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Abstract 
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The aim of the study was to look at a particular work group of housing supporters, whom 

have implemented two special working methods in their work. The methods have been 

implemented by two of the housing supporters that also have special education in the methods 

SOC (Sense of Coherence) and solution focused brief therapy. The study is based on an 

ethnographic observation and analysis of documents that are used in the implementation. To 

analyse the information that was given at the observation and in the document I´ve used a 

theory which illustrates the significance of developing professions so their knowledge become 

legitimate. I´ve also used a theory that illustrates the importance of implementation and how 

it´s done at its best.  

In conclusion, the study shows that the work group have the will to implement new methods 

in their work.  The working group also has the ability to carry out the implementation, but 

they are not aware of their own expertise, which should be clarified in order to achieve 

successful implementation. Difficulties have been demonstrated in terms of the understanding 

of the new working methods. These difficulties with the understanding of the methods can be 

a barrier to successful implementation or do so the implementation will take longer time to 

become successful. The two colleges with specified knowledge became leaders to the group 

and steered the work group to make decisions based on the methods of SOC and solution 

focused brief therapy. The investment in providing the housing supporters with special 

education, space to implement these two working methods also gave effects on the 

organization.  
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Förord 

 

Jag vill rikta ett stort tack till arbetsgruppen och boendepedagogerna vars implementering jag 

givits möjligheten att studera. Jag vill tacka för deras stöd och uppmuntran under processen 

samt för ett gott samarbete. Er hjälp och ert engagemang bidrog till att jag fick möjlighet att 

genomföra och forma en studie i organisationen ni är verksamma inom vilket har bidragit till 

att jag fått ökad förståelse för förändringsinriktat arbete samt dess betydelse. Jag vill också 

rikta ett tack till min handledare Paula Wahlgren för goda råd och givande diskussioner. 

Slutligen vill jag tacka mina närmsta för tålamod och stöttning vilket har påverkat arbetet med 

min uppsats positivt. 
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1. Inledning 
 

Valet av undersökningsområde grundar sig på att arbetsgruppen som studerats själva velat 

vara föremål för en studie då de implementerar nya metoder i sitt arbete och vill belysa denna 

implementering för att utröna eventuellt utfall.  Jag har utvecklat forskningsfrågorna och 

syftet själv med hjälp utav arbetsgruppens beskrivande implementeringsdokument samt 

observation av implementeringen. Jag vill dock belysa att det ekonomiska- samt 

klientperspektivet vid denna implementering är relevant för att skapa en bredare förståelse för 

metodsatsningens totala resultat. Jag vill även vara tydlig med begränsningarna i detta 

examensarbete. Jag kommer att studera en del i implementeringsprocessen som särskilt 

belyser utbildningen i den nya metoden som implementeras och hur det görs av 

boendepedagoger. Empirin är insamlad under tiden implementeringen pågått vilket gör att det 

resultat som framkommer inte är en utvärdering utan en del i processen mot att lyckas 

implementera de nya metoderna i arbetet.  

2. Problemformulering 
 

Varje enskild kommun bär ansvaret för att organisera stödinsatser åt människor med psykisk 

funktionsnedsättning utifrån lagstiftningen, eftersom det inte anges specifikt i lagstiftning hur 

insatserna ska utformas. Det leder till att det kan finnas markanta skillnader mellan hur 

uppdrag för boendestödjare utformas i olika kommuner (Socialstyrelsen 2009). Boendestöd 

innebär att klienten tillsammans med boendestödjaren ska utveckla en självständig vardag 

med fungerande rutin och klara av vardagssysslor (Andersson 2009). Insatsen boendestöd har 

ökat med 72 % mellan åren 2007-2013 (Socialstyrelsen 2013). 

Tidigare forskning påvisar betydelsen av boendestödjare för klienter med psykiska 

funktionsnedsättningar. Boendestödjaren har en grundläggande betydelse då den tillsammans 

med klienten hittar lösningar på de problemområden som klienten har. Detta ska ske genom 

jämlik kommunikation där klientens egen vilja tas i beaktande. De professionsanknutna 

aspekterna som boendestödjaren ska uppfylla i relationen med klienten innebär skydd, 

trygghet och sätta normer för det klienten själv ska prestera. Dessa aspekter av vad ett 

boendestöd ska innehålla och vad som bör tas i beaktande i relationen med klienten finns 

angivet i biståndsbeslut och uppdragsangivelser. Det är viktigt att precisera vad som kan 

förväntas av boendestödjarna men samtidigt ska en flexibilitet finnas så boendestödjaren kan 

utveckla handlingsutrymmet utefter det situationen med klienten kräver (Andersson 2009).  
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Eftersom stort handlingsutrymme ges till kommunerna i lagstiftningen, kan det finnas en 

intern styrning som inte bygger på övergripande rutiner inom verksamheten. Detta i sin tur 

kan medföra att verksamheten bygger på informella- och personliga kontaktnät och 

boendestödjares välvilja istället för fastslagna rutiner (Lindgren 2007). Det är då viktigt enligt 

mig, att den ansvariga chefen för verksamheten säkerställer att de yrkesverksamma 

boendestödjarna utövar sitt arbete på ett lämpligt och vetenskapligt beprövat sätt för att kunna 

garantera klienterna och organisationen det mest utvecklande och gynnsamma. Men det 

individuella handlingsutrymmet som ges till arbetsgruppen behöver inte endast vara negativt.  

Handlingsutrymmet går även se som ett sätt att belysa möjligheterna för arbetsgruppen att 

utveckla metoder i arbetet  Mellstr m, Sandahl, & Starke 2007). Då staten har ett ansvar 

gentemot medborgarna i landet, att deras rättigheter ska tillvaratas finns en strävan efter att 

vilja legitimera den kunskap som finns inom arbetsgrupper som sann och legitim (Molander 

& Terum 2008). Två sätt att säkerställa att verksamheten bedrivs enligt medborgarnas 

rättigheter är att göra en systematisk och grundlig efterhandsbedömning, en utvärdering 

(Vedung 2009) eller att implementera en metod som gör att man når den effekt som önskas av 

verksamheten (Fixsen & Ogden 2005).  

En metod som kan underlätta för boendestödjarna i deras arbete är boendepedagogik. 

Boendepedagogik innebär att hela arbetsgruppen eftersträvar ett gemensamt mål och detta 

görs genom att implementera en viss metod in i en arbetsgrupp. Att arbeta utifrån 

boendepedagogik innebär att utbildning fortbildning ska ha skett med inriktning p  hur en 

arbetsgrupp gemensamt n r m l som de tillsammans s tter upp f r att utveckla en god och 

s ker verksamhet  Mellstr m   andahl     tarke 2  7 .  Men för att lyckas utveckla en bra 

arbetsmetod måste en implementering genomföras på ett givande sätt, vilket är anledningen 

till att jag valt studera en boendestödjargrupp som använder sig av det pedagogiska redskapet 

boendepedagogik. Arbetsgruppens syfte med implementeringen är att öka kunskapen i 

arbetsgruppen samt förbättra stödinsatserna för klienterna de möter. Arbetsgruppen deltar i en 

implementering av metoderna KASAM och lösningsfokuserat arbetssätt med syftet att stärka 

arbetsgruppen. De som driver implementeringen i arbetsgruppen är utbildade 

boendepedagoger med kunskap om metoderna KASAM och lösningsfokuserat arbetssätt. 

Genom min studie syftar jag till att beskriva implementeringens möjliggörande- och 

hindrande faktorer och även undersöka hur boendepedagogernas profession utmärker sig 

genom att studera den genom professionsteori. 
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3.  yfte 
 

Syftet med studien är att undersöka vilka möjliggörande respektive hindrande faktorer det 

finns för implementeringen utav boendepedagogik samt hur boendepedagogerna och dess 

professionssträvan utmärker sig. 

 4. Fr gest llningar 
 

- Vad finns det för möjliggörande faktorer vid implementeringen utav boendepedagogik? 

- Vad finns det för hindrande faktorer vid implementeringen utav boendepedagogik? 

- Hur utmärker sig boendepedagogerna och dess professionssträvan vid 

implementeringen? 

 

5. Begreppsf rklaring 
 

I detta avsnitt redogör jag för centrala begrepp och dess betydelse då dessa kommer användas 

fortlöpande genom studien och bidra till en bredare förståelse för läsaren. 

5.1 Implementering 
 

Implementering innebär att genomföra och förverkliga något och samtidigt att det som 

genomförs får den effekt som önskas (Fixsen & Ogden 2005). Fixsen och Ogden (2005) 

beskriver implementering som en sammansättning av olika aktiviteter som har till syfte att få 

en ny metod att bedrivas inom en ordinarie verksamhet. Forskning visar att effektiv 

implementering inte är en engångsaktivitet för att en metod ska börja användas i en 

verksamhet. Implementering är en process oftast sträcker sig över flera år för att förändra 

verksamheten och integrera den nya metoden. En implementering startar först när 

någon/några upplever att det finns ett behov som borde tillgodoses (Sundell & Soydan 2008). 

 

5.2 Boendestöd 
 

Boendestöd är en insats beviljad enligt Socialtjänstlagen (SoL) i form av bistånd för särskilt 

stöd, för individer med psykisk funktionsnedsättning (Socialstyrelsen 2013).  Boendestödet 

anpassas efter individuella behov och kan innefatta stöd i form av hjälp vid deltagandet av 

fritidsaktiviteter eller stöd för att hitta goda rutiner samt klara vardagssysslor. Det 
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övergripande syftet med boendestöd är att individen ska få möjlighet att leva ett så 

självständigt liv som möjligt samt ha en fungerande vardag (Växjö kommun 2014). 

5.3 Boendestödjare 
 

Den arbetsgrupp som arbetar med att stötta och uppmuntra individen till en självständig 

vardag genom boendestöd benämns som boendestödjare. Boendestödjares viktigaste uppgift 

är att bygga en relation till klienten. Relationen har en avgörande betydelse för att kunna 

utveckla ett socialt stöd som innefattar både emotionellt, instrumentellt och vägledande stöd. 

Det emotionella stödet innefattar en tillit, närhet och att relationen präglas av omtanke för 

klienten. Instrumentellt stöd från boendestödjaren kan innebära ett materiellt stöd, som till 

exempel bistånd, tid eller praktisk hjälp. Både de emotionella och instrumentella stöden bör 

finnas rådgivning, feedback och information för att utveckla klienten till att klara moment i 

vardagen självständigt (Andersson 2009).  

5.4 Boendepedagogik 
 

Boendepedagogik är en metod som kan underlätta för boendestödjare att finna mål och metod 

i det arbete som utförs. Att som arbetsgrupp arbeta utifrån boendepedagogik innebär att hela 

arbetsgruppen eftersträvar och är bärare av ett grundläggande synsätt som genomsyrar hela 

arbetet. Detta grundl ggande syns tt g r se som en ram inom vilket arbetet sker  Mellstr m, 

Sandahl, & Starke 2007). 

Boendestödjarnas roll skiljer sig vart i landet man befinner sig men en övergripande 

gemensam nämnare är att de alla arbetar med människor med ett hjälpbehov. Det innebär att 

det grundläggande synsättet bygger på en humanistisk människosyn där alla individer har lika 

värde. Detta övergripande mål kan sedan enligt metoden boendepedagogik delas in i metoder 

med syftet att boendestödjaren hela tiden ska koppla det praktiska arbetet till de metoder som 

är uppsatta inom arbetsgruppen  Mellstr m   andahl    tarke 2  7 . Samtidigt som 

boendestödjarna blir trygga i sin roll med hjälp av det övergripande målet, hjälper metoderna 

att i det praktiska arbetet få klienten att vara delaktig, ha inflytande över dennes egna liv samt 

utvecklas f r att bli mer sj lvst ndig  Mellstr m   andahl    tarke 2  7 .  tt arbeta utifr n 

boendepedagogik görs genom erfarenhetsutbyte, stimulerande studiematerial/metoder samt 

cirkelledare för gruppen som har handledarliknande uppgifter (Brunt 2007). 

5.5 KASAM 
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Antonovskys teori KASAM bygger övergripande på salutogena redskap som ska göra att 

individen lättare kan hantera de svårigheter den ställs för i arbetsliv samt privatliv. Det 

salutogena synsättet bygger på att istället för att fokusera på det som skapar svårigheter, 

fokusera på att identifiera vad det är som får individen att må bra för att sedan göra mer utav 

det. De salutogena redskapen är begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet som 

tillsammans blir begreppet KASAM, känsla av sammanhang.  I det praktiska arbetet innebär, 

begriplighet att individen förstår sitt arbete, förstår människorna runtomkring och hur de 

tillsammans utgör ett förståeligt arbete. Hanterbarhet gör att individen upplever att den kan 

motsvara kraven på de händelser den ställs inför. Det sista men kanske viktigaste begreppet 

inom KASAM är meningsfullhet. Meningsfullheten i en individs liv och arbete är den 

motiverande komponenten som driver individen till att känna att den vill fortsätta med det 

meningsfulla i livet (Lindström & Eriksson 2006). Individer som upplever att de befinner sig i 

ett sammanhang, har lättare att hantera psykiska påfrestningar eftersom individen tror på sig 

själv och sin förmåga att hantera situationer (Brattberg 2008).  

5.6 Lösningsfokuserat arbetssätt 
 

Lösningsfokuserat arbetssätt innebär att boendestödjaren utvecklar en god relation med 

klienten för att sedan tillsammans beskriva och skapa hur klienten vill ha det för att problem 

ska undvikas. De metoder som boendestödjaren och klienten kommer fram till för att undvika 

svårigheter sätts upp som mål att eftersträva. Boendestödjaren behöver inte känna till 

problemet, den behöver bara veta hur klienten önskar ha de istället för att genom 

samtalsmetoder nå målet att inte uppleva aktiviteter som ett problem. 

Ett redskap som boendestödjaren kan använda i mötet med klienten är att ställa 

”mirakelfr gan”. Det inneb r att klienten ombeds l tsas att ett mirakel har h nt och föreställa 

sig en lösning på problemet. När klienten har beskrivit lösningen kan sedan boendestödjaren 

och klienten diskutera möjliga vägar för att nå lösningar på problemet. Sammanfattningsvis är 

den övergripande tanken med metoden att klienten har svaret, samt verktygen för att 

förverkliga det mål som är uppsatt (Berg & De Jong 2011).   

 

6. Tidigare forskning  
 

Den forskning som sammanställts nedan anser jag som relevant för att förstå yrket 

boendestödjare samt vilka svårigheter de möter i sin yrkesroll. Dessutom redogör jag för 
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forskning som påvisar vilken kompetens som är lämplig att ha vid omsorgsarbete samt 

strategier för att underlätta det vardagliga arbetet. Den internationella forskning jag redogör 

för bygger på yrkeskategorier som internationellt överensstämmer med det vi i Sverige 

titulerar boendestödjare och/eller omsorgspersonal. Nedan följer även ett avsnitt där jag 

redogör för hur jag funnit den tidigare forskning jag presenterar och en sammanfattning där 

jag belyst materialets relevans för detta examensarbete.  

6.1 Litteratursökning 
 

Den tidigare forskning jag presenterar har jag funnit genom databaser på Linneuniversitetets 

bibliotekskatalog. Där fann jag sidan Social Services abstracts, Swepub och Academic Search 

Elite (EBSCO) som mest användbara men har även letat material på Libris, One Search och 

Diva. För att begränsa min sökning till de som är relevant för mitt examensarbete har jag 

bland annat använt sökorden: social work, psykiskt funktionsnedsättning, boendestöd, social 

support, mental illness, arbetsmetoder och working methods. 

 

6.2 Boendestödjare som profession 
 

I avhandlingen Vardagsliv och boendestöd- en studie om människor med psykiska 

funktionshinder är Gunnel Anderssons (2009) syfte att förstå hur vardagen ter sig för de 

människor som mottar boendestöd. Det var under psykiatrireformen på mitten av 1990- talet 

som människor med psykiska funktionsnedsättningar inte längre skulle bo i gruppboende eller 

på institutioner utan numera bo i egna bostäder. Vilket innebar att ta emot det stöd de var 

berättigade till i sina hem. Denna insats blev så småningom kallad boendestöd och är en insats 

enligt socialtjänsten som ständigt växer. Trots detta är boendestöd ett under utforskat område, 

troligen på grund av att det är en relativt ny stödform vars insatser innehåller en otrolig bredd. 

Denna avsaknad av forskning inom området har lett till att det inte finns beprövad forskning 

som påvisar vad ett boendestöd ska innehålla samt vad individen som mottar boendestödet har 

för åsikter om stödinsatsen. 

Andersson (2009) visar i sitt resultat av studien att boendestödet innehåller ett stort 

handlingsutrymme för boendestödjaren vilket ger insatsen stort potential om boendestödjaren 

använder det på ett lämpligt sätt. Det som boendestödjaren ska anpassa sig efter är syftet med 

insatsen och även normen att boendestödjaren inte ska göra vardagssysslor åt klienten utan 

istället försöka tillsammans med klienten. Då handlingsutrymmet är stort för boendestödjaren 

att utforma insatsen finns delade meningar om boendestödets innehåll borde specificeras. Vad 
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detta skulle medföra råder det delade meningar om. Att specificera vad boendestödet för en 

individ ska innehålla går se ur rättsäkerhetsaspekt då klienten vet vad den kan kräva samtidigt 

som boendest djaren vet de krav som st lls p  st det. Men det som st det ”ska” inneh lla i en 

detaljbeskrivning är inte alltid det bästa för klienten. Ibland händer det oförutsägbara 

händelser som gör att individen som mottar boendestödet inte kan fokusera på det som anges i 

detaljbeskrivningen. Då finns det stor risk att boendestödjaren blir låst vid det som står i 

detaljbeskrivningen och klienten får då inte det stöd den är i behov utav i stunden.  

Aubry, Flynn, Gerber & Dostaler (2005) presenterar formella- och sociala kompetenser som 

är viktiga vid arbetet med människor med psykiska funktionsnedsättningar i sin artikel 

“Identifying the core competencies of community support provider working with people with 

psychiatric disabilities” publicerad utifrån studier gjorda i Kanada. De komponenter som är 

betydelsefulla i förändringsinriktat arbete är bland andra respekt, trygghet, lyhördhet och 

personalens förmåga att kunna bemöta klienternas olikheter och svårigheter. Generellt sätt är 

utbildningsnivån låg bland de omsorgsarbetare som medverkat i studien och de personliga 

egenskaperna värderas i arbetet dem utför. Dock är det kunskapskompetensen som beskrivs 

som den viktigaste komponenten.  Utan utbildning kan inte personalen bemöta klienten med 

psykisk funktionsnedsättning utefter dennes behov (Aubry et al. 2005).  

6.3 Betydelsen av metoder och kompetens i boendestödjararbetet 
 

Avsaknaden utav struktur och metoder för personal som arbetar med människor med psykiska 

funktionsnedsättningar i England redogör Priest, Dunn, Hackett och Wills (2011) i sin artikel 

”How can mental health professionals best be supported in working with people who 

experience significant distress?” f r. De har genom fokusgrupper med personal som arbetar 

med människor som har personlighetsstörningar, samlat in empiri för att kunna analysera 

vilka processer personalen ser som betydelsefulla för att utföra sitt arbete. Något som 

redovisas som betydelsefullt för att inte uppleva sitt arbete svårt är att ges utrymme att 

diskutera meningsskiljaktigheter i arbetsgruppen. Dessutom redogörs att om personalen i en 

verksamhet inte förstår hur metoder i arbetet ska användas, påverkas hela verksamheten och 

det leder i sin tur till påverkan på den service som ges till klienterna i verksamheten (Priest et 

al. 2011). 

Dunér och Olin (2011) redogör i sin artikel baserad på en svensk studie  ”En begynnande 

professionalisering? Om gränsarbete och kompetenskrav inom funktionshinderverksamhet 

och  ldreomsorg.” f r vilka formella kompetenser samt vilket ansvar omsorgspersonal inom 
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området funktionshinder har. Omsorgspersonal inom sektorn funktionshinder har generellt 

utbildning i form av undersköterskeutbildning. Att arbeta som omsorgspersonal med 

människor som har funktionsnedsättningar innebär mångfacetterade prövningar som enligt 

undersökningen kräver förutom gymnasie- eller högskoleutbildning också utbildning inom 

mer specialiserade områden. Den specialiserande kunskapen bör då behandla både 

funktionshinder och diagnoser då detta leder till att personalen får kontroll över de 

arbetsuppgifter den ställs inför. Detta leder inte bara till ökad professionell status för den 

yrkeskategori där utbildning krävs utan också en förutsättning för att stödinsatserna till 

klienten är av god kvalité. Om yrkesverksam omsorgspersonal har en höjd utbildningsnivå 

leder det till att personalen har en ökad lyhördhet för klientens behov vilket även kan minska 

risken för våld och förtryck i arbetet (Dunér & Olin 2011).   

 rtikeln ”How can We Enhance Productivity in Social Work? Dynamically Reflective 

 tructures  Dialogic Leadership and the Development of Transformative Expertise” skriven 

utav Laura Yliruka & Synnöve Karvinen-Niinikoski (2013) berättar om deras studie gjord i 

Finland. Studien redogör möjligheter för att utveckla produktiviteten genom struktur inom det 

sociala arbetet. I studien är deras primära fokus på hur det sociala arbetet skulle kunna 

effektiviseras och ge personal utökade möjligheter att bemöta klienten genom ökad kunskap. 

De faktorer som är relevanta för effektiviserandet och utvecklandet av verksamheten är 

reflekterande strukturer, diskussioner kring kunskap samt värderande dialoger. Detta innebär 

att arbetsgruppen samtalar kring sitt arbete på ett strukturerat sätt för att öka förståelsen kring 

deras handlande samt finna redskap i att hantera de utmaningar socialarbetare ställs inför. Att 

använda sig av ovanstående faktorer leder till att personalen känner att de kan använda sig av 

den kompetens de bär på samt utveckla den. Slutsats dras att för ett långsiktigt effektivt arbete 

så krävs kvalitet men det får rymmas inom rimliga kostnader (Yliruka och Karvinen-

Niinikoski 2013). 

6.4 Sammanfattning av tidigare forskning 
 

Den tidigare forskning som ovan presenterats redogör för att området boendestöd är relativt 

underutforskat och att det innebär att det inte finns något som redogör klientens åsikter på 

mottaget stöd eller vad stödet ska innehålla (Andersson 2009). Dessutom diskuteras även att 

personal som arbetar med människor med psykiska funktionsnedsättningar ofta har en låg 

utbildning. Något som påverkar stödinsatserna eftersom kunskapskompetens benämns som 

den viktigaste kompetensen i arbetet (Aubry et al. 2005). Men om personalen själv får 
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beskriva det mest betydelsefulla i deras arbete så är det möjlighet att diskutera olikheter i 

personalgruppen och skapa ökad förståelse till metoderna som används i verksamheten (Priest 

et al. 2011).  Dock är det inte endast personalens åsikter som skall tas hänsyn till i en 

verksamhet. Det är även viktigt att tänka på verksamhetens effektivitet något som Yliruka & 

Karvinen-Niinikoski (2013) beskriver skapas genom att ha reflekterande strukturer, 

diskussioner kring kunskap samt värderande dialoger i arbetsgruppen. Kunskapskompetens 

leder inte endast till effektivitet utan det leder också till att stödinsatserna levereras med god 

kvalitét och personalen upplever att de har kontroll över sitt arbete (Dunér & Olin 2011).   

Jag anser att denna tidigare forskning belyser det område jag valt att studera då den dels 

redogör för den brist på forskning inom området boendestöd som finns men även att den 

belyser hur viktigt det är att utveckla välfungerande metoder inom en arbetsgrupp som ska 

leverera stödinsatser med kvalitét. Jag har valt att presentera tidigare forskning som både 

belyser vad personal anser är viktigt i deras arbete med människor med psykiska 

funktionsnedsättningar och vad som är bra för organisationen. Detta val har jag gjort då den 

implementering jag kommer studera framförallt påverkar personalgruppen men även 

organisationen, både ekonomiskt och på strukturellt plan. 

7. Teori 
 

Den teoretiska utgångspunkten jag haft vid analyserandet av det empiriska material jag samlat 

är implemeneringsteori och professionsteori. Jag har valt Implementeringsteori för att 

tydliggöra vilka komponenter i en implementering som bidrar till möjligheter samt hinder för 

att en metod ska kunna implementeras. Dessutom kommer professionsteorin att tydliggöra 

varför det är viktigt att belysa professioner samt hjälpa mig se boendepedagogernas 

specialiserade kompetens och dess eventuella professionssträvan.  

7.1 Implementeringsteori  

 

Olsson och Sundell (2008) beskriver implementeringsforskning som att försöka förstå de 

processer och beteende som leder till att en idé förverkligas inom en verksamhet. 

Implementering av till exempel nya metoder i en verksamhet tar tid. Forskning visar att 

implementeringen utgör en process som vanligtvis sträcker sig över två till fyra år ifrån det att 

beslutet tagits om att en ny metod ska implementeras (Olsson & Sundell 2008). Ofta får inte 

ett beslut det utfall som verksamheten hoppats på. Detta beror sällan på metoden eller 

arbetssättet, utan det är oftast på grund av implementeringsfasen, den fas där metoden ska 
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implementeras, som gör att problem med den nya metoden uppstår. Det är därför 

implementeringsstudier bör genomföras vid utvärderingar av projekt (Hjern 1985). 

 

Varför en implementering av en ny metod sker, beror på att det finns ett behov som inte 

tillgodoses i en verksamhet (Olsson & Sundell 2008). Implementering är en del i det som 

benämns som policyprocessen. Policyprocessen är en rationalistisk modell för att tillämpa 

problemlösning inom politiskt administrativa beslutsprocesser (Premfors 1989). 

Björkemarken (1995) delar in denna kedja i dess olika steg: 

- Problemorientering 

- Framtagande av alternativ 

-  Rekommendationer 

-  Beslut 

- Implementering 

-  Utvärdering 

-  Återföring av resultat 

 

Anledningen till att studera denna process beror att man vill studera genomförandet av 

beslutet för att utröna eventuella resultat av implementeringen. Implementeringen sker inte 

automatiskt när ett beslut har tagits. Vid en implementering bör vissa effekter eftersträvas, 

och därav även utvärderas för att kunna fastställa vilka effekter som förverkligats 

(Björkemarken 1995).  

 

Vedung (2009) hör till en teoretiker som bland annat beskriver utvärdering i offentlig 

verksamhet. Vedung (2009) ser utvärdering som en noggrann efterbedömning vilket innebär 

att den ska ske enligt regler som garanterar kvalitet. Det finns flera saker som påverkar 

implementeringens utfall. Regleringar från organisationen/staten, ekonomiska styrmedel och 

informativa styrmedel är tre sätt för aktörer att påverka beslutets implementering. Detta 

innebär att regleringar från organisationen tvingar den som mottar regleringen att följa de 

restriktioner som finns angivet i regleringen annars åtföljs troligen hot om negativa 

sanktioner. Genom att tillföra eller beröva materiella resurser kan organisationen/staten göra 

att åtgärder, som implementering inte kan genomföras, vilket benämns som det ekonomiska 

styrmedlet. Det sista styrmedlet är det informativa. Genom försök till övertalning, 

faktaupplysning eller övertygelse via t.ex. muntlig rådgivning, utbildning eller 

upplysningsverksamhet kan organisationen påverka utfallet via informativt 
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kunskapsöverförande. Informativ- och ekonomisk styrning är ingen av dem sammankopplade 

med tvång eller måsten (Vedung 2009).  

 

Som ovan beskrivs är implementering komplext men inom implementeringsteorin benämns 

tre viktiga villkor som underlättar implementeringen. Dessa är huruvida verkställarna har 

förståelse för det som ska implementeras, vilja att genomföra beslutet och om de har 

förmågan att genomföra implementeringen (Vedung 1998).  

 

7.1.1 Förståelse, förmåga och vilja – Perspektiv på lyckad implementering 
 

Vedung (1998) väljer att skilja på att förstå, kunna och vilja vid implementering. Det vill säga 

i vilken utsträckning arbetsgruppen där implementeringen sker har kunskap om, begripit 

innebörden av beslutet och kan och vill föra beslutet till verklighet. Verksamheten som ska 

genomgå en implementering påverkas av dessa tre faktorer. Den första faktorn är aktörernas 

förståelse för implementeringen. Det innebär att implementeringens aktörer ska förstå 

innebörden av det som ska implementeras (Vedung 1998).  

 

Hur väl implementeringens utfall blir beror även på vilken kunskap och förmåga aktörerna 

bär på. Även om viljan finns att verkställa ett beslut så ska det praktiskt gå att genomföra med 

den kunskapen som verkställarna bär på. Vedung (1998) menar att brist på kvalificerad 

personal kan vara en hämmande faktor i implementeringsprocessen, lika väl som ekonomiska 

resurser. Vilken förmåga och vilka kvalifikationer som är lämpligt måste anpassas efter 

projektet samt de klienter som verksamheten möter. 

 

Aktörerna i verksamhetens attityd och dess vilja till att implementera beslutet som tagits, är 

den tredje faktorn som påverkar utfallet av implementering. Om aktörerna har en skepticism 

mot beslutet kan detta hämma implementeringen och verksamheten påverkas negativt. Det 

kan även vara så att någon vid implementeringen har egenintressen som inte 

implementeringen styrker vilket gör dem negativa till beslutet och detta hämmar 

implementeringen att lyckas (Vedung 1998).  

 

7.2  Profession och yrke 
 

Att använda professionsteori i studier innebär att belysa hur yrken strävar efter ökad 

professionalisering. Begreppet profession betyder kunskap och när yrkesgrupper beskriver sig 
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som professionella tyder detta på att gruppen vill legitimera sin kunskap som sann och 

hållbar. Begreppen yrke och profession används ofta synonymt men skillnaden mellan dem är 

att en profession bygger på teoretisk kunskap genom specialiserad utbildning (Molander & 

Terum 2008). Abbott (1988) menar att det inte endast är utbildningen som är viktig för att en 

professionalisering skall ske. Erfarenhet är ibland den verkliga utbildningen som också ska 

ses som kunskap för att utveckla professionen (Abbott 1988).  

Vad som kännetecknar en profession är något som diskuterats länge. De yrken som ses som 

de äldsta professionerna är tillexempel läkare, advokater och domare. Dessa har en hög status 

och systematisk vetenskaplig kunskap vilket gör att det skapas en auktoritet kring dess 

yrkesgrupp. Sen finns det även semiprofessioner som är yrken som bär på delar av den 

vetenskapliga kunskap som de klassiska professionerna kännetecknas av men dessa 

semiprofessioner har inte hela den vetenskaplig kunskap för att kännetecknas som profession. 

Dessa semiprofessioner saknar möjlighet att kännetecknas av en abstrakt kunskap i 

yrkespraktiken (Brante 2005). Att finna en allmän definition på vad en profession innebär kan 

underlätta då detta kan bli en idealtyp. Att använda professions begreppet som en idealtyp 

innebär inte att det som innefattas i begreppet överensstämmer med verkligheten. Den syftar 

till öppna upp för forskning och hypoteser om hur vi strukturerar verkligheten samt 

uppmärksamma intressanta processer kring professionens yrkesutövning. Att använda 

professionsteori inom detta forskningsområde innebär att se till professionens roll i den 

grundläggande strukturen som finns i samhället för att urskilja dennes specialkompetens och 

hur den samverkar med andra professioner (Molander & Terum 2008).  

7.2.1  Organisation och profession 
 

Organisationer befinner sig ständigt runtom människor i samhället och ses som det mest 

effektiva och rationella sättet att nå mål genom expertis. Men organisationer är även omtalade 

som att vara tungrodda och ineffektiva. Det som kännetecknar en organisation är att det finns 

ett medlemskap eller tillhörighet till gruppen, gruppen har kollektiva resurser samt kollektiva 

regler och kontroll i organisationen. Exempel på organisationer är staten, kommunen, företag 

och ideella organisationer (Molander & Terum 2008).  

Att vara medlem i en organisation sker oftast för att personen vill ta del av de resurser som 

organisationen erbjuder. Resurserna kan vara materiella t.ex. maskiner eller annan utrustning 

och/eller symboliska vilket innebär att organisationen har ett känt namn eller att dess 

medlemmar utför specifika handlingar och/eller har viss kompetens. Kontroll och regler inom 
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organisationen styrs ofta via den kompetens som finns bland medlemmarna och rekrytering 

till organisationen sker via den kompetens som kr vs f r att f  ”medlemskap”.  tt rekrytera 

en profession in i en organisation leder till viss garanti om att professionen följer de regler 

som finns samt kan hantera självständiga arbetsuppgifter utan direkt kontroll av 

organisationen (Molander & Terum 2008). 

Det som sker inom en verksamhet har både politiker och till viss del allmänheten rätt att ta del 

av samt kontrollera, framförallt det som rör individers välfärd i samhället. Dock är detta 

mycket sv rt och ibland  ven uttalat som ”demokratins svarta h l” d  yrkesut varna har stort 

handlingsutrymme till att utforma arbetet inom organisationen. Staten har ett ansvar för att 

medborgarna får det skydd de behöver och att deras rättigheter tas tillvara på, därav är det 

viktigt att yrkesutövare har den kunskap de behöver för att utforma organisationen. Detta 

dilemma sägs underlätta genom att legitimera professioner genom längre specialiserad 

utbildning i kombination med intern kollegial kontroll (Molander & Terum 2008). 

 

8. Metod och metodologiska  verv ganden 
 

8.1 Vetenskapsteoretisk ansats  
 

Thomassen (2007) benämner den vetenskapliga traditionen hermeneutik som en gammal 

disciplin med det övergripande syftet att skapa en teori kring tolkning och förståelse. 

Historiskt användes detta perspektiv framförallt gällande tolkning av texter men idag används 

hermeneutiken inom de studier där forskaren ska skapa en förståelse för och försöka leva sig 

in i hur individer tolkar olika uttrycksformer (Thomassen 2007). Jag har valt att använda mig 

av detta perspektiv då jag genom hermeneutiken kan skapa en förståelse för 

boendepedagogernas specialiserade kompetens samt vilka möjliggörande och hindrande 

faktorer som finns vid implementeringen. Att använda denna vetenskapsteoretiska ansats är 

för mig ett naturligt val då grundstenen i min analysmetod, institutionell etnografi innebär att 

försöka förstå informanters åsikter och handlingar och tolka dessa som konstruerade i den 

organisationen de befinner sig i. 

8.2 Institutionell etnografi som datainsamlingsmetod 
 

Att använda sig av etnografi innebär att genom att studera människors upplevelser, åsikter 

eller handlande samlar forskaren upp olika intryck. Dessa intryck byggs sedan upp till en 
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helhet som ses som konstruerad av situationen som informanterna befinner sig i. Det 

informanterna delger ska ses som ett uttryck för deras livsvärld och forskaren kan inte förstå 

fenomenet som ska undersökas om inte den tar i beaktande att det empiriska material som 

samlas in är baserat på forskarens förförståelse samt vetenskapliga teorier som forskaren bär 

med sig. Denna metod går använda vid både observation, textanalys och intervju då den syftar 

till att studera individer som en del i en kollektiv helhet. Att använda sig av denna metod 

innebär att forskaren har som syfte att förstå meningen med fenomenet. Meningen 

framkommer när forskaren tolkar och analyserar det empiriska materialet (Aspers 2007).  

Smith (2006) har format utforskningsmetoden institutionell etnografi (IE) som bygger på att 

studera individers upplevelser för att kartlägga hur institutionella ordningar påverkar och har 

betydelse för individers vardagsliv. Institutionell etnografi menar att människor påverkas av 

hur instutitioner är organiserade och för att kartlägga dess betydelse för organisationen i 

helhet måste informanten ses som ett subjekt istället för ett objekt, vilket är vanligt inom 

traditionella metoder. Genom att se informanten som ett subjekt lämnas fokus från dennes 

vardagliga liv för att få en inblick och förklaring till att det personen upplever är uttryck för 

den organisation personer befinner sig i. Metoden institutionell etnografi används när 

forskaren vill förklara institutioner och hur dess organisering påverkar individen i den. En 

institution är t.ex. kommun, landsting, företag eller universitet (Smith 2006).  

8.2.1  Förförståelse 
 

Alla forskare har en förförståelse innan de börjar sin forskning. Denna förförståelse bygger 

oftast på att forskaren och informanten är uppväxt i liknande miljö samt har utsatts för 

situationer likt den som ska studeras. Förförståelsen är en viktig del i att försöka förstå ett 

fenomen och det gäller för forskaren att vara medveten om sin förförståelse men samtidigt 

belysa de vetenskapliga med forskningen för att inte ha samma ställningstagande som 

informanterna (Aspers 2007). 

Det finns risk med att ha förförståelse inom det forskningsområde forskaren ska studera 

eftersom forskaren kan uppleva samma saker som informanterna. Dock kan det även vara till 

fördel att ha viss förförståelse. För att skapa förståelse för materialet, speciellt textmaterial 

krävs det att man lär känna det material som studeras (Aspers 2007). Min förförståelse bygger 

på att jag tidigare arbetat som boendestödjare och kan känna igen mig i deras arbetsuppgifter 

samt motgångar i vardagen. Jag har även träffat arbetsgruppen som ska studeras vid ett flertal 

gånger vilket jag upplever är till fördel vid användandet av institutionell etnografi då jag har 
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viss förståelse för organisationen arbetsgruppen är en del av samt hur den organiseras. Att jag 

har träffat arbetsgruppen tidigare och utvecklat en relation med dem gör att jag valt att ha en 

strukturerad observation där jag kommer vara tyst. Detta val är gjort då jag upplever att 

arbetsgruppen inte kommer påverkas av min tysta närvaro. Det textmaterial som jag kommer 

använda mig utav i studien har jag skapat en förförståelse för då jag vet hur det används i 

organisationen samt vilka personer som har skapat de. Detta gör att jag får en djupare 

förståelse för textmaterialet samt vilken innebörd dessa har i det praktiska arbetet vilket kan 

hjälpa mig vid min analys av textmaterialet. 

8.3 Urval 
 

Då syftet med studien är att beskriva implementeringen och se hur kunskapen hos 

boendepedagoger utmärker sig, har jag valt att använda mig av ett målinriktat urval. 

Målinriktat urval innebär att forskaren kontaktar de personer som kan tänkas bidra till att 

besvara forskningsfrågan i studien (Bryman 2011). Arbetsgruppen har påverkat sin 

medverkan i studien då de uttryckt förfrågan om att bli studieobjekt. Dock har jag utformat 

syftet samt forskningsfrågorna i denna studie själv utifrån det som organisationen bakom 

projektet vill utröna genom studien och därav även använt mig av målinriktat urval eftersom 

jag fritt valt informanter från organisationen bakom projektet till studien. Valet av denna 

specifika grupp beror på att de går skilja från andra boendestödjargrupper inom 

organisationen då de använder boendepedagoger som implementerar två metoder i 

arbetsgruppen. Därav valde jag arbetsgruppen och boendepedagogerna som relevanta för de 

forskningsfrågor jag formulerat.  

Det ska belysas att studien inte går generalisera på alla Sveriges boendestödjargrupper då 

varje enskild arbetsgrupp har olika mål med sin verksamhet samt varierande strukturella 

förutsättningar. Just den arbetsgrupp som jag ska studera består av 6 boendestödjare och 2 

boendepedagoger som är verksamma i en mellanstor stad i södra Sverige.  

8.4 Tillvägagångsätt 
 

Arbetsgruppen vars implementering jag studerat uttryckte förfrågan, genom 

boendepedagogerna om någon socionomstudent på Linnéuniversitetet var intresserad av att 

studera deras satsning på metoder samt innehållet i den. Då jag finner metoder i arbetet för 

yrkesverksamma inom funktionshinderomsorgen mycket intressant ville jag gärna studera 

deras implementering vilket jag fick efter samtal med boendepedagogerna och deras chef. 
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Efter att ha träffat arbetsgruppen och fått berättat för mig om hur satsningen gått till fick jag 

tillgång till det material som använts vid implementeringen. 

Det materialet som boendepedagogerna har använt sig utav vid implementeringen är power 

point-presentationer och nulägesrapporter som har använts för inlärning av metoderna 

respektive att se projektprocessen. Power point- presentationerna är dokument använda vid 

implementeringen där det beskrivs hur arbetsgruppen kan agera utifrån de metoder som 

implementeringen fokuserar på, lösningsfokuserat arbetssätt samt KASAM. 

Nulägesrapporterna är dokument som används för att se implementeringsprocessen samt vilka 

moment som gruppen gjort och hur de har genomförts. Dessa nulägesrapporter är uppdelade i 

rubrikerna: gruppdynamik samt kommunikation, pedagogiska upplägget, 

boendepedagogernas roll, kvalitetssäkring, dokumentation, kontinuitet och samordnar 

uppdrag. Dessa dokument är alla skriva utav olika personer i personalgruppen och jag har 

tagit del av alla dessa dokument som totalt är 21 dokument, skriva vid tre olika tidpunkter 

med 6 respektive 3 månaders mellanrum. Dock kommer vissa av dessa nulägesrapporter 

användas mer då innehållet i dem skiljer sig och är relevanta olika mycket för att jag ska 

kunna ta dem till hjälp för att besvara frågeställningarna i examensarbetet.  

Efter att ha tagit del av dessa dokument upplevde jag att de kunde ge mig mycket kunskap om 

hur denna satsning på boendepedagoger har påverkat arbetsgruppen, verksamheten och 

boendepedagogerna själva. Därefter började jag fundera kring forskningsfrågor att ta hänsyn 

till vid studien, och kom då fram till det syfte och frågeställningar som jag idag har tagit 

hänsyn till. Efter att ha färdigställt syfte och frågeställningar kom jag fram till att textanalys 

av dokumenten, alltså power point-presentationer och nulägesrapporter delvis kunde besvara 

mina forskningsfrågor men att jag också ville se implementeringen i praktiken. Därav 

beslutade jag mig för att även genomföra en strukturerad observation för att samla in 

ytterligare empiri. Arbetsgruppen var positiv till min förfrågan av att göra en observation och 

meddelade att jag var välkommen att genomföra min observation vid något av deras 

implementeringsmöten som äger rum en gång i veckan. Efter deras klargörande kom vi 

gemensamt fram till en tid då observationen skulle genomföras. 

Jag valde att läsa texterna innan jag hade genomfört observationen för att få en förståelse för 

materialet. Detta gjordes medvetet då jag ville skapa mig en uppfattning om vad texterna 

uttryckte och sedan skapa ett observationsschema (Bilaga 1) utefter de jag ifrågasatte i 

texterna samt inte kunde besvara tillräckligt utförligt genom text, alltså vilken roll 
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boendepedagogerna har i förhållande till gruppen samt hinder och möjligheter vid 

implementeringen som visar sig i praktiken. Då jag dessutom valt att belysa den institutionella 

etnografin och hur organisationen formar människorna i den anser jag att en observation ger 

mig en inblick i organisationen bakom människornas handlande. Då jag sett dokumenten 

bakom satsningen vill jag även se hur personerna i verksamheten talar om organisationen och 

framförallt vad satsningen ger till verksamheten där den implementerats. Jag genomförde en 

observation vid ett implementeringstillfälle där en boendepedagog implementerade 

lösningsfokuserat arbete. Vid arbetets start tänkte jag observera flera tillfällen men efter första 

observationstillfället som varade i ca 120 min ansåg jag ha tillräckligt med empiri för att 

besvara frågeställningarna i examensarbetet tillsammans med de textdokument som även 

används.  

8.5 Analysprocess 
 

Jag har valt att göra en latent innehållsanalys utifrån textdokument som används vid 

implementeringen (power point-presentationer och nulägesrapporter) och fältanteckningar ur 

observationsschemat. Valet att använda mig av två informationskällor, både strukturerad 

observation och dokumentanalys har jag gjort då jag önskar besvara syftet i studien genom att 

se professionen så som den beskrivs i text samt se om detta överensstämmer med 

verkligheten. 

Innan en analys genomförs vid en studie, ska materialet avgränsas vilket görs genom att 

forskaren ser till vad som är relevant för att besvara forskningsfrågorna och därefter väljer 

analysmetod (Aspers 2007). Kvalitativ forskning som är baserad på tillexempel anteckningar 

från observationer kräver att forskaren förstår att texten alltid involverar flera en ett budskap. 

Detta innebär att forskaren alltid ska ha en viss grad av tolkning när forskaren närmar sig en 

text (Graneheim & Lundman 2004). Det vanligaste tillvägagångssättet när en analys av 

dokument ska göras är innehållsanalys (Bryman 2011). Beroende på vad forskaren vill 

synliggöra i texten används antingen manifest eller latent analysmetod. Om forskaren vill 

fokusera på de synliga och centrala i texten som studeras ska fokus finnas på manifest 

innehåll. Att vilja fokusera på den underliggande innebörden av texten krävs det att fokus 

skall vara på det latenta innehållet (Graneheim & Lundman 2004). När jag kommer göra min 

innehållsanalys har jag valt att utgå från en latent innehållsanalys, dels för att den 

överensstämmer med min hermeneutiska utgångspunkt samt att jag anser att det stämmer 

överens med min etnografiska metod då den syftar till att genom tolkning, förstå 
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metodsatsningen. Dock är det svårt att inte bli påverkad av både det manifesta och det latenta 

innehållet i texten vilket gör att det material jag läser och upplever givande till mitt 

examensarbete både kan ses som latent och manifest innehåll. Bryman (2011) redogör att en 

svaghet med denna typen av innehållsanalys är att det kan uppstå problem som gör att 

studenten drar ohållbara slutsatser eftersom den har målet att endast finna latent innehåll, inte  

enbart manifest. Därav syftar jag till att endast hitta latent innehåll men jag vill tydliggöra att 

jag kanske även kommer påverkas av det manifesta. 

Den latenta innehållsanalysen överensstämmer även med institutionell etnografi som jag valt 

att använda för att försöka förstå hur organisationen boendestödjarna och boendepedagogerna 

är anställda inom. Genom att göra en latent innehållsanalys anser jag att jag når det 

underliggande budskapet i texten och vad texten är uttryck av, samtidigt som jag skapar 

förståelse för att individernas handlingar är uttryck för organisationen. Att jag har en 

förförståelse för att jag vill se hur organisationen påverkar den yrkesverksamma gör att jag i 

min innehållsanalys vill finna meningsbärande enheter som uttrycker detta.  

Efter att fältanteckningarna från observationen hade renskrivits genomförde jag den latenta 

innehållsanalysen enligt beskrivning nedan. Jag valde att skriva ut alla de textdokument samt 

anteckningar från observationen jag valt att använda mig av vid studien, därefter läste jag 

dessa grundligt flertal gånger för att jag skulle skapa förståelse för materialet. Efter att 

förståelse för materialet hade skapats markerade jag meningar som jag tyckte överensstämde 

med det syftet och de frågeställningar jag har i studien. Dessa meningar som innehöll 

information som jag ansåg vara relevanta för mitt syfte kallas meningsbärande enheter 

(Graneheim & Lundman 2004). De meningsbärande enheterna plockades ut och lades i 

analysschema (Bilaga 2) där jag även tog bort text runtom de så bara det övergripande 

sammanhanget kvarstod vilket innebär att en kondensering gjordes. Därefter kodade jag de 

meningsbärande enheterna så jag kunde skilja de meningsbärande enheterna åt och skapa 

subteman utifrån de. Genom att skapa subteman kunde jag samla koder som beskriver något 

de har gemensamt samt återkopplar dessa till syftet med studien.  

8.6 Metoddiskussion 
 

Att använda sig av en metod innebär att hjälpa forskaren att gå från att se ett problem till att 

eventuellt finna en lösning på problemet. Metoden ger inte forskaren lösningen på de 

forskningsproblem som ställs men den ger redskap för att finna svaret på 
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forskningsproblemet. Beroende på vilket forskningsproblem som ställts går slutsats dras om 

vilken metod som är lämplig i varje enskilt fall (Svensson & Ahrne 2011). 

Då syftet med denna studie är att beskriva implementeringens hinder och möjligheter samt 

undersöka hur boendepedagogerna och dess professionssträvan utmärker sig, har jag använt 

mig av en metod som syftar till att utifrån texter och observation, förstå samspel och samtal 

som resultat av den sociala ordningen. Detta syfte medför att studien är kvalitativ då den 

inriktar sig till det talande eller skrivna med syfte att tolka och förstå det som skrivs eller sägs 

(Bryman 2011). Att jag har valt att använda mig av två informationskällor, både strukturerad 

observation och textanalys har jag gjort med hänsyn till att endast textmaterial inte kan antas 

ge en rättvis beskrivning av situationen som ska studeras. Med hjälp av en strukturerad 

observation kan jag beskåda implementeringen i praktiken och se om denna överensstämmer 

med det som återfinns i nulägesrapporterna som arbetsgruppen själv skrivit. Valet att 

genomföra en tyst observation med ett observationsschema är för att tydligare finna empiri 

vid observationstillfället men även för att skapa en större reliabilitet. Att jag valde att vara tyst 

vid observationen såg jag inte något hinder med då jag träffat arbetsgruppen som studerades 

tidigare och upplevde att de kändes trygga med att jag studerade dem tyst. Om jag inte träffat 

arbetsgruppen tidigare hade valet av tyst observation varit tveksamt då det inte skapats tillit 

mellan mig som studerar och de som är studieobjekt. 

Att använda sig av flera metoder när forskaren samlar in sitt material kallas triangulering. 

Detta innebär att genom att använda olika metoder, data eller teorier ringa in sin 

forskningsfråga och komma fram till en mer korrekt och objektiv beskrivning av de fenomen 

som studeras (Svensson & Ahrne 2011). Genom en strukturerad observation kommer jag 

kunna bekräfta det som framkommit ur textmaterialet samt ge en mer övergripande syn på 

vad satsningen på boendepedagoger innehåller, vilket ökar studiens trovärdighet och 

tillförlitlighet. 

När forskaren använder sig av kvalitativ metod, och då framförallt etnografier, styrs 

undersökningsfältet utav det som forskaren upplever som viktigt att undersöka. Detta innebär 

att de tolkningar som görs av materialet, upplevs viktiga att belysa för en forskare men 

behöver inte upplevas relevanta av en annan forskare. Tolkningarna av kvalitativt material är 

på så sätt präglade av forskarens egna intresseområden och gör det svårt för andra forskare att 

efterlikna studien och dess resultat. Dessutom går inte kvalitativa undersökningar att 

generalisera på en hel population eftersom det endast är de som medverkar i studiens 



 

24 

 

upplevelser som undersöks (Bryman 2011). Mitt val av att använda IE som 

undersökningsmetod hjälper mig som student då jag vid min observation inte kommer 

fokusera på individen som ett objekt utan istället se den som ett subjekt påverkad av den 

organisation den är verksam inom. Detta upplever jag innebär att de analyser jag gör utifrån 

min empiri kommer ge läsaren en insikt i implementeringen utifrån verksamhetens uttryck, 

inte individerna i den. Men denna metod bidrar även till tveksamheter då jag upplever att 

denna metod påverkas mycket av forskaren eller studenten då olika intryck från 

organisationen ska samlas ihop och förstås i en helhet. Det olika intryck som forskaren eller 

studenten samlar upp upplever jag då kan vara baserade på det som forskaren vill utröna i 

resultatet. Något som jag vill hindra genom min insikt om att det är möjligt att vinkla studien 

samt genom att göra en tydlig latent innehållsanalys som hjälper mig välja ut empiri samt 

tematisera den. Jag upplever att syftet med denna studie inte skulle kunna uppfyllas om jag 

valt kvantitativ metod. Detta i och med att jag genom institutionell etnografi vill belysa 

individers handlande genom text och observation för att beskriva boendepedagogernas 

kunskap och implementering av boendepedagogik.  

Som nämn tidigare är detta examensarbete inte en utvärdering av implementeringen i 

arbetsgruppen. Då en implementering tar flera år har jag inte kunnat följa arbetsgruppen sedan 

deras start respektive deras framtida slutdatum.  Denna studie belyser en liten del i 

implementeringsprocessen för att se hur professionen boendepedagoger utmärker sig med sin 

kompetens samt de hindrande och möjliggörande faktorer i den empiri som finns att tillgå vid 

det datum jag startade detta examensarbete. Det resultat och de slutsatser jag drar i detta 

arbete kan komma att förändras efter detta examensarbete avslutats. 

8.7 Reliabilitet och validitet  
 

Reliabilitet innebär studiens tillförlitlighet och om det finns möjlighet för andra forskare att 

efterlikna studien samt få samma resultat. Detta är svårt vid kvalitativa studier då man inte 

kan mäta tillförlitligheten med siffror. Dessutom är det svårt att återskapa den miljön som 

informanterna i en kvalitativ studie befinner sig i då miljön ständigt är föränderlig (Bryman 

2011). Forskarna inom kvalitativa studier syftar till att tolka och förstå informanterna vilket 

gör att forskarens egen förförståelse värderas in i tolkningen. Det är viktigt att som forskare 

tänka på att det finns fler tolkningsmöjligheter än den egna (Andersson & Swärd 2008).  

I min studie vill jag nå ökad reliabilitet genom att jag använder mig av ett strukturerat 

observationsschema (Bilaga 1) vilket gör det lättare för andra att återskapa observationen 
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utifrån de teman jag har använt. Dock är studien anonymiserad vilket gör att det är svårt att 

replikera den. Bryman (2011) redogör för att det vid etnografiska studier är viktigt att vara 

medveten om att, ska en etnografisk studie replikeras, behöver forskaren träda in i den sociala 

roll som den första forskaren hade. Jag upplever att detta kan bli svårt då relationen mellan 

den som studerar och studieobjektet delvis bygger på personlighet. 

Validitet är något som ska finnas under studien fortlöpande eftersom det går ut på att 

slutsatserna som dras ska hänga ihop med resten av studien (Bryman 2011). Det ska finnas ett 

kausalt förhållande i studien som gör den trovärdig. Jag har tagit validiteten i beaktande då det 

övergripande syftet har legat till grund för min metod och då syftet varit detsamma under 

större delen av forskningsprocessen upplever jag att det finns en trovärdighet i de val som 

ligger till grund för studien.  

8.8 Etiska överväganden 
 

Bryman (2011) redogör för förebyggande åtgärder vid forskning med syftet att förhindra att 

människor utsätts för övergrepp och/eller kränkningar. De etiska principer som forskare ska ta 

i beaktande är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialkravet och nyttjandekravet.  

De individer som har medverkat i studien har rätt att bli informerade om syftet med studien. 

Dessutom ska forskaren belysa att deras medverkan är frivillig och att de har möjlighet att 

avbryta sin medverkan när som helst under studien, detta benämns som informationskravet 

(Bryman 2011). Jag har tydliggjort att deltagandet är frivilligt, att de kan avbryta sin 

medverkan samt informerat om studiens syfte vid samtal innan observationen gjorts. Detta har 

förhoppningsvis bidragit till att respondenterna i studien fått ökad förståelse för hur deras 

medverkan använts på ett etiskt försvarbart sätt. 

Samtidigt som information delgavs i form av samtal med arbetsgruppen och det gavs 

möjlighet för frågor, vilket gör att samtyckeskravet uppfylls då deltagarna som väljer att 

medverka ska få redogöra detta genom ett tydligt muntligt ställningstagande. Detta gav 

deltagarna möjlighet att själv bestämma över sin medverkan (Bryman 2011) samt bibehåller 

studiens trovärdighet genom att det finns transparenta källor (Svensson & Ahrne 2011). 

Konfidentialitetskravet redogör Bryman (2011) som att de uppgifter om de medverkande 

personerna i forskningen ska behandlas med största möjliga konfidential. Detta togs i 

beaktande då jag vid observation kodade respektive person och använde mig inte av 

deltagarnas namn. De material jag samlade in kommer endast användas vid denna studie och 
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angivet forskningsändamål (vilket redogjordes innan observation) vilket överensstämmer med 

nyttjandekravet. Nyttjandekravet innebär att den empiri som samlas in ska inte användas till 

annat än det som är ändamålet med studien (Bryman 2011).  

9. Resultat och analys 
 

Under denna rubrik syftar jag till att besvara mina frågeställningar genom presentation av mitt 

resultat samt analys av textdokumenten och framförallt observationen jag studerat. Valet att 

ha resultat och analys under samma rubrik är gjort då jag ska försöka undvika upprepning 

samt ha en tydlig koppling till teori och tidigare forskning. För att analysera mitt material har 

jag skapat kategorier utifrån mina frågeställningar vilka är underrubriker i mitt resultat och 

analys.  

 

Jag kommer i resultatet att redogöra för citat tagna ur de textdokument och observationen jag 

använt mig av för att finna empiri för studien. Dessa citat kommer att redovisas i kursiv stil 

och citaten är anonymiserade. Om arbetsgruppens namn eller personers namn förekommer 

kommer detta bytas ut mot ”arbetsgruppen” eller ” boendepedagog” ”boendest djare” f r att 

skapa förståelse för vem citatet rör och för att inte röja arbetsgruppens eller de 

yrkesverksammas identitet. 

 

9.1 Implementering  
 

I textdokumenten finns beskrivet att boendepedagogerna genom avsatt tid varje vecka arbetar 

med arbetsgruppen för att finna rätt pedagogisk metod för deras arbete. Här beskrivs även 

syftet med implementeringen vilket är att utifrån de metoder arbetsgruppen använder sig utav 

kunna stärka klienterna de arbetar med mot självständighet och bibehålla dennes funktioner. 

Den grundläggande utgångspunkten i arbetet beskrivs i nulägesrapporterna som att de 

använder sig utav är ett salutogent synsätt och KASAM. När det salutogena synsättet och 

K   M ”satt sig” kommer en samsyn och ett gemensamt arbetss tt genom l sningsfokuserat 

arbetssätt att eftersträvas. Empirin som redovisas i resultatet är både baserad på observation 

samt på de textdokument som studerats med syftet att komplettera varandra.  Observationen 

som genomförts har skett under ett implementeringstillfälle då lösningsfokuserat arbetssätt 

implementerades av en utav boendepedagogerna. 
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9.1.1 Möjliggörande- och hindrande faktorer för implementering 
 

Nedan kommer resultat presenteras och analyseras med hjälp av Vedungs (1998) teori om de 

tre faktorer som påverkar en lyckad implementering samt om det som framgått vid 

observationen överrenstämmer med det Vedung belyser som viktiga faktorer för att nå den 

effekt som önskas. När analysen görs likställs Vedungs (1998) faktorer för lyckad 

implementering med möjliggörande faktorer för implementering. Hindrande faktorer beskrivs 

utifrån att Vedungs teori om att vilja, förmåga och förståelse inte uppnås till fullo. 

 

När observationen genomfördes implementerades det lösningsfokuserade arbetssättet och 

innan boendepedagogen börjat implementeringstillfället uttrycker flera att det ska bli 

”intressant” och ”spännande” att se vilken ny kunskap de kommer berikas med under 

dagens möte. Arbetsgruppen visade ett intresse genom hela implementeringstillfället genom 

att fråga boendepedagogen frågor kring metoden och hur den ska användas. 

Boendepedagogen gjorde en övning då varje boendestödjare fick tänka på en klient som 

boendestödjaren upplevde ”besvärlig” och som ”framkallar jobbiga känslor hos 

boendestödjaren”. Alla boendestödjarna i gruppen skulle sedan beskriva vilken klient de valt 

samt vilka känslor som uppstod när de skulle arbeta med klienten. Därefter diskuterades 

möjliga vägar att bemöta klienten annorlunda och boendepedagogen återkopplade bemötandet 

till metoden lösningsfokuserat arbetssätt och framförallt att arbetsgruppen skulle använda sig 

av att bekräfta de känslor och upplevelser klienten uttryckte. En av boendestödjarna uttrycker: 

”Jag ser fram emot att testa detta nästa gång jag träffar klienten” 

En annan boendestödjare uttrycker fördelarna med att implementera metoder i arbetsgruppen: 

”Det är ett lätt sätt att lära sig, kunskapen kommer ju till oss, vi behöver inte sitta i 

skolbänken.” 

 

Dessa ovanstående citat tolkar jag som ett direkt uttryck av att vilja förändra arbetssättet i 

deras klientbemötande och att flera i arbetsgruppen instämmer på ovanstående citat gör att jag 

upplever hela arbetsgruppen som positiv till att vilja förändra sina arbetsredskap. Något som 

styrker min tolkning av att arbetsgruppen har en vilja till implementering är att de vid början 

av implementeringen uttryckt i en av de första skrivna nulägesrapporterna: 

 

”Den pedagogiska svagheten i arbetsgruppens upplägg är vår samsyn” 
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Arbetsgruppen har även uttryckt syftet med att vilja stärka sin gemensamma samsyn: 

 

”Lyckas man skapa samsyn skapas en nödvändig plattform, ett gemensamt synsätt att utgå 

ifrån. Med denna grund att stå på kan man göra ett bra jobb tillsammans. Samsyn ger mycket 

vinster.” 

 

Vedung (1998) nämner att det inom vissa implementeringar förekommer att personer främjar 

sina egenintressen mer än viljan till implementeringen. Jag finner inte belägg för detta varken 

i nulägesrapporter eller vid observation vilket gör att jag tolkar att allmänintresset i gruppen är 

att vilja lyckas med implementeringen. Dock kan möjligt egenintresse från individer i 

gruppen ha undanhållits vid observationstillfället eftersom jag som student närvarade, men 

om så är fallet anser jag det egenintresset inte vara tillräckligt starkt för att hämma 

implementeringen att lyckas.  

 

Vilja är enligt Vedung (1998) inte endast att vilja genomgå en implementeringsprocess, utan 

även om att förstå innebörden av det som ska implementeras. Förståelsen är den andra faktorn 

som ska finnas för att lyckas med en implementering enligt Vedung (1998). En 

boendestödjare uttrycker under observationstillfället något jag tolkar som ett möjligt uttryck 

av avsaknad av förståelse: 

”Jag vet inte alltid hur jag ska bemöta klienten” 

En annan boendestödjare uttrycker: 

”Jag brukar undra om jag gör på rätt sätt med de klienter jag möter,  

jag skulle vilja lära mig hur man ska bemöta dom” 

 

Olsson och Sundell (2008) påvisar att en implementeringsprocess ofta tar mellan två till fyra 

år ifrån det att beslutet tagits om att implementeringen ska genomföras. Denna 

implementering har pågått sedan 11 september 2013 vilket gör att vid observationens datum 

har implementeringen pågått regelbundet i 9 månader och i januari 2015 planeras projektet 

vara färdigt, eller beslut tas om ytterligare implementering. 

 

Det flera i arbetsgruppen uttrycker, att de inte har ”rätt” arbetsredskap kan vara ett uttryck av 

att innebörden av hur metoderna de lär sig via implementeringstillfällen, ska användas i det 

praktiska arbetet inteIE har förståtts under dessa 9 månader med implementering. Priest (et al. 

2011) redogör för att personalens förståelse påverkar den service som ges till klienterna som 
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bemöts i arbetet och personalen kan uppleva svårigheter med att utföra sitt arbete om de inte 

förstår hur de ska använda sig av metoderna. En resurs vid denna implementering är att 

boendepedagogerna arbetar i samma arbetsgrupp som boendestödjarna vilket gör att 

boendepedagogerna vet vilka svårigheter som boendestödjarna möter hos klienterna, eftersom 

de själva möter det i sitt arbete och kan då besvara frågor angående bemötande med specifika 

klienter. Vid implementeringstillfället uttrycks denna resurs genom att boendestödjarna frågar 

boendepedagogen hur denne arbetar med vissa klienter och vad de ska tänka på vid arbetet. 

Boendepedagogen återkopplar då till att arbetsgruppen ska ”ta p  sig sina l sningsfokuserade 

glas gon” för att se det ur metodens synvinkel. 

 

Att boendestödjarna visar intresse genom att ställa frågor, uppmuntra boendepedagogen och 

uttrycka att de tycker det ska bli ”spännande” med implementeringen tycker jag är ett uttryck 

för att viljan finns hos arbetsgruppen att förändra sitt arbetssätt. Boendepedagogen ber flertal 

gånger under observationstillfället arbetsgruppen tänka ur metodens perspektiv och påminner 

dem om vad de skulle göra enligt metoden lösningsfokuserat arbetssätt. Att boendepedagogen 

upprepar att de ska tänka och handla utifrån metoden upplever jag är ett uttryck av att 

innebörden av hur de ska använda metoden i praktiken inte har förståtts ännu. Denna tolkning 

görs framförallt för att arbetsgruppen gör uttalande om att de vill finna ”rätt” redskap men 

saknar förståelse för att redskapen redan givits till dem under metod implementeringen. Att 

implementeringen pågått i 9 månader och att inte mer insikt om att de ständigt lär sig och 

troligen bär på ”rätt” redskap att använda i arbetet tolkar jag som att ökad förståelse för 

metoden hade givit mer lyckad implementering med snabbare resultat. 

 

Under tiden jag har studerat arbetsgruppen har boendepedagogerna gjort tre KASAM-

mätningar tillsammans med arbetsgruppen. Resultatet på dessa KASAM mätningar tolkar jag 

som bekräftelse på hur välmående arbetsgruppen är utifrån hela sin livssituation.  

Dessa KASAM mätningar innebär att varje arbetstagare svarar på 29 frågor som handlar om 

den tillfrågade upplever meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet på arbetsplatsen och 

allmänt utifrån den tillfrågades hela livssituation. I de flesta frågorna tillbeds den svarande att 

besvara frågor om den känt vissa känslor i specifika situationer som anges eller hur den 

hanterar vissa situationer. Utifrån dessa frågor räknas sedan poäng ut hur mycket de 

tillfrågade känner meningsfullhet, begriplighet respektive hanterbarhet samt den totala 

poängen utav de tre begreppen sammanlagt.  
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Boendepedagogerna har drivit denna mätning samt sammanställt resultaten av varje mätning. 

Resultatet redovisas, utifrån diagram samt poäng för hela gruppens KASAM för att kunna se 

om arbetsgruppens KASAM ökar eller minskar. Genomsnittet för en frisk person ligger på 

140 poäng och för att räknas som en KASAM stark person/arbetsgrupp ska vädret ligga på 

över 160 poäng. Om man däremot är en KASAM svag person/arbetsgrupp är värdet under 

120. Arbetsgruppen studien belyser hade under första mätningen 155,2 poäng och då hade 

både chefen för arbetsgruppen samt de två boendepedagogerna medverkat. Vid andra 

mätningen låg värdet på 154,9 och mätningen som gjordes sist hade värdet 159,8. Mellan den 

första och andra mätningen hade värdet gått ner men inte tillräckligt mycket för att se det som 

ett förändrat värde. 

 

Organisationer ger yrkesverksamma i den, regler och resurser att förhålla sig till, men den 

yrkesverksamma i en organisation har alltid rätt att handla utifrån personliga 

ställningstaganden. Detta kan bli svårt, speciellt för professionella som ofta arbetar 

självständigt, vilket boendestödjarna gör.  Dessa yrkesverksamma ska då pendla mellan både 

den kollegiala samhörigheten, professionalitet samt egna ställningstaganden. Detta kan i vissa 

fall innebära att den yrkesverksamma handlar utefter deras personliga ställningstaganden 

vilket kan leda till att organisationens bästa inte tas tillvara på (Molander & Terum 2008). 

Även fast resultatet från KASAM mätningarna påvisar ett förändrat värde som är så lite att 

det inte anses som förändrat värde, anser jag att det är viktigt att belysa denna förändring då 

arbetsgruppen själva uttryckt att de anser att det förändrade värdet är ett uttryck för deras 

arbete. Arbetsgruppen beskriver i sina nulägesrapporter hur de har ändrat sitt arbetsätt när de 

sett resultatet på KASAM mätningarna. Det som Molander och Terum (2008) beskriver om 

att personer kan ha svårt att pendla mellan personligt ställningstagande och gruppens 

gemensamma samhörigheten kan vara något som skett i den arbetsgrupp som studerats. Då 

begripligheten i KASAM mätningen minskat mellan mätning nummer ett och mätning 

nummer två kan detta också vara ett uttryck av att metoden inte förståtts till fullo av 

arbetsgruppen. Detta kan då leda till det Molander och Terum (2008) nämner, att de anställda 

handlar utefter egna ställningstaganden vilket kan bli en hämmande faktor vid 

implementeringen. 

Denna vaga analys görs då det är begripligheten som har minskat i värde och då 

arbetsgruppen efter att ha sett resultatet av KASAM mätningarna uttryckt i nulägesrapporter 

att de har förändrat sitt arbetssätt: 
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”Det har även tydliggjorts hur olika vi är som personal och individer. Vi har olika perspektiv 

som kan beskriva samma sak på helt olika sätt.” 

Det ökade värdet på KASAM mätning nummer tre samt ovanstående citat tolkar jag som en 

förståelse skett från boendepedagogernas sida att implementeringen kanske inte nådde fram 

till arbetsgruppen så som de hoppats på. Min tolkning är att boendestödjarna bär på en mer 

specialiserad kunskap och kanske då beskrivit metoderna på ett allt för invecklat sätt eller inte 

varit tillräckligt tydliga med hur personalen ska använda det som lärts ut. Värdet på KASAM 

mätning nummer tre var 159,8 vilket innebär att arbetsgruppen är nära det som kännetecknas 

som ”K  AM-  tark person” enligt det fr geformul r och tolkningsbeskrivningen som 

arbetsgruppen använder sig utav. Att värdet är högt vid KASAM mätning nummer tre skulle 

kunna tolkas som att arbetsgruppen som studeras fått en ökad förståelse för hur de ska 

använda metoden. Arbetsgruppen kanske även skapat förståelse för att metoden ska vara ett 

redskap vid deras arbete  inte ett krav p  att de ska g ra p  ”r tt” s tt vilket de vid 

observationen uttryckte att de ville lära sig. Hjern (1985) beskriver detta som ett vanligt 

förekommande. Ofta får inte ett beslut det utfall som man önskade, vilket ofta beror på 

implementeringsfasen inte på metoden i sig (Hjern 1985). Dock anser jag att arbetsgruppen 

har uppmärksammat detta genom, som ovanstående citat redogör för att belysa vad 

implementeringen innebär i alla arbetstagares perspektiv med syfte att skapa förståelse för 

metoden och implementeringen.  

Det Vedung (1998) benämner som den tredje faktorn för att lyckas med en implementering är 

verksamhetens förmåga. Det vill säga att brist på kvalificerad personal kan vara en hämmande 

faktor vid en implementeringsprocess. Dunér och Olin (2011) påvisar att personal inom 

funktionshinderomsorgen ofta har en utbildning i form av undersköterskeutbildning men att 

det vid arbete med människor med funktionshinder ibland krävs specialiserad kunskap för att 

kunna utföra arbetsuppgifterna på ett lämpligt sätt. Arbetsgruppen som har studerats vid 

denna implementering bär på många års erfarenhet inom funktionshinderomsorgen men 

uttrycker ändå vid implementeringstillfället att de upplever att boendepedagogen har en mer 

specialiserad kunskap. En boendestödjare uttrycker: 

 

”Det syns att ni har mer kunskap, framförallt i dokumentationen. Det är liksom mer 

beskrivande och tydlig än min.” 
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Boendepedagogen har en tydlig ledarroll vid detta implementeringstillfälle där denne lyssnar 

på boendestödjarens uttalande, bekräftar det som sägs men sedan återkopplar uttalandet till 

metoden lösningsfokuserat arbetssätt. Detta ser jag som ett uttryck för att arbetsgruppen ska 

se sin kompetens och sina styrkor som ett redskap som de kan utvecklas i relationen 

tillsammans med klienten, vilket är grunderna i den metod som implementeras vid 

observationstillfället. Att boendepedagogen bekräftar personalen kan ses som ett uttryck av att 

försöka ge boendestödjarna insikt i att hantera arbetsuppgifterna med känsla av att de 

behärskar dem, vilket är viktigt för att leverera stödinsatserna med god kvalité (Dunér och 

Olin 2011). Utifrån ovanstående beskrivning gör jag tolkningen att arbetsgruppen gärna 

belyser boendepedagogens specialiserade kunskap men har svårt att se sin egen kompetens 

vilket jag tolkar beror på att de saknar viss förståelse för metoden. Om de saknas förståelse 

för metoden är de också svårt att se sin kompetens som ett redskap i den. Boendepedagogen 

väljer under observationen en övning för att belysa arbetsgruppens kompetens genom att alla i 

arbetsgruppen ska säga varandras styrkor. Detta överensstämmer med det Yliruka och 

Karvinen-Niinikoski (2013) beskriver i tidigare forskning. Att arbetsgrupper som ges 

utrymme att samtala kring sitt handlande på ett strukturerat sätt får en känsla av att de kan 

använda den kunskap de bär på. 

 

”Det är ett lätt sätt att lära sig, kunskapen kommer ju till oss, vi behöver inte sitta i 

skolbänken.” 

Under observationen uttryckte en boendestödjare ovanstående citat som jag anser viktigt att 

påpeka då den kunskap som ges till arbetsgruppen i och med implementeringen leder till ökad 

förmåga vilket är Vedungs (1998) tredje faktor för lyckad implementering. Både tidigare 

forskning och den allmänna utbildningsnivån i gruppen pekar på att utbildning inom just 

metoder i kommunikation och förändringsarbete inte förekommer särskilt ofta inom 

omsorgsarbete. Andersson (2009) nämner att boendestödet är ett under utforskat område med 

innehåll som kan variera. Att innehållet kan variera samt att de som arbetar som 

omsorgspersonal inom området funktionsnedsättning oftast har låg utbildning (Dunér & Olin 

2011) anser jag kan vara ett av skälen till att implementera metoder i arbetet som 

boendestödjare. Detta för att höja kompetensnivå vilket gör att implementeringen kan lycka 

bättre och på så sätt kunna ha en hög kvantitet men samtidigt leverera bra och givanande stöd 

för de klienter de möter. Detta kan också innebära en långsiktig positiv fördel, om 
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implementering leder till att personalen kan ha fler stöd, samtidigt som de levererar dessa med 

god kvalité innebär detta en kostnads vinst för organisationen.  

 

Boendepedagogen gör under observationen en övning tillsammans med arbetsgruppen där de 

ska belysa varandras förmåga. Alla i gruppen får ta en lapp med ett namn på en kollega, sedan 

ska man beskriva det positiva med kollegan och vilka styrkor personen har. Syftet med denna 

övning var att arbetsgruppen ska förstå den förmåga de bär på vilket är en möjliggörande 

faktor för implementering. Alla personer är inte lämpliga för vissa arbetsuppgifter, att få rätt 

person på rätt plats ökar en metods effektivitet och förbättrar arbetsklimatet (Olsson & 

Sundell 2008) vilket gör att det är viktigt för alla i arbetsgruppen att ha förståelse för sin 

kompetens. Jag tror att om förståelse för sin egen förmåga skapas kommer ett självförtroende 

också öka hos personalen, vilket jag ser som en möjliggörande faktor till fortsatt lyckad 

implementering. Vedung (1998) benämner inte endast personalens förmåga att lyckas med 

implementeringen utan även om vilken tillgång till pengar och personal som finns. I de 

textdokument som används vid implementeringen finns beskrivet att implementeringen sker 

vid implementeringstillfällen varje vecka vilket jag tolkar som ett uttryck av att det finns 

ekonomiska förutsättningar att implementera metoder i arbetet. I vilken omfattning dessa 

implementeringstillfällen är tillräckliga som utbildning för att implementera metoderna kan 

inte besvaras ännu då denna studie inte genomförs efter avslutad implementering. I 

textdokumenten framgår även att boendepedagogerna har avsatt tid till att förbereda 

implementeringstillfällerna samt sammanställa och beskriva projektutvecklingen vilket är 

ytterligare ett uttryck för att det ges ekonomiska resurser för att implementera metoderna.  

 

 

 

9.2 Boendepedagogernas specialiserade kunskap 
 

Molander och Terum (2008) beskriver syftet med att belysa professioner genom studier är att 

se deras roll, deras specialkompetens samt hur professionen samverkar med andra yrken och 

professioner. Att belysa boendepedagoger som i detta fall implementerar metoder i en 

arbetsgrupp tolkar jag som ett sätt att se hur den samverkar med de andra yrkesverksamma, 

boendestödjarna men även som ett sätt att se hur implementeringen görs utifrån deras 

specialiserade kunskap. Hjern (1985) menar att ett beslut ofta inte får det utfall som 

verksamheten hoppats på och detta beror inte på att metoden är dålig. Oftast beror detta på 

implementeringsfasen, där problem kan uppstå med den nya metoden. Jag anser att 
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boendepedagogernas specialiserade kompetens kan ge studien förståelse för hur 

implementeringen sker och vilken specialkompetens boendepedagogerna bär på. 

Nulägesrapport från arbetsgruppen som studeras redogör att boendepedagogerna kontinuerligt 

ansvarar för pedagogtid varje onsdag och att de d  ”håller i”  vningar f r arbetsgruppen. 

Syftet med övningarna är att ge arbetsgruppen tekniker/verktyg och träna dessa för att lära sig 

använda ett lösningsfokuserat arbetssätt i vardags möten med klienter. Detta är enligt Olsson 

och Sundell (2008) det bästa sättet att implementera en ny metod. Att arbetsgruppen där 

metoden ska implementeras inte endast får en utbildning i det utan även tränar praktiskt via 

övningar.  

Boendepedagogernas arbete enligt ovanstående beskrivning tolkar jag som en pedagogisk roll 

då de lär ut metoderna till arbetsgruppen. I nulägesrapporterna uttrycks detta genom att 

boendepedagogerna beskrivs ”hålla i” implementeringen och att arbetsgruppen ”ska få träna 

sig” i metoderna. Det nämns också i nulägesrapporterna att boendepedagogerna har 

kontinuerliga möten med närmsta chef för att informera om hur implementeringen/deras 

arbete går. Jag tolkar det ovanstående som om boendepedagogen har en ledarroll i förhållande 

till gruppen.  Att pedagogerna har en ledarroll återfinns tydligt vid observationen då 

implementering av metoden lösningsfokuserat arbetssätt implementerades. Boendepedagoen 

hade då förberett allmän information om arbetssättet, förberett övningar samt power points 

som skulle delas ut till alla som närvarade. Boendepedagogen hade en dialog med 

arbetsgruppen men var samtidigt tydlig med målet med övningarna och när arbetsgruppen 

frångick temat återfördes det alltid av boendepedagogen.  

Under observationen uttryckte en boendestödjare:  

”det är bra att ha en mellanhand mellan chefen och arbetsgruppen.” 

Boendestödjaren uttryckte även att det underlättar om förändringar ska genomföras att 

boendepedagogen fungerar som en ”mellanhand” mellan boendestödjarna och chefen. 

Molander och Terum (2008) beskriver organisationer så som kommunen, staten, företag och 

ideella organisationer som tungrodda och ineffektiva. Boendestödjarens åsikt om 

boendepedagogen som ”mellanhand” mellan arbetsgruppen och chefen kan vara ett sätt att 

minska denna ineffektivitet som Molander och Terum (2008) beskriver.  Att 

boendepedagogerna har en ledarroll i förhållande till gruppen anser jag kan vara en styrka då 

detta kan leda till att arbetsgruppen skapar en förståelse för sitt handlande genom reflektion 
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vid veckoträffarna som leds av boendepedagogerna. Samt att det finns boendepedagoger som 

hjälper arbetsgruppen att hantera utmaningarna de ställs inför och finna användbara redskap 

för att hantera dessa. Yliruka och Karvinen-Niinikoski (2013) benämner förståelse för sitt 

handlande samt utveckling att finna rätt redskap i arbetet som relevant för att utveckla 

verksamheten och effektivisera den. Att ha en arbetstagare som styr denna reflektion samt 

implementerar redskap till arbetsgruppen kan enligt Molander och Terum (2008) leda till att 

organisationen har en garanti på att arbetsuppgifterna utförs korrekt och då behövs heller inte 

lika mycket kontroll från organisationens ledning för att granska arbetet som utförs. Dock 

anser jag inte det går bortse från att det också kan utvecklas negativa konsekvenser av att 

boendepedagogen funderar som en mellanhand. Detta skulle tillexempel vara ifall 

boendepedagogen ser till sina egna intressen eller åsikter istället för gruppens gemensamma. 

Jag anser att chefens relation till gruppen inte får glömmas bort även fast det finns många 

positiva konsekvenser med en mellanhand så borde chefen ha en relation till gruppen för att 

arbetstagarna ska känna att de kan ta upp svårigheter och motgångar med deras närmsta chef. 

Det är även viktigt att arbetstagarna upplever att chefen tar tillvara på deras åsikter om 

utvecklandet av arbetet, därav ska inte bara boendepedagogen som mellanhand utvecklas, 

utan även relationen mellan arbetsgrupp och närmsta chef. 

Boendepedagogernas kompetens går urskilja tydligt från den allmänna gruppen då 

boendepedagogerna har ett ”forum” där de kan utöva den. Detta forum upplevs jag framförallt 

syns i praktiken vid det implementeringstillfälle som studerats men det beskrivs även i 

nulägesrapporterna. Bland annat utifrån delarna i nulägesrapporterna där de beskriver vad de 

har gjort under en tid tillbaka. De beskrivs bland annat att: 

”Under hösten har en del av rollen utgjorts i att stärka gruppdynamiken vilket 

har gjorts genom diverse samarbetsövningar samt kommunikationsövningar. 

Motiverande arbete tillsammans med arbetsgruppen för att skapa en gemensam 

plattform. Förhoppningar om att vi har medvetandegjort grupp processen för 

våra kollegor.”  

Detta citat redogör för de pedagogiska roller som boendepedagogerna har i förhållande till 

gruppen då de belyser deras specialkompetens i form av att de kan stärka gruppdynamiken 

genom övningar och driva motiverande arbete med syfte att de som grupp ska finna en 

gemensam plattform redogörs. Denna pedagogiska roll går även se som en ledarroll då de styr 

gruppen till implementering av metoder med syfte att utveckla deras arbetssätt. Ledarrollen 
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återfinns tydligt vid observationen då arbetsgruppen låter boendepedaogen styra 

implementeringstillfället genom att de tysta och inväntar riktlinjer från boendepedagogen på 

vad de ska göra under tillfället. Boendepedagogen tar även på sig en ledarroll då den fördelar 

ordet rättvist samt beskriver syftet med de övningar som görs. 

Molander och Terum (2008) beskriver att det går använda professionsbegreppet för att skapa 

en idealtyp. Detta går ut på att finna en allmän definition av professionsbegreppet som kan 

användas som en idealtyp, något att sträva efter.  Det påvisar att det är viktigt att veta att 

syftet med en idealtyp framförallt är att öppna upp för hypoteser om hur verkligheten är 

strukturerad samt vilka processer som påverkar professionens yrkesutövning (Molander & 

Terum 2008). Det forum boendepedagogen fått att tillsammans med arbetsgruppen stärka 

gruppdynamiken med syftet att skapa en gemensam plattform via implementeringstillfällen, 

samt att det i power point- presentationer redogörs konkret för hur boendestödjarna ska 

använda sig av lösningsfokuserat arbetssätt tyder på att en idealtyp skulle kunna utvecklas och 

ge implementeringen positiva fördelar. Boendepedagogerna uppfyller dock inte alla de 

kriterier som behövs för att benämnas som profession. Boendepedagogerna bär på kunskap i 

form av utbildning i boendepedagogik samt utbildning i metoderna KASAM och 

lösningsfokuserat arbete men de har inte utvecklat status eller auktoritet till sitt yrke, sen 

krävs ytterligare akademisk kunskap för att kännetecknas som profession. Detta innebär att 

boendepedagogerna inte kan ses som idealtyp men jag upplever att de kan ses som en förebild 

till hur det praktiska arbetet kan utföras.  

Arbetsgruppen ges under implementeringstillfällerna konkreta redskap för att bemöta klienten 

och redskap för att kunna hjälpa klienten till förbättrade utvecklingsmöjligheter. Det som 

redogörs kring boendepedagogernas roll i nulägesrapporterna och de konkreta arbetsredskap 

som de ger gruppen framförallt via implementeringstillfällen en gång i veckan, anser jag går 

tolka som en förebild för arbetsgruppen. Dessutom går det även se som ett sätt att utveckla 

kunskapskompetens för att kunna bemöta klienten utefter dennes behov som är en av de 

viktigaste komponenterna vid arbete med människor med psykisk funktionsnedsättning 

(Aubry et al. 2005). Detta för att personalen ska uppleva de får kontroll över de 

arbetsuppgifter de ställs inför men även för att öka kvalitén i stödinsatserna (Dunér och Olin 

2011) samt öka status för boendestödjare vilket är ett uttryck för en professionssträvan. 

Genom att på liknande sätt skapa det som benämns som ideal typ skulle personalen kunna 

sträva efter att nå de metoder boendepedagogerna implementerar i arbetet och sträva efter 
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samma mål vilket ger klienten en säkerhet att personalen som levererar bostödet arbetar 

utefter samma arbetssätt. Att eftersträva en idealtyp eller förebild för arbetet kan i viss mån 

liknas med att specificera vad boendestödet ska innehålla. Något Andersson (2009) både ser 

för och nackdelar med. Att innehållet specificera kan betraktas som positivt ur en 

rättsäkerhetsaspekt, då klinten vet vad den har rätt till, samtidigt som boendestödjaren vet 

vilka krav som ställs på stödet från samhället. Dock ska boendestödjaren enligt Andersson 

(2009) vara uppmärksam på oförutsägbara händelser då ibland detaljbeskrivningen av vad 

som ska innefattas i bo stödet måste frångås. Att personalen som studeras eftersträvar ett ideal 

eller förebild för arbetet, tillexempel genom att utöva metoderna lösningsfokuserat arbetssätt 

och KASAM som ideal gör att metoderna som ska innefattas i boendestödet specificeras men 

inte de momenten som ska göras. Detta kan bidra till att personalen känner att de har 

gemensam samsyn, något som tidigare var deras svaghet samt att de kan ge klienten bra 

förändringsmöjligheter. 

En slutsats som kan dras är att boendepedagogernas kompetens utövas i det forum som ges i 

form av veckomöten där implementering av metoder sker. De utformar alla veckomöten 

utifrån metoderna KASAM och lösningsfokuserat arbetssätt då dessa metoder är deras 

specialiserade kunskap. Det märks både i nulägesrapporter och framförallt vid observationen 

att boendepedagogerna praktiserar metoderna då de uttrycker sig och ställer frågor. Detta 

märks framförallt då deras uttalanden är baserade på lösningsfokuserat arbetssätt och ser 

möjligheter i allt, även saker som kan uppfattas som problem för resten av arbetsgruppen.  

Det uttrycks av boendestödjare, vid observation samt i textdokument att boendepedagogerna 

har ledarroller d r de fungerar som en ”mellanhand” mellan arbetsgruppen och chefen när 

förändringar ska vidtas. Att boendepedagogerna har en ledarroll är något även jag tolkar det 

som och det går se som en säkerhet för att arbetsuppgifterna utförs korrekt och enligt de regler 

som finns i organisationen. Det kan även innebära att de hjälper de andra arbetstagarna att 

fatta rätt beslut och utföra korrekta handlingar vilket i sin tur kan återspeglar sig på att hela 

verksamheten får förhöjd kompetens. Detta ser jag även som en kvalitetssäkring då 

boendepedagogen med sin kunskap implementerar metoderna i sitt dagliga arbete bredvid 

boendestödjarna samt utvecklar deras kompetens och hjälper dem. Att se boendestödjarna 

som en förebild innebär då att alla i arbetsgruppen strävar efter att kunna hantera det 

handlingsutrymme som ges utifrån de metoderna som implementerats och arbetsgruppens 

gemensamma kompetens ökar. Att se boendepedagogen som en förebild anser jag också tyder 

på en professionssträvan eftersom boendepedagogen vill legitimera sin kunskap inom 
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organisationen. Jag tolkar det som att boendepedagogerna är på god väg att sakta legitimera 

sin kunskap då utrymme ges för boendepedagogen att utöva sin kunskap i arbetsgruppen och 

också lära ut den till resten av arbetsgruppen. Dock anser jag att kunskapen de bär på inte är 

tillräckligt akademisk för att betecknas som en egen profession i dagsläget.  

 

1 .  lutdiskussion 
 

I kommande avsnitt presenteras två delar där jag i den första kommer besvara mina 

frågeställningar samt för en diskussion angående det resultat som framkommit. I den andra 

delen kommer jag resonera kring vidare forskning inom ämnet samt framföra tankar och 

frågeställningar som uppkommit under studiens gång.   

 

10.1 Besvarande av frågeställningar 
 

Syftet med detta examensarbete var att se vilka möjliggörande- och hindrande faktorer som 

fanns vid metod implementeringen utav boendepedagogik samt att se hur 

boendepedagogernas profession utmärker sig vid implementeringen. Resultatet visar att det 

både finns möjliggörande- och hindrande faktorer vid denna implementering och de har i 

resultatet redovisats utifrån Vedungs (1998) teori om att lyckad implementering innebär att 

arbetsgruppen har vilja att implementera den nya metoden, förståelse för det som ska 

implementeras samt förmåga att kunna implementera.  

 

- Vad finns det för möjliggörande faktorer vid implementeringen utav boendepedagogik? 

- Vad finns det för hindrande faktorer vid implementeringen utav boendepedagogik? 

 

Viljan att implementera uttrycktes framförallt under observationen. Arbetsgruppen var mycket 

intresserad vilket de uttryckte verbalt. Att viljan till implementering fanns hos arbetsgruppen 

syntes även i en av deras första nulägesrapporter. Där beskriver arbetsgruppen deras samsyn 

och att den är deras gemensamma svaghet. De beskriver också att arbetsgruppen har en vilja 

att eftersträva ett gemensamt synsätt att utgå ifrån i deras arbete. Att arbetsgruppen har en 

vilja, som både de själva uttrycker i textdokument och som flera enskilda personer uttrycker 

vid observation är en möjliggörande faktor för lyckad implementering.  

 

Arbetsgruppens förståelse för vad implementeringen innebär går tolka på flera sätt. 

Implementeringen har pågått i 9 månader och trotts de uttrycker boendestödjarna att de inte 
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alltid vet hur de ska bemöta klienten och om de gör på rätt sätt. Boendepedagogen som driver 

implementeringen påpekar flera gånger under observationen att de ska tänka ur metodens 

perspektiv och återkopplar alla uttalande till metoden lösningsfokuserat. Denna observation 

om deras uttalanden om avsaknandet av hur de bör bemöta, tillsammans med pedagogens 

upprepningar om hur de bör tänka tolkar jag som ett uttryck av att förståelsen för metoderna 

som implementeras till viss del saknas. Även resultatet från KASAM mätningarna, där värdet 

av begriplighet sjunkit går tolka som ett uttryck av förståelse eller avsaknad av förståelse. Jag 

gör tolkningen att när förståelse inte skapats för hur metoderna ska användas har de 

yrkesverksamma i arbetsgruppen handlat utifrån egna ställningstaganden, inte med flit utan på 

grund av avsaknaden för förståelse hur metoderna bör användas. Detta kan vara ett hinder vid 

implementering eller en faktor som gör att implementeringen tar längre tid att genomföra då 

förståelse saknas för hur metoden ska användas i praktiken.  

 

Boendestödjarna bär på en mer specialiserad kunskap och en tolkning kan vara att 

boendepedagogerna kanske har beskrivit metoderna på ett allt för invecklat och svårbegripligt 

sätt vilket lett till att begripligheten och förståelsen inte funnits i arbetet. Att 

boendepedagogerna har noterat att värdet på begripligheten har sjunkit och sedan agerat 

utifrån det för att öka värdet tolkar jag som att det inte är ett stort hinder vid 

implementeringen. Dock kan det göra att implementeringen inte sker i önskvärd takt då 

förståelsen ska försöka skapas ännu en gång, men ett hinder upplever jag inte att det är då 

begripligheten ökat efter notering och tillrättavisande av boendepedagogerna. 

 

Boendestödjarna uttrycker boendepedagogens förmåga flertal gånger vid observationen och 

att den skiljer sig från övriga gruppens kunskap och förmåga. Jag tolkar det som att 

boendepedagogen uppmärksammar detta vid observationstillfället och denne väljer då att 

återkoppla till arbetsgruppens kunskap i arbetet. Boendepedagogen väljer också att göra en 

övning för att belysa kompetensen i gruppen. Jag tolkar detta som att boendepedagogen 

försöker ge arbetsgruppen redskap i att hantera deras arbetsuppgifter med en känsla av att de 

behärskar dem. Att boendepedagogen väljer att göra denna övning för att belysa varandras 

styrkor och att det kan saknas viss förståelse för metoden gör att jag tolkar det som att 

arbetsgruppen har svårt att se sin kompetens som redskap vid implementeringen. Dock 

upplever jag att förmågan att genomföra implementeringen finns, det krävs bara fler övning 

för att belysa den kompetens och förmåga arbetsgruppen bär på.  Jag tror att arbetsgruppen, i 
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takt med ökad förståelse för metoderna också kommer förstå sin kompetens som en del i att 

använda metoderna på rätt sätt vilket leder till lyckad implementering. 

 

Men förmåga är inte endast personalens kunskap, det är även de ekonomiska resurser som ges 

till implementeringen. I de textdokument som används vid implementeringen finns beskrivet 

att boendepedagogerna ges utrymme att implementera metoderna en gång i veckan vilket jag 

ser som ett uttryck av att ekonomiska resurser spenderas på implementeringen. Dessutom 

beskrivs att boendepedagogerna har avsatt tid till att förbereda dessa implementeringsmöten 

samt sammanställa och beskriva projektutvecklingen vilket är ett ytterligare uttryck för att 

ekonomiska förutsättningar är en möjliggörande faktor i detta fall. Då detta examensarbete 

skrivs innan implementeringen avslutats kan inte slutsats dras om de ekonomiska 

förutsättningarna, i form av boendepedagogernas implementeringstillfällen varit tillräckliga 

för lyckad implementering endast att det finns förutsättningar för lyckat utfall. 

 

- Hur utmärker sig boendepedagogerna och dess professionssträvan vid 

implementeringen? 

 

Boendepedagogernas specialiserade kunskap utmärks tydligt vid implementeringen. 

Framförallt märks deras specialiserade kunskap då de ges utrymme att utöva den i form av att 

hålla i implementeringstillfällen och deras kontinuerliga möten mellan endast 

boendepedagogerna och chef. Detta anser jag tyder på att organisationen hjälper dem utveckla 

sitt yrke och sin kunskap till en mer professionsliknande karaktär. Boendepedagogerna tolkar 

jag har en ledarroll i förhållande till gruppen. I texterna utrycks denna ledarroll genom att 

boendepedagogerna ”h ller i” implementeringen av metoderna och ger arbetsgruppen 

m jlighet till att ”tr na sig” i metoderna. Detta bekräftas även vi observationen då 

boendestödjarna låter boendepedagogen styra mötet genom att de inväntar riktlinjer från 

boendepedagogen på vad de ska göra samt att boendepedagogen fördelar ordet rättvis och 

flertal gånger beskriver syftet med övningarna.  

Att det då finns en ledarroll som styr arbetsgruppen i denna utveckling gör att metoderna hela 

tiden återkopplas till det som sker och inte glöms bort eller glöms användas i praktiken. Att 

använda sig av boendepedagogernas specialiserade kunskap på liknande sätt som det 

Molander och Terum (2008) beskriver som idealtyp inom en verksamhet skulle ge positiva 

konsekvenser då dels status till yrket boendepedagog skapas och dess kunskap blir mer 
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legitim vilket tyder på möjlighet till att göra yrket mer likt en profession. Men 

boendepedagogernas specialiserade kunskap kan även bli något att eftersträva för hela 

arbetsgruppen, vilket leder till utvecklad kunskapskompetens för hela arbetsgruppen. Denna 

förebild skapar inte endast en möjlighet till förbättrad implementering utan också en 

förbättrad möjlighet att bemöta klienter utifrån den specialiserade kunskapen, metoderna 

KASAM och lösningsfokuserat arbetssätt.  

 

10.2 Avslutande reflektion och vidare forskning 
 

I denna avslutande reflektion kommer jag sammanfatta de tankar som uppkommit under 

studiens gång samt vidare reflektion av mig som student. Avslutningsvis kommer jag även 

sammanfatta vidare forskning som vore intressant att göra med tanke på examensarbetets 

resultat och tidigare forskning.  

Då detta examensarbete är baserat på en viss arbetsgrupp gör detta att det resultat och den 

analys som dragits skulle kunna varit annorlunda om en annan arbetsgrupp studerats. Något 

jag funderat över under examensarbetets gång är hur mycket boendepedagogernas 

personligheter och deras pedagogiska erfarenheter bidrar till lyckad implementering. Jag får 

uppfattningen om att den relationen som byggs upp mellan boendepedagogen och 

arbetsgruppen är en av de viktigaste delarna för lyckad implementering. Denna uppfattning 

får jag då jag tror att ökad förståelse skapas om arbetsgruppen känner tillit och kan fråga 

boendepedagogen om alla svårigheter de möter i arbetet. Något som också kan diskuteras är 

det som Priest (et al. 2011) nämner som viktigt för arbetsgrupper. För att arbetsgrupper ska 

känna att de kan kontrollera och kan utföra sitt arbete krävs utrymme att diskutera. Vid 

examensarbetets gång ställer jag mig även frågan om det är metoderna som ger arbetsgruppen 

mer redskap att använda vid arbetet med klienterna eller om de är utrymmet att diskutera 

tillsammans med hela arbetsgruppen? Kanske är det så att när utrymme ges att i lugn och ro 

diskutera de vardagliga problem de ställs inför så känns arbetet mer meningsfullt och 

begriplighet skapas. Något som vore mycket intressant att studera vidare. 

Om vidare forskning skulle göras inom området skulle det vara intressant att utvärdera under 

en längre period då detta examensarbete bara besvarar några frågeställningar med empiri 

insamlat under implementeringens gång. Det skulle också vara intressant att göra en större 

studie med fler observationer under hela processens gång och ifrågasätta organisationens 

vinning av satsningen. Jag tror att denna studie skulle gå utveckla mer för organisationen som 
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satsningen innefattar för att kunna dra slutsatser om dessa metoder och boendepedagogik går 

överföra på fler verksamheter i organisationen som har samma klientel och organisatoriska 

uppbyggnad.  
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11.1 Bilaga 1 

Observationsschema 

Tema: 

 

Kommentar: (Stödord) 

Struktur under mötet: 

Dokumentation 

Inriktning/tema 

 

 

Kommunikation: 

Får alla komma till 

tals? 

fördelning av ordet? 

Dialog/monolog? 

Jämställd? 

 

 

Pedagogens roll: 
Tydliggörs målet med 

mötet? 

personalens 

delaktighet/ansvar? 

Synliggörs 

specialicerad kunskap? 

Hur? 

 

Relation mellan 

pedagog/stödjare? 

 

 

  

Implementering: 
Används övningar? 

I så fall: 

hur sker 

gruppindelning 

vilken roll har 

pedagogen vid 

övningen? 

Vad är övningen 

uttryck av? 

Hur ska informationen 

de lär sig användas? 

 

 

 

Gruppdynamik: 
Intresse för mötet? 

Entusiasm? 

Begripligt? 

Hanterbart? 

 

 

 

 
 

 

Organisation: 

Nämns 

organisationen? 

Struktur hur 

pedagogiken ska 

användas inom org? 

 

 



 

48 

 

11.2 Bilaga 2 

Exempel ur analysschemat 
Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

enhet 

Kod Subteman  Tema 

Syftet är att hitta 

rätt pedagogiska 

metod för den 

specifika 

individen, det vill 

säga att individen 

får rätt stöd vid 

rätt tillfälle under 

rätt förutsättning. 

 

Syftet är att hitta 

rätt pedaogiska 

metod, det vill 

säga att 

individen får rätt 

stöd vid rätt 

tillfälle under 

rätt 

förutsättning. 

Syfte med att 

finna 

pedagogisk 

metod 

Syfte med 

implementering 

Implementering 

Arbetsgruppen 

fick instruktioner 

om att de skulle 

jobba två & två 

med ryggen mot 

varandra. En av 

personerna har en 

skiss framför sig 

och ger en 

muntlig 

intruktion om vad 

den andra ska rita 

av. 

 

 

Intruktioner om 

att de skulle 

jobba två & två 

med rygg mot 

varandra. En 

person har en 

skiss och ger 

muntlig 

intruktion om 

vad den andra 

ska rita. 

Muntlig 

instruktion 

Utveckla 

kommuniktaions 

möjligheter 

Implementering 

Gruppens behov 

& önskemål har 

inte motsvarat 

den kvalitétsnivå 

som man vill ha. 

 

 

Gruppens behov 

& önskemål har 

inte motsvarat 

den 

kvalitétsnivå 

som man vill ha. 

 

Att inte nå den 

kvalité 

gruppen önskar 

ha. 

Strävan efter 

kvalité 

Utveckling 

verksamhet 

Vi har genomfört 

två mätningar av 

KASAM med 

tillhörande 

databearbetning 

samt presentation 

i personalgruppen 

genom power 

point i halvgrupp. 

 

 

Genomfört två 

mätningar av 

KASAM samt 

presentation i 

personalgruppen 

genom power 

point i 

halvgrupp. 

Mätning och 

presentation i 

arbetsgruppen. 

kvalitétssäkring Boendepedagogernas 

specialicerade 

kunskap 
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Motiverande 

arbete 

tillsammans med 

arbetsgruppen för 

att skapa en 

gemensam 

plattform. 

Föhoppningar om 

att vi har 

medvetandegjort 

grupp processen 

för våra kollegor. 

 

 

Motiverande 

arbete 

tillsammans 

med 

arbetsgruppen. 

Föhoppningar 

om att vi har 

medvetandegjort 

grupp processen 

för våra 

kollegor. 

Motiverande 

arbete för att 

medvetandegöra 

grupp 

processen. 

Stärka 

gruppdynamik. 

Boendepedagogernas 

specialicerade 

kunskap 

 

Om ni skulle ta 

på er era 

lösningsfokus 

glasögon hur 

hade ni tänkt 

då 

Om ni skulle ta 

på er era 

lösningsfokus 

glasögon hur 

hade ni tänkt 

då 

Lösningsfokus 

glasögon 

Arbetsredskap Implementering/ 

boendepedagogernas 

specialcerade 

kunskap 

Tänk ut en 

klient som du 

upplever 

besvärlig 

stundvis, kom 

sedan på 

positiva 

egenskaper hos 

denna klient. 

Tänk en klient 

som du 

upplever 

besvärlig 

stundvid, kom 

på positiva 

egenskaper hos 

klient. 

Upplever 

besvärlig, kom 

på positiva 

egenskaper 

Arbetsredskap Implementering 

Det är ett lätt 

sätt att lära sig, 

kunskapen 

kommer ju till 

oss, vi behöver 

inte sitta i 

skolbänken 

Ett lätt sätt att 

lära sig, 

kunskapen 

kommer till 

oss, vi behöver 

inte sitta i 

skolbänken 

Lätt att lära då 

kunskapen 

kommer till oss 

kompetenshöjande Utveckling 

verksamhet 

Power point 

presentation 

kring 

innebörden av 

KASAM 

Presentation 

kring 

innebörden av 

KASAM 

Innebörden av 

KASAM 

Kompetenshöjande Utveckling 

verksamhet 

Känsla av 

sammanhang 

mätning 

Känsla av 

sammanhang 

mätning 

Mätning av: 

Meningsfullhet, 

begriplighet, 

hanterbarhet  

Personal 

främjande 

Utveckling 

verksamhet 

 


