

 

 

Mål utifrån vårdplan, upplevdes de 

triviala 

Nivå på mål 

 

 

 

Hur mycket tid 

 

Möte APT tre delmål bestämdes i grupp konkreta mätbara mål 

Sätta mål ej särskilt svårt  

Nej 

Nej 

Några har vi prickat rätt och har gått från 1 till 3 

”Första gången när man gjorde målen så kanske man satt en timme. Sen har det nog tagit, för mig, tio 

minuter i veckan. Och kontrollerat.”,  

Led: Upplevde ni att ni behövde påminna eller påminde sig ungdomen själv om man säger.. 

Del: Vi har ju tavlor whiteboards på elevernas rum så vi hade skrivit upp målen där i punktform liksom, 

så han hade sett dom. Men det är lite skillnad. Om jag påminde på en vecka så påminde /ohörbart/ inte, 

för att se skillnaden. Det är ju snarare att de blir förvirrade. Ialla fall grabben som jag har, han är ju liksom, 

tankarna är på annat håll. Han gör det när man påminner han liksom. Men man skulle behöva påminna 

2000 gånger om dan.  

Led: men han kanske skulle behöva ett hjälpmedel att, eller telefonen som påminnelse.  

Del: Sen är det ändå tre mål. Det är ganska mycket. De… bara se den jag har, det skulle nog räckt med ett 

mål liksom. Vilket ett klarade han väldigt bra och jag tror han gick inte för det målet mer den… 

Led: Skiljer det här sig vad vad hur ni jobbat med mål tidigare. Finns det någon skillnad här. Hur det här 

tänket med delaktighet och det. Har ni jobbat med det här tidigare? Systematiserat det? 

Del: Inte en gång i veckan i alla fall. Nu har vi ju kollat på en vecka, satt oss ner och liksom hur tycker du 

att den här veckan har sett när vi kollat på det här det här det här. Så tight har jag inte satt mig ner utan 



  

 

x 

 

det har ju vart var fjärde vecka, eller var femte, sjätte vecka.  

Led: är det positivt eller negativt? 

Del: jag tycker det är positivt. Särskilt när… Jag hade ju med mig min elev när vi satte mål. Liksom tror du 

att det här funkar och vad ska vi sätta upp det liksom. Hur många dagar tror du att du klarar av? Vi har ju 

ändå plockat ur genomförandeplanen men ändå omgjort. Så det ska passa dem och förstå. För de förstår 

ju inte sina mål i genomförandeplanen för de är så konstigt skrivna.  

 Följer man vårdplan ”kartläggningen vi får från socialtjänsten den får man ta med en nypa salt utan man behöver verkligen 

göra en egen kartläggning av vad behöver klienten här” 

 

 

 

(Bortaget 

inte 

väsentlig 

historia om 

äldre 

kund) 

26:56-28:52 

 

Upplevdes tre mål  för mycket ” vi har ju några som ska till utsluss så småningom de skulle absolut klara tre mål men de som precis 

flyttat hit och det har varit kaos och liksom funkar inte alls där skulle man kanske ha ett eller två det får 

man känna av” 

Led: det är väl det som kanske ska alltså att kartläggningen vad är problemområdena och sen börja 

mätningen  

Del: det kan jag tycka är kan vara fel många gånger när de kommer till oss så får vi ett mål jag vet inte 

men vi kan få massa mål vi har någon som är utagerande men det är ingenting vi ser här så att de målen 

vi får med oss det är inte det vi ser vi har något helt annat som man behöver jobba på då blir det lite tokigt 

så att den där kartläggningen vi får från socialtjänsten den får man ta med en nypa salt utan man behöver 

verkligen göra en egen kartläggning av vad behöver klienten här  

Del: för ofta blir det så att det dom uppmärksammar som problem de blir placerade för ofta är någonting 

som är bakomliggande till att de har ett utåtagerande det är för att de inte uppmärksammat det som vi 

kanske ser på en gång om vi uppmärksammar det blir de inte utagerande  

Del: sen är de ju mer trygga hemma vi har haft många som varit trygga hemma som slagit sönder huset 

men de kommer till oss och de slänger en penna i väggen som värst  

Del: vi har en som gett sig på folk och slagit men aldrig skulle göra det här då är det inte ett problem och 

man lägger fokus på fel saker och sätter mål efter det en kartläggning på ett enkelt sätt skulle vara jäkligt 

bra innan man gör en sån här” 

” Led. Om man utgår från om man säger så här att att individens behov det ska vara positivt det ska vara 

nåbara mål de här bitarna då spelar det egentligen inte så stor roll bara man kan koppla det till 

genomförande planen så att man inte sitter å å och mäter någonting som kanske inte har någonting med 

problemområde så att säga det är det här som blir det svåra avvägningen i det här man måste veta vilket 

problemområde men det tror jag att där där får ni gå till eran egen erfarenhet och eran professionalism det 

ser ju ni ganska fort kan jag tänka mig (värdering) att även om socialtjänsten skriver att det är det här 

problemområdet så ser ni att ok men det är det här som skapar det här problemområdet har jag uppfattat 

er rätt då att ee så 

Men tidsmässigt har ni jobbat så här systematiserat tidigare med delmålen ni har ju haft månadens mål 
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hur har ni jobbat med det då för det skulle man kunna ha som det här också  

Del: vi har ju vårat eget apt varannan vecka där vi går igenom liksom men det gör vi ju inte med eleverna 

på det sättet jag tror att många av dom vi har är lågbegåvade alltså de kommer om de har läst sina mål i 

en genomförande plan så har de glömt det lite senare det här blir ju en slags påminnelse en gång i veckan 

att det är det här vi jobbar med hur har det gått jag själv blir ju också inne med att det är det här vi jobbar 

med just nu man kan bli blind också att man bara liksom kör på veckorna går  

Del: siktar man mot det stora målet hela tiden då ser man ju inte förändringen  

Del: precis exakt vi har ju haft de hära målen men inte tagit upp det i personalgruppen så dom vet inte om 

men då frågar personalen här om dan är det det här ni jobba med? Ja det är det då har de sett det på ett 

annat sätt utifrån  

Led: då har man ju hittat rätt 

Del: tyckte jag var lite roligt liksom att inte involvera hela personalgruppen för jag tänkte då att alla skulle 

vara på påminna påminna utan han skulle få ta tag i det själv se hur utslaget blev liksom det var lite kul 

både för personal och klienter så tror jag att det är bra att man träffas oftare  

 Förväntat resultat Svårt med att sätta det förväntade resultatet 

  ”Det är en sak om de tror att de kommer klara det eller om du bara ger någonting som du förväntar att de 

ska klara ” 

”tog det först två dagar satte han första veckan gjorde han alla dagar istället det blev en femma vi siktade 

lite lågt vi ändrade ändå inte målet han fick en femma ”  

29,32 Diskussion om att använda 

verktyget på fel sätt 

Del jag är nästan säker på att han inte visste om att vi hade de här målen om honom  

”Del. Har inte han varit involverad 

Del: jo vi har sagt till honom  

Del: det konstiga   r ju också han hade ju lite bacillskräck för han kunde inte ta i handen men han ska inte 

dusch ? man får ju inte ihop det riktigt (kollegor instämmer ) han trodde han var lite smartare än alla 

andra liksom man argumenterade med att duscha och varför det är bra men han hade bara sitt det spelade 

inte vad man sa  

Led. Var han delaktig i målen så att säga  ? gick ni igenom det tillsammans  

Del. Både ja och nej vi tog ju mål men hade han fått valt så hade det inte varit nått  

Led. Vad tror du han hade valt ?” 

33,27  ”men jag tror att vi kommer närmare våran genomförande plan och målen framåt på dom om vi gör det 

här det tar ingen tid egentligen utan att sitta att diskutera det här på mötestid eller diskutera andra saker 

om klienten är ju samma sak” 

36,00 Tanken är att mäta om individen 

följer plan 

Samtalsforumet är bra utifrån verktyget hjälper till med struktur  

  ”vad som skulle krävas jag tror att det kanske skulle krävas av Lappetorp att vi är mer involverade i 
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genomförande planen det är inte vi som skriver dom vi åker inte på några möten utan vi är inte 

involverade i socialtjänsten” 

41,30 Diskussion om hur man kan 

använda befintliga system  

 

45,30 Diskussion gällande mätningar och 

relationer till klienten 

 

47,00 Fördelar nackdelar  

 

 

Tidmässing 

 

 

Använda i verksamheten  

Manualen 

Hur mycket tid för utbildning 

Press på klienten misslyckande vad man klarar av kontra inte klarar av. Tillsammans med killarna 

positivt.   

Positivt tar lite tid negativt svårt att sätta mätbara mål beroende på vilken enhet man jobbar på  

Delaktighet, annorlunda sätt att jobba bekräftelse på en progression, närma sig genomförandeplanen via 

delmålen. Kvitto på att man har kommit någonstans då man kan gå tillbaka och se mätpunkter. 

Deltagarna positiva,  

En del har inte läst den, 

en halvdag mätperiod halvdag diskussion om olika rubrikerna led förklarar varför  

 

 

 

58,43 min 

inspelning 

avslutad 

Sammanfattande diskussion  

 

Enkät delas ut och tas in. 

Identitet används inte, luddig plan från socialtjänsten, verktyget anses vara bra med tanke på delaktighet 

koll på målen varje vecka samt mer systematiskt arbete med mål.  inspelning slut 

 

Sammanställning från fokusgrupp 4. Anteckningar från fokusgruppen finns sparat som rådata.   

 

Uppföljning via möte Anteckningar ej 

inspelat då gruppen bestod av två personer. 

Citat från fokusgrupp 4 

Deltagare 2 st bortfall 3 som ej deltog varav två 

meddelat avhopp. En deltagare var dubbelbokad 

och följdes upp via telefon intervju samt får 

enkäten skickad via mail. 

Stödanteckningar fördes och efter diskussionen 

följde en kort enkät.  

Mötet inleds med en allmän diskussion om hur 

 

”tid och dokumentation”, ”vi hinner inte med den rutin paus den befintliga dokumentationen”, ”nya 

arbetsuppgifter men de gamla  behöver också göras ”  

 

Man ansåg att nya delmål kunde sättas varannan vecka men att tid måste ges för individuellt samtal med 

ungdomen.  

”Förutsättningar behöver klargöras innan man påbörjar arbetet” 
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det hade gått. En deltagare hade ej kunnat 

genomföra hela studien men deltog i enkäten. En 

deltagare hade mätt under tio dagar och gjort 

fyra avstämningar enligt studiens avsikt skulle 

mätningen pågå under fyra veckor.  

Vid diskussion gällande verktyget ansåg 

deltagarna att förutsättningarna inte var klara 

från början. Tidsåtgången hade behandlats olika 

beroende på vilken arbetsplats man arbetade på. 

Olika förutsättningar i avseende av tid mot tid 

eller kvalificerad övertid hade behandlats olika 

av arbetsgivaren.   

Mätningen av en deltagare under tio dagar med 

delmål att passa och lämna in mobiltelefon vid 

utsatta tider. Problem områden manipulativt 

beteende.  Upplevelsen var positiv då man hade 

följt manual och stämt av det förväntade 

resultatet gemensamt. Delmålet var konkret och 

mätbart samt att delaktighet och engagemang 

upplevdes öka. 

I diskussionen återkom tidsaspekten genom hela 

mötet.  Man ansåg att det extra arbete gällande 

att sätta upp delmål behövdes avsättas i form av 

tid. Uppföljningen ansågs gå fort och upplevdes 

gå snabbt och smidigt. Skalan ansågs vara lätt att 

arbeta med och båda deltagarna ansåg att det var 

positivt att se tidslinjen visualiserad via 

styrdiagram.  

Diskussion gällande för och nackdelar. 

Nackdelar  

Fördelar 

”snabbt att följa upp”, ”skapar delaktighet”, ”killen kände sig engagerad”, 

 

”lättare att följa planering”, ”lättare att ringa in problemet”, ”kändes som positiv förstärkning, killen 

kunde se utveckling och var stolt att delta i piloten” 

 

Detta var en deltagares upplevelse. Den andra deltagaren instämde utifrån att hon deltog i 

utbildningstillfället och hade påbörjat men inte slutfört mätning. 

 

Diskussion vid eventuell implementering  

I diskussion angående implementering och vad deltagarna ansåg måste uppfyllas för ett lyckat resultat. 

 

 

”det måste vara lätt att klicka i systemet”, ”enkelt att administrera”, ”inte för många mätningar i början 

man kanske bara mäter ett område” 

 

”enkelhet krävs för att få med alla”, ”användarvänligt och att datasystemet är klar då utbildningen är”,  

”planeringstid i personalgrupp”, ”klart syfte vid utbildning”, ”alla får samma introduktion”, ”konkreta 

förslag till delmål”, ”börja enkelt inte för många mätningar” ”färdigt koncept allt ska vara klart inte säga 

att datahanteringen kommer inom två veckor”. 

 

Det ansågs vara viktigt med tid för både ungdom och personalgrupp förslag från deltagarna var två 

utbildningstillfällen halvdag med tid emellan till nästa utbildningstillfälle samt tid för personalgruppen 

vid enheten ca två timmar.  

Förutsättningar ska vara likvärdiga och ”om inte tid ges ingen ide” samt att alla får samma utbildning. 

"alla måste få samma introduktion och utbildning”  

Diskussion om det kan vara för alla ungdomar 

Deltagarna ansåg att det kan vara för alla men det kan ta tid att hitta gemensamma delmål samt att 

relation var viktig att etablera och kan även mätas under perioden då man lär känna varandra. 
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Bilaga 3: Verktyget: Användarmanual  

 

Förväntat resultat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Karolina Landowska och Per Fröling 
2015-02-24 
 

 

Användarmanual 
Detta är en manual framtagen för att underlätta arbetet med Målinriktad och 
Systematisk utvärdering inom Humana Individ och Familj. 
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Bilaga 4: Brev till deltagare i pilotstudie 

 

Stockholm 2015-03-03 

 

 

Pilotstudie – Inför fokusgruppen - måndag 9 mars 2015 

Under våren 2015 kommer vi, Karolina Landowska och Per Fröling, att genomföra en pilotstudie 

där ett verktyg ska testas som utvecklats utifrån Socialstyrelsens målinriktad och systematisk 

utvärdering (MOS). Pilotstudien ingår som en del i ett examensarbete inom magisterutbildningen 

Kvalitet- och Ledarskapsutveckling på Mittuniversitetet.  
 

Målinriktad och systematisk utvärdering (MOS) utgår ifrån den enskilde vårdtagarens egna mål och 

mätningen sker kontinuerligt under behandlingen (förslagsvis veckovis). Denna form av 

utvärdering används idag inom rehabilitering, habilitering och skolan. Metoden har även prövats 

inom socialtjänsten men är inte vedertagen. 
 

Detta examensarbete avser att utveckla ett verktyg som möjliggör för behandlare inom Humana 

Individ och Familj att använda metoden Målinriktad och systematisk utvärdering (MOS) för att följa 

upp och utvärdera uppnåelsegraden av genomförandeplanen tillsammans med vårdtagaren. 

Ambitionen är att verktyget även ska ge resultat som kan aggregeras och redovisas på enhets- och 

verksamhetsnivå. 
 

Vad vill vi göra under dagens fokusgrupp? 

Under förmiddagen kommer vi att presentera och instruera er i hur ni kan använda verktyget i ert 

arbete. Vårt verktyg är inte komplett utan utgörs av en bas som skall riktas mot er verksamhet och 

då är era åsikter samt era professionella kunskaper och erfarenhet viktiga för oss att skapa ett 

verktyg som hjälper både behandlare och patient/vårdtagare. Delaktighet av kvalitetsansvariga, 

behandlare och vårdtagare samt att verktyget blir användarvänligt tror vi är en förutsättning för 

att få mätvärden som kan frambringa en framgångskänsla som även kan ses som en positiv social 

förstärkare för både behandlare och vårdtagare. 
 

På nästa sida finns instruktioner över hur vi vill att ni förbereder er inför måndagens fokusgrupp.    
 

Vi kommer föra anteckningar av diskussionen samt göra en sammanfattning som återkopplas för 

att öka validiteten i verktyget. Vi ser fram emot att möta er och ta del av era kunskaper som 

kommer vara en vital del i vår pilotstudie. 

 

Vi kommer självklart att beakta sekretess och den personliga integriteten vill man avbryta så är det 

en självklarhet. 

 

Väl mött! 
Karolina Landowska och Per Fröling 
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Inför fokusgruppen: 

 

Bifogat i mailet som skickats ut hittar ni en användarmanual som vi tagit fram för att underlätta 

arbetet med verktyget. Titta gärna igenom denna manual och skriv ner eventuella frågor eller 

oklarheter som uppkommer. Det finns även bifogat ett dokument som sammanfattar 

Socialstyrelsens målinriktad och systematisk utvärdering (MOS) som vi gärna ser att ni läser igenom 

innan måndag (dokumentet är en sida).  

 

Uppgift: 

 

Inför träffen på måndag den 2 mars skulle vi vilja att ni: 

 

 Utifrån era vårdplaner/genomförandeplaner tar fram 3 stycken mål (praktiskt, 

välbefinnande och socialt) som vi kan arbeta vidare med tillsammans. Börja även fundera 

över hur detta mål skulle kunna brytas ned till mindre delmål – dvs. vilka steg behöver 

vårdtagaren ta för att uppnå det slutgiltiga målet? 

 

 
 

 

 

 

 

 

Kontaktuppgifter: 

 

Karolina Landowska  Per Fröling 

tel. 070-313 62 52  tel. 070-570 19 76 

landowska@yahoo.com  per.froling@hotmail.com  

mailto:landowska@yahoo.com
mailto:per.froling@hotmail.com
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Bilaga 5: Resultat av mätningar i pilotstudien 

 

Resultattabeller från Excel:  

 

Målområde 1: Praktiskt mål v1 v2 v3 v4

nr 1 2 3 3 2

nr 2 3 2 3 3

nr 3 2 2 2 2

nr 4 1 1 2 1

nr 5 4 4 3 4

nr 6 2 2 3 1

nr 7 1 1 1 2

nr 8 4 3 3 *  
 

Målområde 2: Socialt mål v1 v2 v3 v4

nr 1 3 3 4 4

nr 2 1 2 3 2

nr 3 3 3 3 3

nr 4 2 3 3 1

nr 5 1 1 1 1

nr 6 1 3 3 1

nr 7 1 2 1 3

nr 8 1 1 1  
 

Målområde 3: Välbefinnande målv1 v2 v3 v4

nr 1 3 3 4 4

nr 2 2 1 3 3

nr 3 2 2 2 2

nr 4 2 3 3 2

nr 5 1 1 1 1

nr 6 3 3 3 2

nr 7 1 1 1 1

nr 8 5 5 4 *  
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Bilaga 6: Visualisering av data (pilotstudie) 

I denna bilaga redovisas tre olika sätt genom vilka data insamlat med verktyget kan visualiseras på olika 

nivåer.  

 

Verksamhetsnivå  

Styrdiagrammen omfattar samtliga enheters aggregerade resultat under mätperioden om fyra veckor. Den 

gröna linjen visar det värdet för det förväntade resultatet.    

 

 
Diagram 1. Styrdiagram samtliga enheter aggregerat resultat för Mål 1: Praktiskt mål 

 

 
Diagram 2. Styrdiagram samtliga enheter aggregerat resultat för Mål 2: Socialt mål 
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Diagram 3. Styrdiagram samtliga enheter aggregerat resultat för Mål 3: Välbefinnande 

 

 

 

Enhetsnivå – veckovis 

Stapeldiagrammen visar resultatet av samtliga mätningar på en enhet under en vecka. Varje stapel i 

diagrammet representerar en enskild individs resultat. För varje individ presenteras tre staplar, en för varje 

målområde.  

 
Diagram 4. Stapeldiagram över samtliga individer på en enhet under vecka 1. 
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Diagram 5. Stapeldiagram över samtliga individer på en enhet under vecka 2.  

 
Diagram 6. Stapeldiagram över samtliga individer på en enhet under vecka 3.  

 
Diagram 7. Stapeldiagram över samtliga individer på en enhet under vecka 4. 
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Individnivå – hel mätperiod 

Ett annat sätt att visualisera data från mätningar i verktyget är på individnivå. Detta sätt lämpar sig i arbetet 

med vårdtagaren för att visualisera progression över tid av behandlingen.  

 

 
Diagram 5. Styrdiagram individnivå Mål 1: Praktiskt mål vecka 1-4. 

 
Diagram 6. Styrdiagram individnivå Mål 2: Socialt mål vecka 1-4.  

 
Diagram 7. Styrdiagram individnivå Mål 3: Välbefinnande mål vecka 1-4.  
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Bilaga 7: Utvärderingsenkät 
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Bilaga 8: Tids- och aktivitetsplan för studien 

 
Datum Aktivitet Datum Aktivitet 

20141204 Möte m kvalitetsansvarig Humana 
(Stockholm) 

20150311 till 
20150331 

Transkription av fokusgrupp 1 och 
2 görs 

20141211 Möte m Regionschef o 
Kvalitetsansvarig Humana 
(Stockholm) 

20150309 till 
20150412 

Pilotstudien genomförs av 
deltagande medarbetare från 
Humana. Författarna finns 
tillgängliga via telefon o mail för 
feedback, coachning etc.  

20150107 Författarna träffas o arbetar 
tillsammans med syfte, 
problemformuleringar och 
projektplan (Ånge) 

20150413 Fokusgrupp 4 genomförs med 
fokus på uppföljning av 
pilotstudien (Borlänge) 

20150119 Seminarium inför examensarbetet 
(MIUN, Östersund) 

20150414 till 
20150417 

Transkription av fokusgrupp 4 

20150121 Möte m kvalitetsansvarig Region öst, 
Humana (Stockholm) – vårdplaner 
och genomförandeplaner mottages 

20150420 Fokusgrupp 3 genomförs med 
fokus på uppföljning av 
pilotstudien (Tystberga) 

20150122 Möte m verksamhetschefer i Region 
Öst, Humana (Stockholm) 

20150421 till 
20150424 

Transkription av fokusgrupp 3 

20150125 ”Val av examensarbete” skickas in 20150426 Författarna träffas och arbetar med 
rapporten – analys av data (Ånge) 

20150202 Planeringsrapport skickas till 
handledare  

20150427 Handledning på MIUN 
(Östersund) 
Minitab i datasalen   

20150202 
till 
20150210 

Dokumentanalys av vårdplaner och 
genomförandeplaner genomförs. 
Målområden väljs ut. 

20150428 Författarna arbetar vidare med 
resultat och analys av data (Ånge) 

20150213 Handledning via telefon 20150501 Författarna träffas och arbetar med 
rapporten (Ånge) 

20150216 Författarna träffas och arbetar med 
att utveckla verktyget (Stockholm)  

20150504 
och 
20150505 

Författarna träffas och arbetar med 
rapporten (Ånge) 

20150217 Möte m kvalitetsgruppen, Humana 
(Stockholm) 

20150504 Preliminärt examensarbete skickas 
till kursansvarig 

20150301 Författarna förbereder inför 
fokusgrupp 1 (Borlänge) 

20150511 
och 
20150512 

Författarna träffas och arbetar med 
rapporten (Ånge) 

20150302 Fokusgrupp 1 genomförs (Borlänge) 20150515 Möte m kvalitetsansvarig Region 
öst, Humana (Stockholm) – utkast 
av rapport presenteras o 
presentation planeras 

20150303 Efterarbete av fokusgrupp 1 
(Stockholm) 

20150521 Examensarbetet läggs ut på Moodle 

20150308 Författarna förbereder inför 
fokusgrupp 2 (Stockholm) 

20150601 
och 
20150602 

Examensarbetet presenteras på 
MIUN (Östersund) 

20150309 Fokusgrupp 2 genomförs 
(Tystberga) 

20150603 Resultat av studien presenteras vid 
chefsforum, Humana (Stockholm) 

20150310 Efterarbete av fokusgrupp 2 
(Stockholm) 

201506- Möte avseende eventuell 
implementering av verktyget hos 
Humana (Stockholm) 

 


