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”Genombrottsmetoden är jättebra, men vilken tid det tog innan vi 
förstod vad den handlade om. Och vad vi skulle göra!” 

Kommentarer som den ovan har varit återkommande i de 
projekt vi varit med i. Deltagarna är stolta och nöjda, men tycker 
att startsträckan varit lite för lång och förvirringen för stor. 

Därför har vi tagit fram det här materialet; för att introducera 
förbättringsarbete med genombrottsmetoden som förebild. 
Det sätter lärande i fokus och handlar om att prova små 
förändringar som kan leda till förbättringar. Vi vänder oss till 
dig som är nybörjare eller bara nyfiken. Det här är alltså inte en 
fördjupande bok – sådana finns det redan. Däremot är det en bok 
som berättar om grunderna, och illustrerar hur det kan gå till. 

Idag har det genomförts många genombrottsinspirerade arbeten 
runt om i Sverige och vi har samlat erfarenheter från några av 
dem. Exempel är plockade från såväl vård, skola som omsorg, 
men handlar ofta om samverkan.

Det första kapitlet introducerar genombrott som idé och praktik. 
Det andra kapitlet handlar om att kunna bedöma om det blir 
bättre – det här med att mäta. Det tredje kapitlet beskriver tre 
förbättringsarabeten för den som vill se hur det kan gå till ”från 

ax till limpa”. I det fjärde hittar du en kom-i-gång-lista och allra 
sist lästips och arbetsmaterial. Läs i den ordning som passar dig!

Vi som arbetat med boken har erfarenhet som projektledare, 
processledare och teammedlemmar från olika delar av landet. 
Arbetet har varit möjligt med hjälp av finansiering från den 
nationella satsningen Psynk. Hör gärna av dig med synpunkter 
och erfarenheter till:            

anna.melke@grkom.se

Varmt tack till alla som delat med sig av erfarenhet och feedback!

Anna Melke (redaktör) och Ulla-Britt Caping Salas, FoU i 
Väst/Göteborgsregionens kommunalförbund

Linda Frank och Annmargreth Kvarnefors, Qulturum, 
Landstinget i Jönköpings län

Eva-Maria Frisack, Mölndals kommun
 
Ylva Söderlind Göthner, Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Först några ord från oss som skrivit…

mailto:?subject=
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Det behövs inte alltid stora förändringar för att det ska bli bra 
mycket bättre. Att sitta ner intill en orolig patient, att i efterhand 
få prata om en jobbig situation, att skriva upp vilka som jobbar 
just idag på tavlan, att ringa och berätta om det är en vikarie som 
kommer i hemtjänsten… Exemplen är många på de små – ganska 
enkla och till synes självklara – förändringar som systematiskt 
testats i de många förbättringsarbeten som gjorts under årens 
lopp. Arbeten som handlar om att organisera verksamheten 
lite annorlunda, och om att få syn på vad varje individ behöver 
(oavsett om de kallas för elever, patienter, brukare eller något 
annat). Förändringar som lett till förbättringar och som kunnat 
spridas till många fler. Om detta handlar den här boken. 

Här vill vi berätta om förbättringsarbete mer generellt, 
men också om ett speciellt arbetssätt som brukar kallas för 
genombrottsmetoden. Vi kommer att kalla det för genombrott 
för att underlätta läsningen. Det handlar om en särskild idé 

om vad som krävs för att förbättringar ska få genomslag i 
verksamheten – hur man får till en förändring som också är en 
förbättring. Det handlar om att prova små förändringar, att följa 
upp om det blir bättre och om att lära tillsammans. 

Den som arbetat med verksamhetsutveckling och kvalitetsarbete 
vet att det finns många koncept som kommit och gått under 
årens lopp. Det är ett trendkänsligt område. Namn och innehåll 
varierar, men grundtanken är lik. Så varför intressera sig för 
genombrott? Det som, enligt vår mening, gör genombrott 
intressantare än många andra modeller, är att den fokuserar 
på gemensamt lärande och på att prova sig fram. Den utgår 
från att de som utför arbetet också är de som kan förändra det. 
Det handlar alltså inte, som mycket annat, om att leverera ett 
färdigt svar om vad som skapar effektivitet. Istället handlar 
det om att kollegor utifrån den kunskap som finns inom och 
utanför verksamheten, själva blir aktiva i att söka svaret på vad 

Förbättringsarbete 
och genombrott 
- en introduktion

1.
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som fungerar bäst för att möta individers behov. Med andra ord: 
det handlar om att få syn på när vi gör ett bra jobb och att hitta 
lösningar när vi inte gör det. 

Det här arbetssättet har använts i stora nationella projekt 
där alla moment noga följts, men också i mindre skala på en 
eller flera arbetsplatser. Det finns några grundtankar som vi 
vill peka på och som vi tror innebär viktiga förhållningssätt, 
men det finns också många olika sätt att förverkliga dem på. 
Det viktiga är att arbeta systematiskt med förbättringar, men 
eftersom förutsättningarna för att bedriva förbättringsarbete i 
praktiken varierar måste det också ske på olika sätt. Även med en 
pragmatisk inställning till genombrott är det viktigt att känna till 
dess ursprungliga form och bakgrund. 

En anledning till att vi skrivit den här boken är att vi tror på att 
den här typen av utvecklingsarbete har potential att bli ett nytt 

förhållningssätt i ett arbetslag, inte bara ett tillfälligt projekt som 
lever och dör utan något som sätter reella avtryck. Upplevelsen 
av förbättrings-, utvecklings- och kvalitetsarbete (kärt barn 
har många namn) är inte sällan att det blir mycket snack, men 
lite verkstad. Vi har sett arbetsplatser där det ständigt pågår 
projekt, men där inget nödvändigtvis blir bättre. Målet måste 
vara det omvända – att hitta ett sätt att alltid arbeta med 
förbättringsområden, men inte nödvändigtvis med tillfälliga 
projekt. 

Med detta sagt: det finns inga mirakelkurer eller någon ”quick 
fix” för förbättringar. Det finns inte heller något arbetssätt som 
fungerar i alla lägen och för alla sammanhang. Däremot finns 
det beprövade redskap och detta är ett av dem. Vi har sett att 
förbättringsarbete som bedrivits med genombrott som förebild 
har fungerat på många olika slags arbetsplatser – och att det 
både gett resultat och gjort arbetet roligare. 

 

”Om vi gör som vi alltid har gjort 
kommer vi att få samma resultat 
som vi alltid har fått.” 
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Genombrott som idé
Det finns ett glapp mellan vad vi vet och vad vi gör

Förutsättningen för ett lyckat förbättringsarbete är enligt genombrottstanken att:

       Det finns kunskap som inte når ut – det finns ett förändringstryck

       Det finns en vilja att börja använda den kunskapen – det finns förändringsvilja

För att åstadkomma de uppsatta förbättringsmålen används:

       Ett särskilt arbetsupplägg med gemensamt lärande 

       Ett förändringskoncept

       PGSA-hjulet

Genombrott har sin förebild i The Breakthrough Series som 
genomfördes vid The Institute for Health Care Improvement, 
IHI, i Boston, USA på 1990-talet. Utgångspunkten var en 
frustration över att det tar så lång tid för ny kunskap att få fäste 
i det praktiska arbetet – ofta flera decennier. Det finns med 
andra ord ett glapp mellan vad vi vet och vad vi gör, eller mellan 
vad några vet (forskare) och vad de flesta gör (i praktiken). Hur 
skulle man kunna minska det glappet? De traditionella sätten 
att föra ut kunskap verkade uppenbarligen ta för lång tid. Paul 
Batalden, idag gästprofessor vid Jönköping Academy, och 
kollegorna på IHI utformade idén med The Breakthrough Series 

som på svenska kallas genombrottsmetoden. Vid det här laget 
har den använts både utanför sjukvården och utanför USA. I 
Sverige introducerades den på 1990-talet av nuvarande Sveriges 
Kommuner och Landsting, som sedan drivit genombrottsprojekt 
och spridit arbetssättet. Idag har de flesta landsting/regioner 
och många kommuner använt det och inspirerats av det. 
Det märks inte minst vid utvecklingsenheter som Qulturum 
i Jönköping och Memeologen i Umeå, liksom Region 
Skåne, Västra Götalandsregionen och kommunalförbund. 
Genombrott används också inom den idéburna sektorn, t.ex. via 
organisationen Famna (se lästips i slutet av boken).



Det finns ett glapp mellan 
vad vi vet och vad vi gör. Hur 

skulle man kunna minska 
det glappet? 

Paul Batalden och kollegorna på IHI var de första som skissade på idén med The 
Breakthrough Series som på svenska kallas genombrottsmetoden. Skissen hamnade först 

på en lunchservett och utvecklades sedan vidare på IHI där den nu använts i många år.
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Arbetsupplägg
Arbetsupplägget som IHI tog fram gick ut på att föra samman olika kunskap och olika deltagare.
Så här kan arbetsupplägget illustreras:

Före Efter Under 

Själva startskottet är naturligtvis att det finns ett förbättringsområde identifierat – det finns ett 
övergripande mål om vilken kunskap som behöver bli praktiserad. Det kan handla om väldigt olika 
områden och senare i kapitlet, men inte minst i kapitel 3, kommer exempel på några genomförda 
projekt. En projektledning skapas och driver projektet framåt.
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Det handlar sedan för projektledningen om 
att engagera experter dels på själva området, 
dels på förbättringsarbete i sig (se figuren 
till höger). Det skulle t.ex. kunna handla 
om expertkunskap kring en sjukdom, en 
behandlingsform, åldrande, barns utveckling 
eller inlärning. Det kan vara erfarna personer 
från fältet, forskare, utredare och personer 
som deltagit i liknande förbättringsarbeten 
och som samlas i en expertgrupp för att 
skriva fram ett förändringskoncept på 
uppdrag av en projektledning. Det innebär 
att ett gemensamt upplägg skapas, en slags 
kunskapssammanställning och formulering 
kring vad som behöver förbättras. På så sätt 
sammanförs olika slags kunskap.

När målet med genombrottsprojektet är 
framskrivet gäller det för projektledningen 
att identifiera deltagare som ska jobba med 
själva förbättringsarbetet – alltså vilka 
som ska arbeta med att omsätta kunskap till 
praktik utifrån förändringskonceptet. De 
som ska förändra och förbättra är ju de som 
utför arbetet i sin vardag. Det kan handla 
om kollegor på en klinik, på en förskola, 
skola, socialtjänst eller t.ex. ett boende. 
Tillsammans utgör de ett team. Handlar det 
om ett samverkansarbete kommer det att vara 
personer från olika enheter eller arbetsplatser 
som sammanförs. Grundtanken är att teamen 
ska vara tvärprofessionella så att olika kunskap 
och perspektiv byggs in. Teamen får stöd både 
från process- och projektledning och någon har 
särskilt ansvar för att samordna teamets arbete 
och hålla kontakt utåt. 

Det finns flera team som arbetar mot samma 
övergripande mål, men på lite olika sätt. 
Deras uppdrag är att testa idéer som kan leda 
till det uppsatta målet. Teamen sätter också 
upp egna delmål där det övergripande målet 
konkretiseras och delas upp i mindre steg . 

Teamen kan t.ex. komma från olika kommuner, skolor, kliniker eller enheter. 
Varje team har egna regelbundna träffar, men därutöver ordnas också 
gemensamma träffar där alla team möts, t.ex. på internat. De gemensamma 
träffarna kallas för lärandeseminarier. Under dessa dagar har teamen möjlighet 
att dela erfarenheter, få ny kunskap via föredrag och inspiration till det fortsatta 
arbetet. 

Avslutningen på ett genombrottsprojekt innebär spridning via t.ex. konferens 
och rapporter. IHI räknade med en projekttid om 6-15 månader.  Det här 
arbetsupplägget har, som vi kommer att visa, använts i olika omfattning beroende 
på om det är ett genombrottsprojekt, eller ett förbättringsarbete med inspiration 
från genombrott.

Batalden & Stoltz, 1993 

Ökat värde för dem 
verksamheten är till för
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Låt oss nu gå över till PGSA-hjulet (eller PDSA som är den 
engelska förkortningen). Det är centralt för alla som arbetar 
med kvalitetsutveckling och formulerades ursprungligen 
på 1950-talet. Därför har du säkert stött på det förut. På 
1970-talet kompletterades hjulet med tre grundläggande frågor. 
Tillsammans med hjulet strukturerar de teamens arbete. 

De tre frågorna är:

• Vad vill vi uppnå? 

• Hur vet vi att en förändring är en förbättring?

• Vilka förändringar kan vi göra som leder till förbättringar? 

(ÖVERSATT) (ILLUSTRERAD)

Förbättringshjulet/PGSA

Den första frågan handlar om vilka mål arbetet har, den andra om 
vilka mått som kan användas för att bedöma om målet uppnås. 
Den tredje frågan handlar om idéer om hur det kan gå till. 

När teamet formulerat svar på de här frågorna ska de testa sina 
idéer med hjälp av hjulets steg. Ett hjul utformas för varje idé. 
PGSA  är en förkortning av Planera, Göra, Studera och Agera. 
Figuren ser ut så här:

De olika stegen formuleras och dokumenteras i särskilda 
arbetsblad. Du hittar exempel på hur de kan se ut längst bak i 
boken.

Poängen med genombrott är alltså att testa idéer i liten skala på 
ett systematiskt sätt och att testa flera idéer samtidigt. Poängen 
är också att göra det i ett sammanhang där det finns såväl 
expertis som kollegor som lär och utvecklas tillsammans och 
med hjälp av varandra.
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Det innebär precis som det låter att teamet:

1.

2.
3.

4.

Planerar  hur 
förbättringsidén kan 
testas – vem ska göra 
vad, när och hur?

Gör testet – testar 
idén för att se vad 
som händer.

Studerar resultatet 
– blev det annorlunda? 
Blev det bättre?

Agerar utifrån 
analysen. Behöver idén 
förkastas eller justeras 
och testas igen? Eller kan 
den nya idén bli rutin?

Förkastas

Spridas

Ju
ste

ras
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 Genombrott har spridits till många länder och 
verksamhetsområden. Även om arbetssättet växte fram 
inom sjukvården finns det ingenting som säger att den bara 
skulle fungera där – grundtankarna har egentligen inget med 
sjukvård att göra. Det handlar istället om att utgå från att om 
vi gör som vi alltid har gjort så kommer vi att få samma 
resultat som vi alltid fått. Det vill säga att varje system (t.ex. en 
arbetsplats) är perfekt utformat för att ge de resultat de ger. En 
förändring kräver ändrat arbetssätt. Det handlar också om att 
uppmärksamma att en förändring inte nödvändigtvis innebär 
en förbättring. Det måste vi följa upp! En förbättring innebär 
däremot alltid en förändring – vill vi förbättra måste vi 
förändra. 

Hur gör man då…?

Det här var en kortfattad version av grunderna i genombrott. 
Som sådan har den alltså använts både av sina upphovsmakare 
på IHI där man involverat tusentals team i förbättringsarbeten, 
och i Sverige. Här har det handlat om t.ex. tvångsvård i 
psykiatrin, samverkan kring barn med normbrytande beteende 
och om vård och omsorg kring äldre. Det är nationella projekt 
som spänt över flera år. Men det finns också exempel på 
förbättringsarbeten där genombrott står som förebild och 
inspiration, men där metoden inte följts till punkt och pricka. I 
den här boken vill vi som sagt berätta om både och. 

I realiteten ser förbättringsarbete olika ut beroende på varifrån 
idén kommer, vilka ekonomiska resurser som knyts till arbetet 
och hur många som ska delta. Det framgår tydligt senare i boken 
när några arbeten presenteras närmare. Att överföra genombrott 
till andra verksamheter än sjukvård innebär också att modellen 
i sin ursprungliga form blir svåranvänd om den används 
alltför strikt. I modellen talar man t.ex. om att det ska vara 
tvärprofessionella team, vilket inte nödvändigtvis är relevant i 
skola och socialtjänst (men det kan såklart vara det beroende på 
vilka förbättringar det handlar om). Det finns också väldigt olika 
rutiner för dokumentation och mätningar inom olika områden, 
vilket är centrala delar av arbetet med genombrott. Därför ägnar 
vi det ett alldeles eget kapitel. 

Vad kan det handla om?

Ett förbättringsarbete kan handla om vad som helst bara 
det identifierats att något behöver bli bättre och det finns 
en vilja att förändra. Utgångspunkten kan vara forskning, 
riktlinjer, erfarenhet eller feedback från dem verksamheten 
är till för. I projektet ”Bättre vård – mindre tvång” var fokus 
på heldygnsvård inom psykiatrin. Ett annat exempel är 
projektet ”Pinocchio” som handlade om att förbättra det 
förebyggande arbetet kring barn i riskzon att utveckla ett 
varaktigt normbrytande beteende. Det fanns en frustration 
över att barnen inte uppmärksammades tillräckligt trots att det 
fanns kunskap och evidensbaserade metoder för att hjälpa dem. 
Ett tredje exempel är ”Kompetensstegen”, som var en treårig 
satsning inom äldreomsorgen där många genombrottsprojekt 
genomfördes, t.ex. för att förebygga fallskador.

I de stora projekt som IHI beskriver är glappet mellan vad vi 
vet och vad vi gör tydligt – det finns kunskap som inte når ut till 
praktiken. Det kan t.ex. handla om att sprida en evidensbaserad 
metod för behandling. Vår erfarenhet är att varken kunskap 
eller praktik alltid är så tydligt i utgångsläget. Då krävs mycket 
tid för att ta reda både på hur kunskapsläget ser ut och hur vi 
faktiskt gör i verksamheten (gör vi likadant?). Då gäller det att 
inte underskatta hur lång tid som måste läggas på förarbete både 
i projektledning och i team innan det går att starta upp med test. 

Låt oss ta ett aktuellt exempel som många som arbetar med 
barn och unga funderar över: hur kan skolfrånvaro vändas 
till skolnärvaro? Och vad vet vi om hur olika verksamheter 
agerar när barn slutar att gå i skolan – vad gör aktörerna inom 
skolan och vad gör t.ex. socialtjänst och sjukvård? Finns det 
nedtecknade rutiner och är de i så fall kända och använda? 
I genombrottsarbete förordas ett förändringskoncept som 
vägleder arbetet. Det kan t.ex. handla om att projektledning och 
experter lyfter fram det som är mest angeläget att rikta in arbetet 
på. Förändringskonceptet finns till hands för teamen redan från 

”...vill vi förbättra måste vi förändra.”
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start. Vår erfarenhet är att ett sådant dokument är till stor hjälp 
både för lärandet – det blir en slags kunskapsöversikt kring vad 
som är viktigt – och för arbetsgången – en konkret påminnelse 
om arbetets övergripande mål. Vår erfarenhet är samtidigt att 
sådana koncept inte alltid specifikt tagits fram (men det fanns 
t.ex. i ”Pinocchio” så du kan se ett exempel i deras slutrapport, 
se lästips längst bak). Något slags gemensamt och nedtecknat 
dokument behövs dock för att ta ut riktningen. I projektet 
”Barnets rättigheter i vårdnadstvister” sammanställdes en 
forskningsöversikt som blev vägledande i förbättringsarbetet.

Förbättringsarbete och genombrott 
kan också förstås utifrån de tre ben 

som vård, utbildning och omsorg 
ska bygga på: vetenskaplig kunskap, 

dokumenterad erfarenhet och 
individens preferenser. 

bästa 
tillgängliga 

kunskap 

professionell 
expertis

individens 
situation, erfarenhet 

och önskemål

Förbättringsarbete och genombrott kan också förstås utifrån de 
tre ben som vård, utbildning och omsorg ska bygga på och som 
brukar kallas för evidensbaserad praktik: kunskap, erfarenhet 
och individ. I mötet med elever, patienter, familjer och andra 
handlar det alltså om att väga ihop kunskap om vad som visat 
sig fungera utifrån en analys av just den situation som råder. 
Genombrott kan vara ett sätt att sprida befintlig kunskap på en 
arbetsplats, men också att skapa lokalt dokumenterad kunskap 
som sätter professionell erfarenhet på pränt och lyfter fram vad 
målgruppen själva tycker (barnen, de äldre, föräldrarna osv.).
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Vilka ska vara med?

De grupper som ska genomföra själva testen kallas alltså för 
team. Det är de personer som arbetar rent praktiskt med frågan 
i sin vardag. Det kan handla om anställda från olika avdelningar 
som aldrig träffats förut, men nu ska hitta nya arbetssätt som 
innebär samverkan. Det kan också handla om team som redan 
är vana att arbeta tillsammans – t.ex. på en skola, en klinik eller 
ett boende – och ska förbättra sitt arbetssätt. I genombrott talar 
man om tvärprofessionella team, vilket är eftersträvansvärt när 
flera yrkesgrupper jobbar kring samma individer. Att få med 
alla är förmodligen en förutsättning för att uppnå målet. Det är 
också ett sätt att få med många infallsvinklar. I vissa projekt har 
teamen dock kommit från samma profession, men haft olika 
arbetsuppgifter.

Genombrottsupplägget innehåller också en grupp experter. I ett 
större projekt är det projektledningen som knyter dem till sig. 
Men även i ett mindre förbättringsarbete är det möjligt att hitta 
experter, fast då kanske på lokal nivå. Ofta finns det mer än vi 
tror i form av verksamhetsutvecklare, FoU-stöd, erfarna chefer 
osv. Det bör också handla om experter från målgruppen. Finns 
det t.ex. möjlighet att bjuda in en elevrådsrepresentant, någon 
från en brukarorganisation eller en föräldraförening? I rutan här 
bredvid finns några tips på vilka aktörer och aspekter som kan 
vara bra att tänka på när team och andra grupper sätts samman.



Förändring, förbättring, lärande! 15

VILKA SKA VARA MED?
Det är viktigt att få med alla relevanta aktörer i förbättringsarbetet – rita 
en karta över alla som agerar på fältet. Detta för att inte glömma dem som 
faktiskt är viktiga i genomförandet av förbättringarna. Fler parter kan 
också bidra till att tänka nytt och få igång kreativiteten. Fundera över:

       Vilka nivåer: kommun, landsting, stat?

       Vilka sektorer: t.ex. vård, skola, omsorg?

        Vilka avdelningar/enheter inom sektorn: primärvård och specialistvård, lärare 
och elevhälsoteam, individ- och familjeomsorg och funktionshinderenhet?

       Vilken typ av ytterligare kompetens, t.ex. IT?

       Offentliga och privata utförare?

       Frivilligorganisationer?

        Representanter från den grupp vi arbetar för t.ex. elever, familjer, patienter?

        Chefer på vilken nivå? Vilka är relevanta och vilka har verkligen tid?

        Går det att påverka representation utifrån kön, ålder, etnicitet, funktionshinder, 
religion, sexualitet – vad är relevant och hur kan vi i så fall påverka?
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Genombrott som praktik
 - Arbetet med PGSA i teamet

Det kan vara svårt att greppa hur genombrottsmetoden ska 
omsättas till verklighet. Teoretiskt låter det bra, men hur blir 
det när det ska omsättas i praktik? Nu har du förhoppningsvis 
fått en bild av hur själva idén ser ut. Låt oss därför gå över till det 
konkreta arbetet i teamet lite mer ingående. I slutet av boken 
finns exempel på arbetsblad som skapar en stegvis process. Titta 
gärna på dem när du läser detta.

Vad vill vi åstadkomma             Mål?

På sidan 10 presenterades de frågor som teamet ska arbeta 
utifrån. De återkommer vi nu till här. Det första uppdraget är 
att formulera olika mål. Vi kan också tala om delmål för att 

tydliggöra att det finns ett övergripande mål för hela arbetet 
(t.ex. bättre vård) och enskilda delmål på vägen (t.ex. olika 
aspekter av vad bättre vård innebär). I ett genombrottsarbete 
arbetar alla mot samma övergripande mål, men teamen sätter 
upp egna delmål för att nå dit.

Det kan vara en poäng att formulera nuläge och nyläge. 
Hur ser det ut idag (hur många är nöjda, blir friska, går ut 
med fullständiga betyg osv.) och hur ser framtidsscenariot 
ut (hur många är då nöjda, friska, godkända)? Att kartlägga 
nuläget på den egna arbetsplatsen kan vara viktigt både som 
kunskap och för att stärka förändringsviljan. Det kallas för en 
baslinjemätning.
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Det är också bra att tänka att målet ska beskriva det önskvärda 
tillståndet dvs. det ska vara formulerat positivt (fler nöjda, 
friska, godkända) och inte negativt (färre missnöjda, sjuka, 
underkända). Önskvärt innebär också att de som berörs av 
förbättringsarbetet tycker att det är ett angeläget mål. Det 
behövs för att hitta kraften att förändra, för det är alltid en 
ansträngning. Man behöver alltså acceptera målet och tycka 
att det är användbart så att det är mödan värt att avsätta tid och 
engagemang under en period. 

Tydlighet är en annan viktig faktor. Många ord går att tolkas 
på olika sätt och det är viktigt att konkretisera så mycket så 
att teamdeltagarna blir överens om vad som avses – att teamet 
får en samsyn. Vad innebär t.ex. bättre vård, trivsel eller 
delaktighet?

Ett bra sätt att definiera och tydliggöra målet är förstås att fråga 
dem det handlar om. En enkät innan arbetets start ger god 
vägledning. Det behöver inte vara en omfattande enkät, utan kan 
handla om några grundläggande frågor om vad som anses viktigt. 
Använd de forum som finns, t.ex. klassrum, elevråd, brukarråd, 
anhörigträffar, planeringsmöten, och utse någon som samlar in 
svaren – skickar du ut en enkät och väntar på att den ska komma 
tillbaka kan du få vänta länge…

Det här brukar sammanfattas i vad som kallas smarta mål (läs 
mer i nästa kapitel).

Hur vet vi att en förändring är en förbättring?     
            Mått

Eftersom alla inte är vana att mäta ägnar vi särskild tid åt det i 
nästa kapitel, men går lite snabbt fram här. Mått handlar om att 
skaffa underlag för att bedöma hur det blir. Målen kan ha mer 
eller mindre självklara mått (allt är inte lätt att bedöma), men 
det är nödvändigt att hitta sätt att analysera om det vi gör spelar 
någon roll. Och det går. 

I ett systematiskt förbättringsarbete är det helt avgörande 
att hitta mått som gör det möjligt att se om målen uppfylls. 
Samtidigt är det svårt. Vår erfarenhet är att många därför fastnar 
i det här steget och kommer av sig i väntan på att hitta det 
perfekta måttet. Vårt råd är därför att börja testa även om ni inte 
är övertygade om att måttet är det allra bästa ni kan komma på. 
Det kommer att lossna när ni väl kommit igång. Glöm inte att det 
handlar om ett lärande.

Vilka förändringar kan vi göra som leder till 
förbättringar?             Idéer

Hur kan ni då gå tillväga för att nå målen? Och varför är ni 
inte redan där idag? Vilka hinder finns? Gör tillsammans en 
lista över synbara hinder och välj de viktigaste. Tänk på att 
välja hinder som är påverkbara här och nu (t.ex. fördelning av 
arbetsuppgifter, aktiviteter, rutiner för behovsbedömning eller 
samtal) och inte dem ni just nu inte kan påverka (t.ex. lön eller 
hinder på samhällsnivå). Det ska kännas möjligt och utmanande!

Nu behöver ni idéer för hur ni ska komma runt dessa hinder – 
brainstorma. Tänk högt och lågt, smalt och brett. Skriv ner alla 
kloka och tokiga idéer och värdera sedan vilka ni skulle vilja 
testa. Var prestigelösa och låt alla komma till tals; skapa ett 
kreativt klimat. Vad skulle ni kunna testa redan nästa vecka? Om 
en månad? Fundera över mycket enkla saker, men också lite mer 
krävande.

För varje mål bör ni testa flera olika idéer. Oftast är det ju 
inte bara en enskild sak som står i vägen och det behövs flera 
förändringar för att verkligen åstadkomma förbättringar. Flera 
test ska vara igång samtidigt. 

Varje test blir ett eget PGSA-hjul och det är nu ni tar steget in och 
testar era olika idéer med hjälp av PGSA-hjulet.

Testen bör innehålla:

Mätbart mål: Vad vill ni uppnå (nyläget)?

Förändringsidé: Vilken idé vill ni testa?

Varför görs testen: Hur tänker ni att idén kommer att leda mot 
målet? Hur ser er hypotes ut?

Hur ska själva testen utvärderas: Beskriv här hur testet 
ska mätas, t.ex. notering i särskild bok varje gång en aktivitet 
genomförs. Tänk på att det nu bara är den lilla förändringen 
– idén om vad som t.ex. påverkar välbefinnande – som ska 
mätas under en begränsad tid, t.ex. två eller fyra veckor. Det 
övergripande målet mäts för sig, t.ex. välbefinnande. Det senare 
kanske mäts varje månad, halvår eller halvtid i ett projekt. Lägg 
in flera mätperioder så att ni upptäcker variation. Att olika 
mätningar och test pågår samtidigt brukar vara lite förvirrande.
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Agera
Dags att dra slutsatser av testet. Är det något som behöver 
justeras? Eller behöver vi utöka testperioden för att verkligen 
ha chans att se effekter? Det vill säga: man kanske behöver ge 
testet en ny chans – vi kan ännu inte avfärda idén även om det 
inte riktigt gick att se några goda effekter. Att agera innebär då 
att införa en justering och genomföra ett nytt test och då börjar 
planeringen för den. 

Det är möjligt att idén var dålig och behöver förkastas. Men det 
är lika möjligt att den var bra och när justeringarna är färdiga 
är det dags att sprida till fler. Det kan handla om att sprida en 
rutin till fler avdelningar inom en förskola, socialtjänst eller ett 
sjukhus. Det kan också handla om att sprida förbättringsarbetet 
inom en hel kommun, ett landsting eller på nationell nivå. 

Studera
När en testperiod är avklarad gäller det att analysera hur det 
hela föll ut. Genomfördes testet så som ni bestämt, dvs. följdes 
arbetsplaneringen? Här handlar det t.ex. om att man verkligen 
lyckades undanröja de hinder som står i vägen för förändringen, 
men också att alla inblandade förstod vad som förväntades av 
dem och hade vilja att verkligen genomföra det ni planerat. Det 
finns många saker som kan hända och en sak är säker: det blir 
sällan som man tänkt sig.

I arbetsbladet tolkar teamet tillsammans data och erfarenheter. 
I den bästa av världar ser vi de resultat vi hade förväntat oss. Om 
inte, och det här är mer troligt, får vi tillsammans fundera över 
om vi tänkte rätt, men gjorde fel? Eller var det så att vi gjorde 
rätt, men tänkte fel? Det är ju fullt möjligt att vår förändringsidé 
inte leder till någon förbättring och det är precis det vi 
undersöker.

PGSA-hjulet illustreras oftast med start i det övre högra hörnet, 
börja därför på nästa sida och följ stegen medsols!
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Planera
Gör en detaljerad plan: Vem gör vad? När? Hur? Tidsplan 
för analys, dvs. hur länge ska testet pågå? Det är viktigt med 
uthållighet – ge inte upp för tidigt och sätt inte upp för korta 
testperioder (två veckor är nog ett minimum). Ofta vågar vi inte 
hålla i när vi inte ser snabba effekter och ger upp i tidigt skede. 
Håll ut den tid ni satt upp även om det tycks trögt, förutsatt att ni 
inte ser negativa konsekvenser. 

Det är viktigt att under testet hålla ett samtal levande om hur ni 
tycker att testet fungerar. En synbart dålig idé ska naturligtvis 
avbrytas. Det kan handla om att testet i sig är feltänkt (personer 
börjar t.ex. må dåligt) eller att det innebär att något annat blir 
lidande – vi förbättrar i en ände och då försämras något i en 
annan del av verksamheten. Det är bra att fundera över några 
sådana balanserande mått; hur kan ni bevaka de negativa 
konsekvenserna?

Göra
Genomför testen och samla in data. Gör också anteckningar 
av vad ni ser under tiden, oväntade effekter och avvikelser. Det 
hjälper er när ni sedan ska analysera resultaten. Kanske var idén 
bra, men genomförandet skakigt? 

Det handlar nu om att testa nya idéer och om att dokumentera 
dem. Gör gärna mätningarna enkla så att medarbetarna kan 
genomföra dem i vardagen och inte behöver avsätta speciell 
tid eller speciella dagar. Att planera, analysera och diskutera 
kommer att ta mycket tid så spar på den. Låt en eller ett par 
personer ansvara för mätningarna och för att de sammanställs. 
Finns det någon som är särskilt intresserad av siffror och som är 
flink på att göra diagram? Ta vara på det!
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Det här med tid…
Alla faser kräver sin tid. En del anser att förarbetet kräver lika 
lång tid som själva genomförandefasen (se sida 8), kanske ett 
år till vardera. Men situationen kommer att se olika ut i olika 
förbättringsarbeten. Ibland har kanske själva förarbetet skett 
i ett annat sammanhang och man kan ”spola fram” fortare till 
själva starten. 

Vad som dock är viktigt att hålla i minnet är att utvecklingsarbete 
tar tid. Det måste finnas utrymme inom tjänsten att lägga tid på 
det här. Och det kanske det gör. Ett sätt att frigöra tid är annars 
att låta någon eller några personer gå ner i tid och finansiera del 
av tjänsten på annat sätt, t.ex. en utvecklingspott, projektmedel 
eller statliga stimulansmedel (som ibland även kallas 
prestationsmedel). Sådana medel finns ofta på kommunal eller 
landstingsnivå, men det gäller att känna till dem för att kunna ta 
del av dem. Låt någon undersöka saken!  

Men det gäller ändå att frigöra tid i vardagen – att bedriva 
utvecklingsarbete ska vara möjligt även om det inte finns 
externa medel. Fundera till exempel över hur ni använder 
gemensam tid idag. Kanske kan arbetsplatsträffar eller andra 
mötesformer under en period fokusera på det här? Att arbeta 
med verksamhetsutveckling prioriteras ofta bort till förmån för 
andra frågor, men det behöver inte vara så. Fundera över hur 
effektiva möten ni har idag – kanske går de saker som behöver 
avhandlas gemensamt att dra ganska snabbt för att sedan arbeta 
med utvecklingsarbete? Många gånger används möten till att 

diskutera saker som egentligen inte hör hemma där eller som 
inte är en diskussionsfråga och därför leder diskussionen ändå 
ingen vart.

Att dokumentera, analysera och justera en idé tar också 
tid – själva testperioden får inte vara för kort. Ett test bör 
i genomsnitt få en månad på sig, lägg därtill det för- och 
efterarbete som beskrivits ovan. Allt tar också längre tid än 
man tror. Det är viktigt att det hinner hända saker mellan 
seminarierna, men också att det inte går för lång tid mellan dem 
så att sammanhanget blir för diffust.

Lärande i teamet: dokumentation och analys

Det är teamet som arbetar självständigt med sina PGSA-hjul. 
Någon behöver ansvara för att sammanställa testen, medan 
alla behövs för att testa, analysera och diskutera. Teamen bör 
träffas två gånger i månaden för att inte tappa fart. Avsätt gärna 
en halvdag, men åtminstone ett par timmar. Ett team kan bestå 
av t.ex. en personalgrupp på en avdelning, ett arbetslag eller 
ett samverkansteam. Teamet kan vara ganska litet, men bör 
åtminstone bestå av en handfull personer för att bilda en kritisk 
massa även när någon inte kan delta eller slutar. Det bör heller 
inte vara för stort eftersom det då blir svårt att hålla ihop testet. 
Vi tror att tio personer är en rimlig övre gräns. Är man fler är det 
bättre att bilda flera team.
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Lära tillsammans: lärandeseminarier

Det är inte självklart att verksamheter har 
kontinuerligt utbyte mellan varandra, t.ex. 
mellan avdelningar, skolor eller landsting. Därför är 
lärandeseminarierna viktiga inslag. Här träffas alla team och 
har chans att nätverka och utbyta erfarenheter. Det är kanske 
först när man ser hur andra gör som man alls reflekterar över att 
det är möjligt att göra annorlunda. Det finns också ett lärande i att 
olika saker testas av olika team och resultaten därmed kan jämföras. 
Lärandeseminarierna blir också ett tillfälle för ny input från t.ex. 
föreläsare. Projektledningen har ofta god insyn i området och bra 
förslag på vem som kan bjudas in, men det är också ett tillfälle för teamen 
att komma med förslag på vilken kunskap de skulle vilja fylla på med. 

Vid lärandeseminarierna kan teamen också få tid att arbeta själva 
i gruppen – ofta finns  inte tillräckligt med tid till detta under 
arbetsperioderna. Om det är tvärprofessionella team kan det 
också vara bra att skapa gruppdiskussioner i professionella 
grupper där t.ex. undersköterskor, kuratorer eller lärare får 
tillfälle att utbyta erfarenheter utifrån sin yrkesroll. 

TID TID OCH TID!
En sak kan du nästan vara säker 
på: ni kommer önska att ni haft 
mer tid till förbättringsarbetet. 

Se därför till att redan från 
start planera in samtliga 

lärandeseminarier – 
de är obligatoriska 

– och sätta upp 
tider för team 

ett halvår 
framåt.

 Team 
behöver ses 

regelbundet, t.ex. 
varannan vecka. Var 

tydlig med hur mycket 
processtöd/coachning/

handledning som kommer 
att finnas – krävs det även att 

teamet arbetar på helt själva ibland?
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Ett nytt förhållningssätt 
– inte ett bidrag till projektkyrkogården

FEM MYTER OM FÖRBÄTTRINGSARBETE

1.   Bra idéer sprider sig själva

2.   Information räcker för att åstadkomma förändring

3.   Utbildning leder till användning

4.   Förändring sker snabbt

5.   Det räcker att man tror på det man gör för att det ska bli bra

Oavsett om förbättringsarbetet är en stor eller liten satsning 
gäller det att tänka långsiktigt. Det finns alltför många projekt 
och utvecklingsarbeten som inte tas tillvara i efterhand utan 
istället hamnar på projektkyrkogården. Överlevnad handlar 
både om implementering (att omsätta framgångsrika test till 
ordinarie rutin) och spridning till fler än dem som varit med. Då 
krävs kraft i form av t.ex. engagerade ledare, tid och resurser. 
Ett sätt kan vara att redan inledningsvis bjuda in chefer till egna 

lärandeseminarier, som i ”Barnets rättigheter i vårdnadstvister”. 
Då blir de också bärare av arbetet även om de inte deltar i testen. 

Socialstyrelsen har i sin broschyr ”Om implementering” listat de 
fem myter om förbättringsarbete som du ser nedan. De är bra att 
ha i åtanke. Implementering är en process och inget som går av 
sig självt oavsett hur bra idéer det handlar om.
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Exempel 1: Pinocchio – om normbrytande beteende
Mål kring enskilt barn: Att utifrån risk- och skyddsbedömning (i frågeformulär) A) minska 
barnets okontrollerbara utbrott i skolan och B) ge förälder redskap att hantera utbrott hemma.

SÅ HÄR KAN ETT TEST SE UT

Planera: 
1)  Förälder börjar arbeta deltid för att kunna 

hämta barnet tidigare varje dag. 

2)  Omplacering av eleverna i klassrummet för 
att minska ”surret” som stör barnet. 

3)  Samtalsstöd till förälder från handläggare på 
socialtjänsten. 

4) Coach som stöd till skolpersonal och förälder.

Göra: 
Alla insatser pågår under två månader. Läraren 
dokumenterar utbrott och lärare och förälder 
dokumenterar varje dag hur nöjda de är med 
dagen på en skala 1-5.

Studera: 
Alla inblandade, dvs. team och förälder, 

samlas för att sammanställa dokumentation, 
analysera, titta på oväntade konsekvenser osv. 

Minskade utbrotten? Upplevde föräldern ökad 
förmåga att hantera dem?

Agera: 
Utifrån analysen tas beslut om att 

fortsätta på samma sätt eller att 
förändra insatserna.
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Exempel 2: Samverkan kring barn med övervikt  

Planera: 
Utse ansvarig för att samla in data, ta 
fram frågor och Wongskala.

Göra: 
Ansvarig person (skolsköterskan valdes) 
genomförde enkätundersökningen under ett år 
vid de gruppaktiviteter som kommunen erbjöd 
för just överviktiga barn: dans, gympa, bowling, 
kickboxning, basket.

Studera: 

Analys av enkäterna i teamet. Vilka aktiviteter 
upplevdes som meningsfulla och positiva? Hur 

tänka kring aktiviteterna framöver? Jämföra 
med mätningen av det övergripande målet – 

tror vi att idén bidrog till viktminskning med 
bibehållen livskvalitet?

Agera: 
Agera utifrån slutsatser om vad som är värt att 
fortsätta med. Mer av några aktiviteter? Färre 

av andra? Göra något helt annat?

Mål och mått: Minska övervikten med 50 procent hos barn och ungdomar i en kommun. Detta ska 
ske med ökad eller bibehållen livskvalitet. 

Idé: Öka motivering till livsstilsförändring i familjen via meningsfulla och positiva gruppaktiviteter.

Testet utvärderas genom: Tre frågor och Wongskala (ansikten med varierande glad/ledsen mun) i 
samband med aktiviteten.
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EN LITEN ORDLISTA
TEAM: Medarbetare som ska genomföra förbättringarna.

COACH/KONTAKTPERSON/TEAMSAMORDNARE: En person som samordnar teamets arbete och 
håller kontakt utåt, t.ex. med process- och projektledare.

PROCESSLEDARE: När det finns flera team kan det behövas någon som stödjer samtliga team i det 
vardagliga, operativa, arbetet.

PROJEKTLEDARE: Ansvarig för förbättringsarbetets genomförande, planering, organisering och 
uppföljning. Bär på kunskap om genombrott som arbetssätt.

EXPERT/EXPERTGRUPP: Tillför kunskap utifrån professionell eller personlig erfarenhet i initialt 
skede och/eller under arbetets gång, t.ex. via kunskapsöversikt eller förändringskoncept.

PLANERINGSGRUPP/PROJEKTGRUPP: Förbereder, initierar. Tar hand om idén, utvecklar den.

STYRGRUPP: Består av medarbetarnas chefer. Kan vara en befintlig styrgrupp eller en 
specialbildad. Hit rapporterar projektledningen. Ger medarbetarna mandat att arbeta. Kan ta 
beslut om arbetets utveckling. Efterfrågar resultat!

TEST: Ett test har flera faser som tillsammans bildar en cykel: planera, göra, studera, agera.

LÄRANDESEMINARIER: Teamen träffas tillsammans ett antal gånger för erfarenhetsutbyte och 
gemensam kompetensutveckling.
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Det här med mål och mäta…

När vi diskuterat vad som är svårt med förbättringsarbete är 
svaren nästan alltid desamma: det här med arbetsbladen som ska 
fyllas i… och så det här med att sätta upp mål och mäta! 

–  Att hitta mätpunkter kändes som att trycka bollar 
    i fyrkantiga hål…

–    Exemplen vi fick hade ju ingenting med oss att göra – vår 
verksamhet är så mycket svårare att mäta! 

Känner du igen dig? Då är det här kapitlet särskilt riktat till dig. 
Vad kan man mäta? Och hur kan man mäta? Och varför ska man 
mäta? 

Det behövs alltså för det första ett mål med förbättringsarbetet 
– vad ska åstadkommas? I introduktionskapitlet beskrevs att det 
kan handla om att täppa till gapet mellan vad vi vet och vad vi 
gör, dvs. att börja arbeta mer kunskapsbaserat. Men det innebär 
också att samla in kunskap om vad som fungerar i den egna 
verksamheten – att bli aktiv och nyfiken. 

Det är viktigt att målen är tidsatta och att de är fokuserade på 
dem verksamheten är till för (patienter, klienter, elever). Det 

betyder att det behövs en gräns för hur lång tid det ska ta innan 
vi kan se om något hänt. Att formulera ett sådant mål innebär 
att se bortom organisationen – målet är t.ex. inte att få bättre 
rutiner utan att få friskare, gladare eller mer närvarande barn/
gamla. Rutiner, samverkan och allt annat som välfärdssektorn 
försöker utveckla är ju inte i sig mål, utan medel för att nå 
verksamhetens mål. Det här blandas ofta ihop, men skillnaden 
är viktig för att hålla fokus på de individer som verksamheten är 
till för.  

Det är också viktigt att se till att målen inte är några måln, dvs. 
att de är så luddiga att de blir svåra att studera. Det handlar 
om att konkretisera målen. Istället för att ha ”en aktiv fritid” 
som måln, konkretiseras det till ett mål om att ”Johan får 
skjuts av Jens till basketträning måndag och onsdag varje 
vecka”. Lagstiftning, riktlinjer och policydokument innehåller 
många övergripande mål och värderingar, men i verksamheten 
är uppdraget att precisera och individualisera målen. Ett 
förbättringsarbete kan i mångt och mycket handla om just detta.

2.
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ÖVERGRIPANDE MÅL

Vad ska uppnås? 
Förbättringen i stort för 
hela förbättringsarbetet 
(alla team).

Minska antalet barn och 
ungdomar som utvecklar 
ett varaktigt normbrytande 
beteende. Öka kunskap om 
vilka barn som är i riskzon, 
främja användandet 
av evidensbaserade 
bedömningsmetoder 
och insatser för barn och 
föräldrar. Öka samverkan.

DELMÅL

Små steg. Vilka delmål 
leder i riktning mot målet? 
Delmålen kan sättas av 
teamen själva, men också 
av projektledning.

Alla barn i åk 2 ESTER-
screenas. Efter varje 
ESTER-bedömning väljs ett 
par risk-och skyddsfaktorer 
ut och mål sätts upp och 
arbetas mot med hjälp av 
PGSA. Vid varje uppstart 
av samverkansarbete 
kring ett barn hålls ett 
nätverksmöte.

SYFTE

Varför är detta 
eftersträvansvärt ur 
brukarsynpunkt (för elever, 
patienter, klienter)?
Argument, motivering.

Förhindra att barn till och 
med 12 år utvecklar ett 
varaktigt normbrytande 
beteende (t.ex. skolk, stöld, 
våld). Detta kan förhindra 
problem senare i livet.

MÅTT

Hur syns det att vi är på 
väg mot delmål och mål? 
Information som ger 
grund till bedömning och 
värdering.

ESTER-screening och 
bedömning är instrument 
som gör det möjligt att 
mäta normbrytande 
beteende på både individ- 
och gruppnivå.

Det kan vara svårt att skilja mellan de olika begreppen. Här är några förklaringar 
och exempel som förhoppningsvis förtydligar. Fastnar ni i detta? Be om hjälp 
att komma vidare från det stöd som finns att tillgå: erfarna kollegor, chefer, 
handledare/coacher, projektledare etc. Det här kan vara snårigt. Exemplet i 
tabellen nedan kommer från samverkansprojektet ”Pinocchio”.

Mål, delmål, syfte och mått – vad är vad?
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När mål är satt, är det dags att hitta mått. Eller med andra ord: 
att fånga information som gör att det går att bedöma om det blir 
bättre.

En del saker är lätta att mäta, men de flesta är faktiskt väldigt 
svåra. Exempel från andras verksamheter kan framstå som 
förföriskt enkla: om bara vårdpersonalen tvättar händerna 
noggrant kommer infektionerna att minska. Kunskapen är tydlig 
och det som ska mätas är tydligt. (Fast ärligt talat så är vanor 
faktiskt sällan en enkel sak att förändra.)

Men hur mäts kvalitet, delaktighet eller nöjdhet? Eller hur 
kan vi mäta förbättringar här och nu i en verksamhet som har 
mål som ligger många år framåt i tiden? Eller där individerna 
aldrig kommer att bli nöjda t.ex. därför att vi beslutar att de 
förlorar vårdnaden om sitt barn? Att det är svårt att hitta bra 
mått innebär dock inte att uppföljning är omöjligt. För om 
vi vänder på det: om det skulle vara helt omöjligt att bedöma 
om vi åstadkommer det vi tänkt oss eller gör något bra, då 
blir det väl också svårt att hitta argument för vår verksamhets 
existensberättigande – tänk om vi gör mer skada än nytta utan 
att vi ens märker det? Ibland är mål och mått svårt just därför att 
arbetssätt inte har synliggjorts förut, eller för att diskussioner 
om hur verksamheten borde fungera inte har förts på länge. 
Vilka mål jobbar vi egentligen mot? Arbetet kanske har rullat på 
utan tydliga mål. Då får vi börja där.

En del verksamheter är vana vid att mäta. Andra uppmanas 
allt oftare att göra det. Det finns en tydlig samhällstrend med 
register och indikatorer av olika slag för att ge medborgare, 
politiker och chefer chans att se vad olika verksamheter 
åstadkommer. De kallas t.ex. Öppna jämförelser, KVÅ-koder 
eller kundnöjdhetsundersökningar. Många ifrågasätter dock 
om de här mätpunkterna verkligen hjälper oss att se något 
vettigt. Den här trenden och debatten sätter fingret på något 
väsentligt: det finns en klar risk att vi tenderar att mäta det 
som är lätt, snarare än det som är viktigt. Det är en fälla att vara 
uppmärksam på.

VI MÄTER FÖR ATT…
•   få kunskap om nuläget – kartläggning 

•   skapa en gemensam bild 

•    kunna informera och skapa delaktighet på 
hemmaplan 

•   se variationer, trender, mönster 

•   veta om det vi prövar innebär en förbättring

•   följa upp våra mål nu och över tid 

•   jämföra resultat på olika nivåer 
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Vad ska mätas?
En siffra är inte intressant därför att det är en siffra, utan 
utifrån om den kan berätta något relevant för oss. Detsamma 
gäller information i allmänhet. Vi behöver tro på att siffran/
informationen berättar något värdefullt. Att t.ex. veta hur många 
utredningar socialtjänsten gör är kanske mindre viktigt än att 
veta om det görs utredningar som leder till bra beslutsunderlag 
– och om besluten sedan blir verkställda och får eftersträvad 
effekt. Men att bara mäta antalet utredningar är såklart enklare 
än att mäta det senare. Det kanske är en viktig information, 
men inte den enda viktiga informationen som behövs för ett bra 
underlag. Det kan dock vara en början.

I projektet ”Barnets rättigheter i vårdnadstvister” började 
alla team med att analysera tio utredningar från den egna 
verksamheten. Hur långa var de? Vad togs upp och vad 
utelämnades? Det var ett bra sätt att få igång tanken. Det fanns 
också en forskare som tittade på alla utredningar och gav 
feedback. Men det var viktigt att teamen själva fick sitta ner och 
reflektera över det som då blev synligt, t.ex. att arbetssättet inte 
alltid fyllde sitt syfte – utredningarna blev väldigt långa, men 
saknade ändå viktiga delar. Utifrån den här läsningen kunde 
teamen identifiera många förbättringsområden. 

Att granska sitt arbete är kanske en återkommande rutin och 
grund för förbättringsarbete på en del arbetsplatser, men 

vanligare är nog att det inte avsätts tid till sådant. Det kan därför 
vara en bra ände att börja i.

Den som känner sig ovan vid begreppet mäta kan istället 
prova att använda bedöma eller följa upp. För det här handlar 
om att skapa underlag till bedömning. Att exempelvis inte 
bara hämta en modell från en annan kommun eller sjukhus, 
utan att testa och analysera vad som behövs utifrån den egna 
verksamhetens förutsättningar. Vi behöver information för att 
kunna säga hur något fungerar – och om något fungerar. Blir 
det bättre, sämre eller oförändrat om vi jobbar på ett nytt sätt? 
Vi behöver också ta reda på vad som fungerar bra och mindre 
bra i vår egen verksamhet så att fokus hamnar på rätt saker i 
förbättringsarbetet.

En typ av fråga kan ju t.ex. handla om att undersöka om vi gör det 
vi tror att vi gör, dvs. att ta fram en så kallad baslinje som visar 
på nuläget. Hur lång utredningstid har t.ex. elevhälsoteamet, 
psykiatrin eller socialtjänsten i aktuella ärenden? Eller hur 
många frånvarotimmar samlar en elev på sig innan föräldrarna 
kontaktas? Skolans riktlinjer kanske anger att larmet ska ljuda 
redan vid första tillfället, men vad visar en uppföljning av hur det 
faktiskt går till? Dokumentation behövs för att inte stanna vid 
magkänsla och gissningar.  

 S pecifikt = konkretisera

M ätbart = hitta mått

 A ccepterat = är alla med på tåget?

 R ealistiskt =  är det rimligt? Inte för högt eller lågt ställt

 T idsatt = gör en tidsplan

SMARTa MÅL
Vid projektplanering används ofta så kallade 
smarta mål. En grundtanke är att inte börja tala 
om vad som ska göras (aktiviteter), utan om vad 
som ska uppnås (mål). Detta för att inte tappa 
siktet på förbättringen och för att inte missa 
planeringsfasen.
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 S pecifikt = konkretisera

M ätbart = hitta mått

 A ccepterat = är alla med på tåget?

 R ealistiskt =  är det rimligt? Inte för högt eller lågt ställt

 T idsatt = gör en tidsplan

”Vi måste våga se att vi ibland gör fel. Det är väldigt 
sällan någon pekar på att det blir fel. Det behöver vi 
bli bättre på, även om det är jobbigt när vi har oss 
själva som instrument. Visst, en siffra är bara en 
siffra, men att bara stanna vid att prata om vad vi 
gör i luddiga termer – då har vi ju ingenting.” 

-  Catarina Liljestrand, socialtjänsten i Mölndals stad

Foto: Märit Malmberg Nord
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förekomst av våld i familjen. Sådana formulär hämtades från 
andra delar av kommunal verksamhet eller från sjukvården. 
Upplevelsen var att man då fick reda på viktiga saker som barnen 
aldrig tidigare berättat om, kanske därför att de inte fått frågan 
på ett så tydligt sätt. 

Idag finns ett stort utbud av frågeformulär att tillgå. Många 
av dem är väl beprövade (evidensbaserade, validerade) och 
inte särskilt avancerade att använda eller tolka. Kanske finns 
något som passar just ert förbättringsarbete? Ibland överförs 
frågeformulär till nya användningsområden och det kan fungera 
bra, men kan också bli fel. Ta hjälp av en erfaren person, t.ex. en 
forskare, för att diskutera och inventera vad som finns.  Ge någon 
teammedlem i uppgift att undersöka när ni vet vilket mått ni är 
ute efter.

Att mäta innebär att börja prata om hur vi utför arbetet. 
Arbetsformerna kan vara väldigt osynliga fram till dess eftersom 
det är vanligt att arbeta individuellt med patienter, klienter 
och elever. Gemensam reflektion eller kontinuerligt utbyte av 
erfarenheter och uppföljning prioriteras inte. Att börja prata om 
det kan vara utmanande eftersom det kan avslöja att vi faktiskt 
gör väldigt olika, kanske till och med fel. Och att vi gjort det 
alltför länge. Därför är det viktigt att få till ett klimat där alla får 
komma till tals, som är tillåtande och prestigelöst. 

Och det är därför mått och mål är nödvändiga. Inte för att visa 
upp snygga siffror, utan för att det får oss att fundera över vad 
som fungerar och hur. 

En positiv sak med att mäta är att det då också syns hur nära 
målet vi kommer. En del mätångest kan nog vara förknippad med 
att få syn på det som inte fungerar. Glöm då inte att det omvända 
också gäller: det syns när vi gör något bra också. Därmed gör 
mätandet arbetet roligare. Att konkretisera innehåll och mål 
handlar också om kreativitet och att börja prata om det som 
engagerar i arbetet. Att ”bara göra” utan att undra vad det blir 
av vår möda ger ingen drivkraft till en arbetsplats. Dessutom är 
det mesta teamarbete – det handlar sällan om att någon enskild 
person misslyckas utan om att tillsammans hitta vägar att prova 
sig fram. Det blir ett gemensamt lärande om vad som spelar roll 
och vilken roll det spelar i olika situationer. 

För Pinocchioteamen som vi berättat om blev ett gemensamt 
arbetssätt för bedömning en del av förbättringsarbetet. 
Teamen började då använda ett systematiskt forskningsbaserat 
frågeformulär för att mäta det man var ute efter, dvs. för att 
kunna upptäcka barn med risk för att utveckla ett normbrytande 
beteende. Genom ett enkelt frågeformulär kunde identifiera 
risker och skydd, och därefter gå vidare för att bedöma hur 
allvarligt det var och vad som kunde göras för varje barn.

I projektet kring vårdnadstvister testade teamen på eget 
initiativ olika strukturerade frågeformulär för att t.ex. upptäcka 

MÄTA RÄTT OCH MÄTA RÄTT SAKER
Håll i minnet: 

Reliabilitet: mäter vi rätt? Med andra ord: blir 
mätningen korrekt utförd? Används skalor, 
instrument och inrapporteringssystem på ett 
korrekt sätt eller smyger det sig in fel? 

Validitet: mäter vi rätt saker? Med andra ord: 
får vi rätt sorts information? Är t.ex. skalorna 
och instrumenten bra mått på det de ska mäta 
(t.ex. normbrytande beteende, psykisk hälsa, 
blodvärden) – vilken information får vi och 
vilken får vi inte? 

Hur ska det mätas?
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Men vår verksamhet är så svår att mäta!

Men visst är det svårt att hitta bra mått i verksamheter som 
arbetar med mänskliga relationer. Många mått känns banala 
och ytliga. Ändå gäller det att försöka och att prova sig fram. 
Inga mått är perfekta och ofta behövs flera mått för att täcka 
in olika dimensioner t.ex. av upplevelse, hälsoutveckling, 
tidsåtgång, ekonomiska kostnader och långsiktiga konsekvenser. 
Att söka efter bra information om hur det gick är en viktig 
del av lärandeprocessen – alltså något som är en del av det 
kontinuerliga utvecklingsarbetet.

Ofta blir det svårt att tänka sig mått därför att det leder tanken 
till resultat och de är kanske svårfångade. Då kan det istället 
vara en idé att fundera över processmått. Medan resultatmått 
handlar om utfall (hur gick det?), handlar processmått om 
görandet. Försök också formulera både kvantitativa (hur många, 
hur ofta?) och kvalitativa (vad, hur?) mått. Ett processmått 
kan vara att börja titta på hur vi jobbar i enskilda ärenden. Det 
kan t.ex. handla om att göra tidslinjer och nätverkskartor för 

Exempel på mått: Glädje och välbefinnandeskala

I projektet ”En bättre demensvård” tog ett team tillsammans med forskaren Bengt Brülde 
fram ett mått på välbefinnande:

       1  = Djupt olycklig, nedslagen, väldigt nedslagen eller illa till mods

       2  = Bekymrad, en smula olycklig

       3  = Neutralläge

       4  = Någorlunda nöjd och belåten, relativt obekymrad och harmonisk

       5  = Mycket glad, på väldigt gott humör

Därutöver användes en etablerad skala för oro och ångest, VAS-skalan (ursprungligen 
framtagen för att bedöma smärta): 

ingen smärta  =   0                               10   =  värsta tänkbara smärta

att identifiera hur många aktörer som är inblandade i att 
stödja eller utreda en familj/person. Utifrån dessa kan vi både 
analysera arbetssätt och identifiera förbättringsområden. 
I ett av de projekt som lyfts fram i den här boken handlade 
det t.ex. om att med hjälp av tidslinjer se vilka åtgärder som 
gjorts från två kommunala verksamheter som oberoende av 
varandra haft utredningsarbete igång kring en och samma 
familj under många år. Det blev då tydligt att problem varit 
kända under barnets hela uppväxt och att myndigheter agerat, 
men att det inte lett till någon förändring eller varit samordnat 
agerande. Det var också till nytta för andra, t.ex. föräldrarna 
och rättsväsendet som hade att besluta om vårdnad – det blev 
tydligt för alla att det handlade om långvariga problem och att 
förändring var nödvändig.

Fundera över vilka kvalitativa och kvantitativa resultat- och 
processmått ni skulle kunna formulera i er verksamhet!  

100
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Hjälpmedel
Många tycker att det är svårt att hitta användbara mått. Ibland 
kan det vara fruktbart att tänka utifrån processer, istället för 
effekter/resultat. Det kan utgöra grund både för systematiskt 
kvalitetsarbete och för en första analys av arbetsprocessen – 
att få syn på nuläget för att tänka kring nyläget. Här är några 
exempel på hur det kan gå till. 

Tidslinjen 
En tidslinje visar vad som hänt kring en 
enskild individ, t.ex. i form av insatser från 
vård, skola och omsorg. Vilka signaler om 
behov har kommit till verksamheterna och 
hur har de svarat på dem? Vad säger det om 
arbetsprocessen i varje verksamhet och 
om behovet av samverkan? Verkar det som 
att åtgärderna bidragit till förändring eller 
återkommer behoven över tid? Barnhuset 
och Familjerättsbyrån i Göteborg tog inom 
genombrottsprojektet Barnets rättigheter i 
vårdnadstvister fram en programvara som gör 
det enkelt att forma tidslinjer. Den finns att 
beställa från www.allmannabarnhuset.se.

Ali 9 år

SOCIALTJÄNSTEN

Ali föds
2004-04-01

utredning 11:1, 2 
2004-11-01
anmälan om 
lägenhetsbråk

flera anmälningar
2005-05-02
om att Ali far illa

utredningen avslutas 
utan insats - 
2006-01-09

upplysning 6:20
2005-03-07

utredning 6:19
2005-04-18

remiss samarbets-
samtal+kontaktperson 
- 2005-09-12

dom - 2007-01-18
ensam vårdnad t 
pappa, umgänge 
mamma fred-ons

2004 2005 2006 2007

FAMILJERÄTTSBYRÅN
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Nätverkskartor 
Med hjälp av nätverkskartor synliggörs vilka 
resurser som finns kring en individ eller en 
familj. En verksamhet känner sällan till hela 
bilden, men när den ritas upp kan det ge nya 
idéer om hur arbetet bör läggas upp och vilka 
lösningar som är möjliga. Det blir kanske tydligt 
att det saknas ett socialt nätverk – eller att det 
är stort men inte särskilt involverat. Det kan 
också bli tydligt att flera verksamheter arbetar 
parallellt med liknande insatser – samordning 
behövs. Kanske finns det för få professionella 
kring individen, kanske orimligt många utifrån 
hur tidskrävande det är för individen själv. 
Nätverkskartor var ett viktigt inslag i projektet 
”SamTidigt” som du kan läsa mer om på 
www.samtidigt.eu.

Fiskbensdiagram
Fiskbensdiagram hjälper till att sortera fram 
vilka faktorer som vi tror är viktiga för att 
åstadkomma en förändring. När diagrammet 
skrivs fram benas samband ut mellan 
exempelvis övervikt och dess orsaker (som 
i exemplet här) eller mellan skolfrånvaro 
och kamratrelationer, föräldraförmåga, 
klassrumssituation och hälsa. Därmed 
synliggörs de förändringar som vi tror behöver 
ske för att en förbättring ska komma till stånd. 

Tillgängligheten
på onyttig mat

Samhälls och 
kommunutbud

Kunskap Attityder

Motivation

Personal och tid Måltidsstruktur

Samarbete Priser 

TV:n och datorn (dock 
även en möjl.)

Om fetma och dess 
betydelse hos barn 

och föräldrar

Otillräcklig struktur på 
vårt omhändertagande

Dålig självkänsla hos barn 
och vuxna m övervikt

Tid till att strukturera 
arbetet

Om behovet av bra mat 
och fys akt. hos barnen 

och föräldrarna

Fortfarande ”fult” att vara 
tjock. Svårt att tala om 

och mår dåligt

Svårt att få struktur på 
dagens måltider

Motivera 
tonåringar att börja 

i gruppverksamhet

Samarbetet mellan 
skola, föreningsliv 

landsting etc. kan 
bli bättre.

Hälsosam mat 
ofta dyr

Svårigheter att samordna 
insatser från skola, dietist, 

psykolog, sjukvård 

Pris på aktiviteterOtillräcklig motivation att 
förändra sin livsstil

Varför kan vi inte stödja överviktiga/feta barn och föräldrar bättre?

Skolproblematik - Lisa 12 år

Varför kan vi inte 
stödja överviktiga/
feta barn och 
föräldrar bättre?
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”Vi hade jättesvårt att hitta mätpunkter i vår verksamhet 
inom familjerätten. Jag känner mig också tveksam inför 
många av de mätningar som sker; mäter vi verkligen rätt 
saker? Går det att mäta en verksamhet som vår? Hur 
ska vi fånga vad vi gör? Och hur ska vi lära oss något av 
det? Men det här med tidslinjer tror jag är ett väldigt bra 
verktyg. Det kändes väldigt meningsfullt. Då såg man: här 
har myndigheter varit i kontakt med en familj ända sedan 
barnet föddes och det är tydligt att det finns problem 
– ändå har vi inte agerat ordentligt på tio år. Den här 
helhetsbilden hade vi inte förut. ” 

-  Eva Axelsson, Familjerättsbyrån i Göteborgs stad 

Foto: Märit Malmberg Nord
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Att mäta hur det går för teamet – skattningsskalor 
Vid varje lärandeseminarium kommer ni att skatta hur teamets arbete framskrider. Det ger en 
signal både till teamet och till projektledningen om hur det går och om något behöver förändras för 
att komma vidare. Skalan ser ut så här:

1. Teamet har inte kommit igång.

2.  Viss aktivitet i teamet, men inga förändringar har testats.

3.  Förändringar har testats och vissa förbättringar har uppmätts.

4. Påtagliga förbättringar noteras.

5.  Teamets förbättringsarbete har lett till kvarstående systemförbättringar.

SE ER OMKRING!
Ibland går man över ån efter vatten. Idag finns många 
källor till information som kanske är till nytta i ert arbete 
– både som underlag för att bedöma om ni åstadkommer 
förbättringar och för att identifiera förbättringsområden. 
Några exempel är öppna jämförelser, kvalitetsindikatorer, 
kvalitetsregister och jämförelsetal. Du hittar dem t.ex. hos 
Skolverket, Socialstyrelsen, Myndigheten för ungdoms- 
och civilsamhällesfrågor och Sveriges Kommuner och 
Landsting (t.ex. Kolada). Det kan också finnas intressanta 

undersökningar på lokal och regional nivå, t.ex. kommun, 
kommunalförbund, regionförbund och länsstyrelsen. Det 
finns också en mängd användbara instrument (frågefor-
mulär) som är framtagna för att fånga hälsa, känsla av 
sammanhang, delaktighet, oro och så vidare.

Låt någon i teamet undersöka vad som är relevanta källor 
och instrument för er!
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Så här gjorde vi!
Det här kapitlet ger tre exempel på hur ett genombrottsinspirerat arbete kan gå 
till – så här gjorde vi. Vi hoppas att det kan sätta igång tanken hos dig om din egen 
verksamhet. Våra exempel kommer från olika sektorer. Längst bak hittar du fler 
projekt som du kan söka mer information om.

3.
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Pinocchio – ett nationellt samverkansprojekt 

Vad handlade arbetet om?

Pinocchioprojektet handlade om att förebygga och förhindra 
att barn utvecklar ett varaktigt normbrytande beteende, t.ex. 
lagöverträdelse, våld och skolk.

Vilka var deltagarna?

Ungefär 200 personer deltog i teamen, men ännu fler 
involverades genom att vara chefer, kollegor, politiker osv. 
Knappt hälften arbetade inom förskola/skola, en tredjedel 
kom från socialtjänsten och en fjärdedel från hälso- och 
sjukvården (framförallt barn- och ungdomspsykiatrin, men även 
barnhälsovård, mödrahälsovård mm.). 

Vilka förbättringar ville man uppnå?

Forskning visar att tidiga insatser kan göra stor nytta och 
förbättringsarbetet bestod i att lära sig att identifiera barn i 
riskzon. Att agera tidigt är viktigt inte bara för att förhindra att 
beteendet består, utan också för att förhindra psykisk ohälsa 
och sociala problem. Ett tidigt normbrytande beteende ökar 
nämligen risken för att utveckla andra problem senare i livet.

Utgångspunkten för Pinocchio var att föra ut den här kunskapen 
till praktiken (att fylla gapet mellan vad några vet och vad de 
flesta gör) och att hitta vägar att stimulera samarbete kring dessa 
barn. Det var också första gången som genombrottsmetoden 
testades i större skala för socionomer och skolpersonal.

Exempel 1
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Några identifierade förbättringspunkter var bristande 
samverkan, att socialtjänsten kom in för sent och att kortsiktiga 
lösningar blev dyra lösningar. Med hjälp av ökade kunskaper och 
gemensamma bedömningsmetoder och insatser skulle fler barn 
och familjer få ett bättre stöd i ett tidigt skede innan problemen 
hunnit bli för stora.

Hur startade det upp?

Bollen sattes i rullning hösten 2005 då två nationella aktörer 
började diskutera ett förbättringsarbete: Sveriges Kommuner 
och Landsting, som är en arbetsgivar- och intresseorganisation, 
vände sig till Socialstyrelsens dåvarande avdelning för 
metodutveckling, IMS. Projektledare blev efterhand Ylva 
Söderlind Göthner och Eva Westerling från Sveriges Kommuner 
och Landsting och Kristin Marklund från Socialstyrelsen. Det 
fanns ett gemensamt intresse av att uppmärksamma dessa 
barn och att sprida evidensbaserade metoder för att möta 
dem. Året därpå bjöds ett antal kommuner och landsting in till 
en ”spånskiva” för att diskutera idén. Senare samma år bjöds 
experter i form av forskare och professionella in för att bidra 
med kunskaper och erfarenheter samt synpunkter på upplägg. 

Under våren 2007 fanns ett projektupplägg och en inbjudan 
gick ut om deltagande. 120 tvärprofessionella team från 
förskola/skola, socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatri 
visade intresse och sökte mer information, 50 team ansökte 
så småningom om att få delta, varav 18 team erbjöds att vara 
med. Ytterligare 12 team valdes senare ut i en andra omgång. 
Sammanlagt deltog alltså 30 team under 2007-2009.

Vad gjorde teamen?

Alla team hade stöd från en handledare från Sveriges 
Kommuner och Landsting. De höll kontakt via telefon och 
e-post under arbetsperioderna för att ge feedback på mål, 
mätmetoder och arbetet i stort. Handledaren fanns också med 
vid lärandeseminarierna. Via en gemensam projektplats (en 
webbplats där man kan lägga in dokument, skriva kommentarer 
osv.) kunde alla team följa varandra. Där la teamen bland annat 

in rapporter i slutet av varje månad. Genom projektplatsen 
samlades allt material som producerades på ett ställe, tillgängligt 
för alla deltagare, chefer, experter, handledare osv.

Projektet hade gemensamma övergripande mål som 
projektledningen satt upp, men teamen formulerade också 
egna. Alla hade minst två mätbara mål, men de flesta hade 
5-7 mål. Flera team ordnade också egna seminarier (lokala 
lärandeseminarier) för politiker, chefer och kollegor från de 
olika verksamheterna. De bidrog till att sprida kunskap och 
erfarenheter under arbetets gång. 

Gemensamma mål

Minska antalet barn/ungdomar som utvecklar 
ett varaktigt normbrytande beteende

Utveckla arbetsmetoder och samarbetsformer 
som bidrar till tidigare insatser

Använda strukturerade bedömningsmetoder 
för tidig identifikation av barn i riskzon

Använda effektiva insatser som förebygger 
problem och främjar en positiv utveckling 

Utveckla samarbetsformer som bidrar till 
samordning och planering med föräldrarna
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Vid lärandeseminarierna redovisade teamen sitt arbete för 
varandra. De kommenterade också varandras framställningar. 
Vid flera av seminarierna deltog också inbjudna gäster 
som t.ex. höll föredrag som fördjupade kunskapen om 
förbättringsområdet. Lärandeseminarierna varade i två dagar 
och samlade de första 18 teamen respektive de senare 12 vid fyra 
tillfällen. På slutkonferensen deltog alla 30 teamen.

Hur bidrog expertgruppen?

Expertgruppen sammanställde ett förändringskoncept där 
de listade aktuell forskning och elva viktiga steg för ett bättre 
stöd. Det handlade om vad forskning och beprövad erfarenhet 
visat vara viktigt i ett gemensamt arbete med barn och deras 
föräldrar. Det fungerade som utgångspunkt och inspiration för 
teamen. Gruppen bestod av erfarna forskare och praktiker från 
vård-, utbildnings- och omsorgsområdet, projektledning samt 
ordföranden i intresseorganisationen Attention. Flera experter 
följde också arbetet aktivt. Det fanns också två doktorander som 
följde Pinocchio. 

Det här var särskilt bra och viktigt:

Vilka förbättringar uppnåddes?

Resultatet av de nya arbetssätten som prövades visade på en 
minskning av normbrytande beteende. De allra flesta teamen 
angav också att de kommit att arbeta mer systematiskt med 
barnen. De tyckte sig bli bättre på att upptäcka barnen och sätta 
in gemensamma insatser tidigare än förut. Arbetsprocessen blev 
också tydliggjord.  Alla team tyckte att en förbättrad samverkan 
helt eller delvis ledde till en förbättrad situation för familjerna.

Några konkreta exempel på nya arbetsmetoder är att alla 
använde strukturerade frågeformulär (ESTER/EARL). Det 
innebär att man fick ett gemensamt sätt att bedöma vilka behov 
av stöd som barnet och familjen hade. På en förskola/skola valde 
man att införa årliga screeningar för alla barn så att ingen skulle 
missas. På det sättet upptäcktes fler barn och det utformades 
individuella utvecklingsplaner för var och en.

Att förbättringsarbetet bidrog till att 
göra föräldrarna delaktiga i barnens 
utveckling. De blev en resurs.  
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Vad var svårt?

Det var inte helt lätt för alla team att hitta formerna för 
samverkan. Varje arbetsplats hade sin kultur och sitt språk. Det 
var också svårt att hitta tid för samverkan. Att det på vissa ställen 
var stor omsättning på personal försvårade. En del team pekade 
också på att vissa viktiga frågor låg utanför arbetet, som att 
kunna ge rätt stöd till familjen när inget sådant fanns tillgängligt. 
Vissa brister har ju inte med arbetssättet i ett team att göra, utan 
handlar om samhället i stort. Det märks kanske extra tydligt när 
man jobbar med utsatta grupper.

Arbetet kom framförallt att handla om barn mellan 6-12 år, men 
en gemensam erfarenhet i projektet var att det var viktigt att 
uppmärksamma barnen tidigare, redan i förskoleåldern.

En farhåga som fanns i teamen var att bedömningsmetoder i 
tidig ålder skulle bidra till att stämpla barn och skapa onödig 
oro hos föräldrarna. Erfarenheten var dock den motsatta: ett 
gemensamt bedömningsinstrument synliggjorde barnens 
förmågor och behov på ett bra sätt och föräldrarna uppskattade 
det – det här blev tydligare och uppfattades som mer objektivt än 
det vanliga tyckandet. Det var alltså viktigt att våga testa.

Hur lever arbetet vidare?

På flera håll har man fortsatt att göra PGSA kring individer. 
Ett exempel är Smedjebacken där arbetssättet levt kvar på den 
förskola och skola som var med. Här screenas fortfarande alla 
barn. Nästa steg blir spridning till fler verksamheter. I andra 
kommuner uppger man att arbetssättet lever kvar och att 
kompetensen fortsatt fylls på, men att man inte längre screenar 
alla barn om det inte finns särskild anledning i t.ex. en klass med 
mycket problematik. Genombrottstänkandet lever också kvar 
hos enskilda medarbetare och i nya satsningar. I Vänersborg 
återfinns det också i kommunens barn- och elevhälsoplan.

Allt det 
man satsade i tid och kraft i 

början har vi fått tillbaka i ny kunskap, 
effektivare arbetssätt samt goda resultat för 
barn och familjer. Belöningen kommer men 

man får kämpa för att nå målen och ha 
tålamod att vänta.

Det är 
en oerhörd trygghet 

att ha hela teamet omkring barnet. 
Pojken med det aggressiva beteendet som 

satt i ett eget rum var inte alls utvecklingsstörd 
som man trodde före Pinocchio. När insatserna 
samordnades, pappan fick stöd och alla ställde 

upp skedde en utveckling. Nu fungerar han 
riktigt bra i skolan. 

En av de stora vinsterna med 
Pinocchioprojektet är att föräldrarna 

kommit med på ett nytt sätt. Många av 
föräldrarna till barn med normbrytande beteende 

är vana vid att få negativa omdömen om sina barn och 
kan då naturligtvis hamna i försvarsställning. Genom 

att vi tillsammans med föräldrarna diskuterar 
barnet och också tar fram de positiva sidorna 

blir det ett mer jämbördigt förhållande. 

Vad tyckte de som var med? 
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Barn som anhöriga – Jönköpings län

Vad handlade arbetet om?

Arbetet utgick från den lagstiftning som stärker barns 
rättigheter som anhöriga (2g § i hälso- och sjukvårdslagen). 
Det innebär att ge barn och ungdomar ett bra bemötande 
och stöd när deras föräldrar har allvarliga sjukdomar, 
funktionsnedsättningar eller missbruk. Det kan också handla om 
att föräldrar oväntat avlider. Barn och unga ska uppleva att de får 
den information, det råd och det stöd som de behöver.  

Vilka var deltagarna?

Sammanlagt deltog 60 personer fördelade på sex team. 
Förbättringsarbetet genomfördes av Qulturum och 
Barndialogen. Qulturum är landstingets egen organisation 
för att stödja förbättringsarbete och kvalitetsutveckling. 
Barndialogen är en arena i länet för samverkan mellan 
kommuner, landsting och ideella organisationer kring barns 
hälsa och utveckling.

Fanns det en bild för 
detta projekt?

Exempel 2

Foto: Svante Örnberg
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Vilka förbättringar ville man uppnå?

Fungerande rutiner och arbetssätt inom och mellan hälso- 
och sjukvården och kommunerna och gärna i samverkan med 
ideella organisationer. En förbättrad samverkan uppfattas 
överhuvudtaget som en nyckel för att lyckas.  

En förälders sjukdom eller död kan innebära en allvarlig risk 
för barnets egen hälsa. Förut har vi anat, men idag vet vi att det 
spelar roll att uppmärksamma barn i dessa svåra livssituationer 
på både kort och lång sikt.  

Hur startade det upp?

Upplägget planerades i februari 2013. Arbetet diskuterades 
återkommande i styrgruppen för utvecklingsarbetet kring barn 
som anhöriga, där Jönköpings län på uppdrag av Socialstyrelsen 
och Nationellt Kompetenscentrum Anhöriga utgjort en bland 
fyra utvecklingsregioner i landet. Det var inom ramen för denna 
satsning som förbättringsarbetet i form av lärandeseminarier 
initierades och finansierades. 

Chefer inom kommun och landsting kontaktades för att 
hitta deltagare, men även aktörer inom den ideella sektorn. 
Ambitionen var att komponera team som var optimalt 
sammansatta utifrån olika problemområden och som hade en 
naturlig kontakt i vardagen. 

I april 2013 togs skriftlig information och en inbjudan fram. 
Coacher bjöds in (1-2 per team) och informerades om sin roll. 
Lokaler bokades. För att underlätta för teamen beslöts att två av 
de fyra träffarna skulle vara gemensamma för alla, men att två av 
dem genomfördes på olika ställen för att minska restiderna för 
deltagarna som fanns på olika håll i länet.

Program för det första lärandeseminariet planerades i augusti 
2013. Mellan oktober 2013 och januari 2014 genomfördes de 
fyra lärandeseminarierna. Vid det sista tillfället enades man om 
att ha en återträff i september 2014 för att följa upp hur de nya 
rutinerna implementerats.  Fortsatt spridning sker inom ramen 
för utvecklingsarbetet.

Det här genombrottsarbetet var alltså relativt kort: 11 månader 
från planeringsstart till avslut.

Deltagarna kom från många områden:  

-        Specialistsjukvård: onkologi, palliativ vård, öron, medicinkliniken, habilitering, pediatrik, 
psykiatri, missbruksvård, spädbarnsverksamhet, kvinnoklinik, akutmottagning, företrädare för kristeam, 
ambulansenhet, patientstödjare

-       Primärvård

-       Folkhälsa

-        Kommunala förvaltningar: fritid, ungdomsmottagning, socialtjänst, anhörigsamordnare, elevhälsa

-       Ideell sektor: Svenska Kyrkan, Frälsningsarmén och handikapporganisationer 
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•  Foldrar till föräldrar, förskola och skola för att underlätta samtal kring ”att vara 
barn och anhörig när någon i familjen är allvarligt sjuk”. 

•  Ett formulär för att identifiera om det finns syskon till ett sjukt barn och deras 
behov av stöd. 

•  Förslag på länsövergripande rutiner för att uppmärksamma barn som anhöriga till 
patienter inom vuxenpsykiatrin.

•  Att söka information på nätet med koppling till funktionsnedsättning, ett 
samarbete med vår informationsavdelning och 1177.se.

•  En modell där ambulans och akutenhet kan initiera samverkan med primärvården 
för att följa upp situationen i en familj i samband med plötslig död. 

Vad gjorde teamen?

Några team träffades även mellan lärandeseminarierna och 
en del arbete genomfördes mellan träffarna. Coacherna höll i 
mötesordning och hade kontakt med kursledning underhand. 
Vid ett par tillfällen ordnades särskilda möten för coacherna. 

Deltagandet var personligt, dvs. samma team jobbade ihop under 
hela utbildningen. I uppdraget ingick också att engagera kollegor 
och arbetskamrater som berörs av de uppsatta målen och att 
testa idéer.

Olika modeller och metoder för förbättringsarbete 
presenterades för teamen. Alla team producerade ett resultat 
som var helt unikt för just dem, t.ex. foldrar, flöden, blanketter, 
affischer, riktlinjer.

Hur bidrog expertgruppen?

Det fanns ingen formellt utsedd expertgrupp, men många 
experter i teamen. Vid varje lärandeseminarium ingick 
kunskapsavsnitt.

Vilka förbättringar uppnåddes?

Ökad samverkan och ett antal nya rutiner. De 
förbättringsområden som identifierades handlade om 
akuthändelser, syskonstöd, funktionshinder, kroniskt/
långvariga processer samt vuxenpsykiatrin. Några praktiska 
exempel:
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Något som var särskilt viktigt?

Själva ämnet var nytt – att se barn som anhöriga. Det lyfte nya 
frågeställningar hos många verksamheter där man kanske inte 
vågat eller velat ta upp frågan om barns situation och behov med 
den som är svårt sjuk, eller där man inte sett sin roll i att tala med 
barnen om det som händer vid sjukdom och dödsfall i familjen. 

Vad var svårt?

Det var en stor utmaning att dra igång och genomföra 
ett förbättringsarbete på så kort tid och med så många 
verksamheter. Det var svårt att få ihop team och svårt för teamen 
att hinna komma till skott. Det hade varit bra med åtminstone 
ett heldagsseminarium istället för fyra halvdagar.

Hur lever arbetet vidare?

Eftersom utvecklingsarbetet kring barn som anhöriga fortsätter 
i ett nationellt spridningsarbete är förhoppningen att kunna 
inspirera team från hela landet att pröva denna form av lärande.

Vad tyckte de som var med? 

Vi har 
tagit fram material som 

kommer till nytta för i princip all 
personal i landstingets kliniska verksamheter. 
Jag har fått kontakter som är värdefulla för det 
fortsatta arbetet.  Inget av detta hade kommit 

till stånd om vi inte hade genomfört detta 
förbättringsarbete. Spridningseffekten har 

blivit omfattande genom våra olika 
hemvister.  

Jag har 
fått mer förståelse för 

hur andra verksamheter jobbar, både 
genom dem i mitt team och genom andra 

team. Det har ökat min förståelse för andra 
verksamheters ingång i ämnet. Jag har blivit 

bättre på att se den stora bilden, men har 
också fått ge min syn på ämnet.

Jag är mycket tacksam att få 
vara delaktig i Barn som anhöriga. 

Mycket bra kunskap och framförallt 
givande med alla möten.
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Barnets rättigheter i vårdnadstvister – 
Regionförbundet i Örebro och Göteborgsregionen

Vad handlade arbetet om – vilket var gapet?

Antalet familjerättsliga ärenden som går till domstol har ökat 
kraftigt de senaste åren och konflikterna tenderar att bli mer 
komplexa och svårlösta. Barn till föräldrar i vårdnadstvist 
befinner sig ofta i en svår och utsatt situation. Samtidigt som 
barns möjligheter att göra sin röst hörd i vårdnadstvister har 
förbättrats i lagstiftningen, visar forskning att det inte ser lika 
bra ut i praktiken. 

För att nå en helhetssyn där barnet är i fokus genom hela 
vårdnadsprocessen krävs att barnets delaktighet stärks, att 
barnets behov av stöd och skydd tillgodoses, att föräldrar kan få 
insatser för egen del samt att samarbetet mellan olika aktörer i 
processen förstärks och utvecklas.

Exempel 3

Illustration: Helena Lunding Hultq
vist
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Vilka var deltagarna?

Det här projektet initierades och leddes av Stiftelsen Allmänna 
Barnhuset. Här fanns Ylva Söderlind Göthner som projektledare. 
Annika Rejmer, rättssociolog vid Lunds universitet bidrog som 
expert och utredare och Gunilla Cederström på Socialstyrelsen 
som samverkanspart. I en styrgrupp fanns förutom 
representanter för Barnhuset, personer från FoU i Väst som är 
en forsknings- och utvecklingsenhet vid Göteborgsregionens 
kommunalförbund, och Regionförbundet i Örebro.

Deltagare i de operativa teamen kom från socialtjänsten 
i sex kommuner: Ale, Degerfors, Familjerättsbyrån i 
Göteborg och Lundby stadsdel, Mölndal, Lindesberg och 
Örebro. I varje kommun bildades ett team som bestod av två 
familjerättssekreterare (som utreder familjen inför en tvist 
i rätten) och två socialsekreterare (som utreder familjen när 
det kommit en orosanmälan från t.ex. skolan). En del arbetade 
redan tillsammans eftersom kommunen var liten, medan andra 
inte hade träffats eftersom de arbetade på olika enheter som av 
tradition arbetade parallellt eller i avvaktan på varandra. 

De operativa teamens chefer bildade ett eget nätverk som 
träffades vid tre tillfällen. Det allra första redan innan projektet 
startat så att de skulle vara väl förberedda.

Vilka förbättringar ville man uppnå?

Målgruppen var barn som var eller hade varit aktuella i en 
familjerättsutredning och i en barnavårdsutredning. Det 
fanns tre övergripande mål: 1) Att utveckla samarbetet mellan 
familjerättssekreterare och socialsekreterare som ansvarar för 
barnavårdsutredningar. 2) Att stärka barnets roll och rätt till 
delaktighet, att komma till tals samt att få information. 3) Att 
anpassa insatser och stöd till barn och föräldrar.

De olika teamen satte också upp egna mål. I Ale bestämde 
man sig t.ex. för att försöka förbättra arbetet genom att korta 
utredningstiden, minska antalet utredare som mötte barn 
och föräldrar och öka kvaliteten på utredningarna. Det kunde 

ske genom t.ex. utvecklad samtalsmetodik, men också genom 
mindre omfattande utredningar där föräldrarnas bild av 
konflikten tog alltför stor plats. En kritik från utvärderaren var 
bland annat att utredningarna var mycket långa – snarare en 
”trålning” där man fångar upp allt man ser än en koncentrerad 
bild. Därmed fyllde den heller inte sitt syfte: att ge rätten en klar 
uppfattning om socialtjänstens bedömning. 

Hur startade det upp?

Upprinnelsen till projektet var ett seminarium som Barnhuset 
arrangerade 2010. Då bjöds forskare, praktiker och ansvariga 
myndigheter in för att identifiera vad som inte fungerade. Tre 
angelägna utvecklingsområden lyftes då fram: myndighetens 
handläggningsprocess, barnets delaktighet under processen och 
behov av lämpliga insatser till barn och föräldrar. Utifrån detta 
formulerades projektets mål. Arbetet pågick sedan under tre 
år: våren 2011-2013. Sex lärandeseminarier genomfördes med 
alla teamen samlade på Barnhusets kursgård Sätra Bruk under 
två dygn vardera (lunch-lunch). Där hölls också tre inledande 
seminarier med bara chefer.

Vad gjorde teamen?

Inom ramen för de övergripande målen formulerade teamen 
olika delmål. Varje gav upphov till flera tester. I målet om ökad 
samverkan såg teamet att familjerna fick lägga ner mycket 
tid på att svara på liknande frågor när de var aktuella på båda 
enheterna. Målet att stärka barnets delaktighet gav upphov till 
att reflektera kring avsaknaden av gemensamma metoder för 
barnsamtal. När det handlade om insatser till barn och föräldrar 
provade man nya arbetssätt med barn- och föräldragrupper. 

Teamet i Degerfors testade också att skapa kunskap genom att 
intervjua fem barn om hur de upplevt processen. Barnen fick 
gradera saker som hur mycket de hade fått komma till tals etc.
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Hur bidrog experter?

Tre forskare fick i uppdrag att sammanställa aktuell 
forskning som skulle tillföra relevant kunskap för 
praktiken, och bli ett stöd för de förändringar som teamen 
prövade. Kunskapssammanställningen blev en form av 
förändringskoncept i projektet. Forskarna fanns också med på 

Vilka förbättringar uppnåddes?

två konferenser som ordnades i Göteborg och Örebro 2012 för 
att sprida kunskap både om ämnet och projektet. 

En av forskarna, rättssociologen Annika Rejmer, fick i uppdrag 
att utvärdera projektet.

Utvärderingen?    Exempel på förbättringar som teamen själva pekar på:

•      Färre möten och inte så många olika handläggarkontakter för barn och föräldrar.

•      Tidsvinster för både familjer och handläggare.

•       Bättre kvalitet på handläggningen på så sätt att handläggarna från de olika enheterna 
ges möjlighet till samsyn. Handläggarna kan utmana varandras tankar och bedömning. 
Tillsammans blir kompetensområdet större.

•       Handläggarna utvecklas i sina yrkesroller genom att de lär sig mer om varandras arbete. Om en 
handläggare är frånvarande behöver inte arbetet alltid stanna upp.

•       En handläggare kan ibland utföra vissa moment ensam, t.ex. barnsamtal eller referentsamtal.

•      Klienter behöver inte bli ”bollade” mellan olika enheter och handläggare.

•      Bättre information till familjerna inför en utredning, bl.a. via broschyrer.

•      Bättre information efter en utredning, bl.a. genom barnsamtal.

•      Förväntad kompetenshöjning i barnsamtal via olika utbildningsinsatser.

•       Större medvetenhet kring insatser vilket förhoppningsvis leder till bättre anpassade insatser 
(inte samma om och om igen…)

•      Ökad kunskap om målgruppen
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Det här var särskilt bra och viktigt:

Att genomföra ett förbättringsarbete på flera enheter inom 
samma verksamhet bidrar till att lyfta viktiga frågor om t.ex. vad 
som hindrar samverkan trots att man sitter i samma hus och till 
och med på samma våningsplan. Det kan handla om att man får 
ökat förtroende när man får en personlig relation och därför blir 
mer benägen att kontakta en kollega, men det kan också handla 
om missförstånd kring sekretesslagstiftning – en del trodde att 
man inte fick samverka mellan enheterna.

Vad var svårt?

Vissa team sökte medel så att en person kunde arbeta med 
förbättringsarbetet på halvtid. Andra team fick försöka hinna 
inom sina tjänster – det fick till följd att ett team var nära att 
avbryta arbetet därför att det blev omöjligt att hinna. I andra 
team stod chefsbyten och organisatoriska problem i vägen.

 Många tyckte också att det var svårt att hitta mätpunkter. Det 
uppfattades som ett nytt sätt att tänka om sin verksamhet, men 
också som något omständligt med all dokumentation. 

Att ha med både stora (Familjerättsbyrån i Göteborg servar 
520 000 invånare) och små kommuner (med färre än 10 
000 invånare) var på gott och ont. De allra minsta kände 
sig ensamma eftersom man hade svårt att känna igen sig i 
problembeskrivningarna.

Hur lever arbetet vidare?

Arbetsmetoden har implementerats i kommunerna. Barnhuset 
och regionförbunden hade i uppgift att sprida erfarenheterna 
från projektet genom konferenser och seminarier. Utvärderaren 
och projektdeltagare har deltagit på flera konferenser, 
kommunerna själva har också tagit emot studiebesök och 
slutrapporten har spridits till målgruppen. 

På flera ställen har själva genombrottsmetoden också blivit 
något som deltagarna använder på sina arbetsplatser, eller i 
kommunen i stort, för nya förbättringsarbeten i mindre skala (i 
ordinarie verksamhet, inte i projektform). 

Kontakter har också tagits med andra verksamheter som är 
viktiga för den här frågan, t.ex. tingsrätten, psykiatrin och Rädda 
Barnen. 

Detta sätt att samverka har 
gjort stor skillnad, jämfört med 

tidigare när vi ”inhämtade uppgifter” 
eller ”begärde ut en utredning”.

Den kunskapssammanställning 
över forskningsläget i Sverige inom området, 

som vi inledningsvis fick till oss, har varit till stor 
glädje. Där har befintlig svensk forskning samlats och 
vi har på de återkommande kunskapsseminarierna på 

Sätra Bruk kunnat diskutera med forskare hur vi praktiker 
ser på forskningens relevans. Att våra erfarenheter 

som praktiker bollas mot forskares resultat är 
utvecklande och självförtroendehöjande. Vi har 

annars så lätt för att bara underordna oss 
forskningsresultat.

Vad tyckte de som var med? 

            http://www.allmannabarnhuset.se/projekt/pagaende-projekt/barnets-rattigheter-vardnadstvister/ läs mer 

Efter många år i yrket som 
socialsekreterare och familjerättssekreterare 

har vi förstått att vi inte har utnyttjat varandras 
kunskaper om de barn och föräldrar som vi alla 
har kontakt med och bekymrar oss över. Vilken 
rikedom det är att få sätta sig ner tillsammans 

med en kollega och ha ett engagerat samtal 
tillsammans.
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4. Kom igång!

      Fastställ ett mål – vad ska åstadkommas i förbättringsarbetet?

      Inventera kunskapsläget.

          Vilka ska vara med: team, chefer, coacher, experter? Vilka ska vara operativa och vilka ska sitta i 
styrgrupp el dyl.?

        Identifiera vad/vilka som kommer att påverkas av arbetet – ska de involveras som samarbetspartners?

      Inhämta mandat från berörda personer.

      Bedöm omfattning av arbetet – hur mycket tid behöver avsättas?

       Se över vilka resurser ni har tillgång till eller behöver skaffa: lokaler (för seminarier och teamträffar), 
material (vad finns, vad behöver sammanställas), tid (plan över hur tid ska frigöras), ekonomiska medel 
(utvecklingspott, stimulansmedel, projektmedel).

      Fundera över om ni ska skriva kontrakt/avtal med dem som medverkar.

       Planera lärandeseminariernas innehåll – hur kan ni inspirera t.ex. genom goda exempel på 
tidigare arbeten eller förläsare, vilken kompetenshöjning behövs osv.?

       Gör en kommunikationsplan – hur och när ska förbättringsarbetets resultat spridas och 
implementeras? Kanske passar det med kontinuerliga implementeringsdagar under arbetets gång för att få 
input och chans att involvera dem som sedan förväntas implementera resultaten?

       Gör en uppföljningsplan – hur ska verksamhetens resultat följas upp även efter förbättringsarbetets 

slut? Formulera uppföljningsmått.

Här har vi samlat några checklistor för dig som vill komma igång i teamet eller 
med ett förbättringsarbete. Den som vill driva ett sådant vill förmodligen också 
samla på sig mer kunskap. Tips kring det finns i nästa kapitel.
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Checklista för teamen

       Gör en nulägesanalys så att ni får en gemensam bild – hur arbetar ni idag och varför behövs en 
förbättring? Prata ihop er redan vid start!

       Genomför gärna ett förarbete, t.ex. genom en fördjupad analys av arbetsprocessen (analysera 
avidentifierade individuella planer eller utredningar, gör tidslinjer osv.).

      Avsätt tid i kalendrarna för alla träffar, både i team och för lärandeseminarier.

       Informera arbetsplatsen/kollegorna om förbättringsarbetet så att de involveras och planera för 
hur rapportering ska ske kontinuerligt under arbetets gång. Det kan t.ex. handla om att avsätta 5 minuter 
vid varje APT och att avsätta en del av väggen i personalrummet där ni sätter upp information, diagram, 
projektplan etc. 

Checklista för styrgrupp

        Efterfråga tydliga riktlinjer för vilken roll ni har i förbättringsarbetet.

        Boka in kontinuerliga träffar.

        Gör plan över hur input från teamen ska nå styrgruppen.

        Begär kontinuerlig avrapportering. 
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5. Sök vidare!

Läsning
Att korta köer och väntetider till och inom hälso- och sjukvården. 
Genombrott I och II, två rapporter från Landstingsförbundet 
1998 och 1999.

Att mäta för att veta: Praktiska råd och tips om mätning och 
uppföljning i samband med utvecklings- och förbättringsarbete i 
hälso- och sjukvården. (2008). Anders Edström, Carina Svensson 
& Jesper Olsson. Utgiven av Sveriges Kommuner och Landsting.

Barn och ungas hälsa i Västerbotten. En rapport från 
Memeologen om ett förbättringsarbete i samverkan mellan 
landstinget och kommuner i Västerbotten. (2010). 

Barn som anhöriga. Slutrapport 2012-2014. Landstinget i 
Jönköpings län, Linda Frank.

Barnets rättigheter i vårdnadstvister – mot en helhetssyn och 
gemensamma processer inom socialtjänsten. (2013). FoU i Väst/
GR.

Bra mottagning. Rapporter från 2005-2010 finns tillgängliga 
från team i Halland, Jönköping, Kronoberg, Norrbotten, Västra 
Norrbotten, Västra Götaland.

Bästa möjliga varje gång. Professionell kunskap och 
förbättringskunskap – broar till bättre vård.(2007). Mats Bojestig 
och Anette Persson, Qulturum.

Bättre flyt i vården. (2004, 2006). Slutrapporter och 
uppföljningsrapporter från tillgänglighetsprojekt.

Bättre vård – mindre tvång. Ett nationellt projekt för att utveckla 
den psykiatriska heldygnsvården. (2012). Sveriges Kommuner 
och Landsting. Slutrapporter och teamrapporter finns 
tillgängliga, samt skriften 8 recept på ett lyckat genombrott 2010-
2012 som är en lättläst och inspirerande ”kokbok”. 

En bättre demensvård. Kunskap, idéer och goda exempel som gör 
demensvården bättre.(2007). Sveriges Kommuner och Landsting 
och Socialdepartementet. 

Ett gott liv på äldre dar. Ett genombrottsprojekt för att höja 
livskvaliteten hos äldre med fokus på delaktighet, välbefinnande 
och hälsa. Rapport från Bollnäs kommuns arbete 2009-2010.

Förbättringsarbete i Helsingborg. (2010). Helsingsborgs stad och 
Utvecklingscentrum Region Skåne om förbättringsarbete vid 
vårdboenden.

Förändrings- och förbättringsarbeten utifrån 
genombrottsmetoden. Ett projekt på äldreboenden i Sundsvalls 
kommun. FoU Västernorrland, Rapport 2009:3.

Genombrott är idealet. Genombrottsarbete inom särskilt boende. 
(2009). Hemvårdsförvaltningen, Halmstad kommun.

Genombrottsprojektet Vård i livets slut. Slutrapport (2008). 
Halmstad kommun och Länssjukhuset i Halmstad/Hallands 
landsting.

Gör och lär: ett smakprov på förbättringskunskapens teori och 
praktik i hälso- och sjukvården. (2006). Sveriges Kommuner och 
Landsting. 

Här har vi listat exempel på var du kan hitta mer information om 
genombrottsarbete. Kanske blev du intresserad av något särskilt och vill läsa mer, 
eller leta upp några team som arbetat i just din del av Sverige. Det är inte någon 
fullständig lista, men det som finns med är i skrivande stund tillgängligt digitalt 
(sök på titeln).
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Livskvalitet i vardagen. Ett genombrottsprojekt med fokus på 
demenshandikapp. (2009, 2011). Socialförvaltningen, Falköpings 
kommun. (Finns flera olika rapporter.)

Många bäckar små. Fem studier av förbättringsarbete 
inom Region Skåne. (2009). Redaktör Mats Andersson, 
Socionomutbildningen vid Malmö Högskola och 
Utvecklingscentrum i Region Skåne. 

Passion för livet.(2006). Projektrapporter från många team runt 
om i Sverige.

Projekt Pinocchio. Erfarenheter från ett nationellt 
Genombrottsprojekt med syfte at förbättre arbetet kring barn 
upp till 12 år som riskerar utveckla ett varaktigt normbytande 
beteende. (2010). Sveriges Kommuner och Landsting och 
Socialstyrelsen/IMS.

Små steg ger ökad tillgänglighet. Projekt som pågick under 
2004-2006. Centrum för verksamhetsutveckling, Västra 
Götalandsregionen. 

Sälma 2007. Säker läkemedelsanvändning för en bättre 
livskvalitet hos äldre. Erfarenheter från ett nationellt 
utvecklingsprojekt. Sveriges Kommuner och Landsting. 

Uppföljning av två Genombrottsprojekt. Bättre flyt i vården I och 
II. (2006). Sveriges Kommuner och Landsting.

Vård i rätt tid – för människor med psykisk ohälsa 2006-2007. 
Nationellt genombrottsprojekt, Sveriges Kommuner och 
Landsting. (Teamrapporter)

Åtta nycklar. De åtta bästa idéerna. Ökad säkerhet och trygghet 
för personer med BPSD. Hemvårdsförvaltningen, Halmstad 
kommun. (Kort sammanfattning med test, men slutrapport finns 
också.)

Ökad säkerhet och trygghet för personer med demenssjukdom. 
Slutrapport. Halmstads lokala genombrottsprojekt 2006-2007 
inom ramen för Kompetensstegen. Halmstad kommun och 
Psykiatrin i Halland.

101 sätt att utveckla genombrott. Praktiska tips för projektledare. 
(2011). Sarah Fraser.

16 deltagare berättar om nyckelprojektet – Erfarenheter 
av ett nationellt genombrottsprojekt i syfte att förnya den 
vuxenpsykiatriska heldygnsvården ur ett brukarperspektiv. 
(2009). Sveriges Kommuner och Landsting.

Filmer
Genombrott är idealet. Halmstad kommun berättar om hur man 
använt genombrottsmetoden för att utveckla äldreomsorgen. 
Inspiration och praktiska exempel.

Från projektet Bättre vård – mindre tvång finns flera filmer som 
t.ex. förklarar arbetssättet, redovisar teamens arbeten och från 
inspelningar vid lärandeseminarier.

På Qulturums webbsida finns miniföreläsningarna  ”Liten kurs 
för nybörjare” och ”Introduktion till PGSA-hjulet”.
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Gemensam PROJEKTPLAN för team:

Deltagande enheter:

Teamdeltagare: 
Namn och profession/enhet 

Problembeskrivning:

Syfte:

Mätbara mål:

Målen ska vara brukarfokuserade och tidsatta.

1)

2)

3)

Så mäter vi 
för att nå målen:

Mål 1)

Mål 2)

Mål 3)

Steg 1

6. Arbetsblad
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Steg 2 & 3

OBS! För varje hinder kan/bör många olika förändringsidéer testas. 

Börja först med att generera idéer (brainstorma), värdera därefter vilka idéer ni vill/kan testa 
under arbetsperioden. Ju mer ni testar, desto mer lär ni er!

Hinder och idéer

Tänkbara hinder för att uppnå ert mål Idéer för att få bort dessa hinder

Team: 
Test nr:
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Steg 4

Arbetsplanering

PGSA-
cykel nr: Förändringsidé att testa: Ansvarig person: När? Datum:

Aktivitet 
nr: Aktivitet: Ansvarig person: När? Datum:

Team: 
Test nr:
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Steg 5

Mätbart mål: 
Journalen förs löpande genom hela PGSA-cykeln, dvs från planeringsstadiet till dess testen är genomförd och 
analyserad. Gör en journal för varje testad förändring.

Förändringsidé:
(Vilken är förändringen ni vill testa i PGSA-cykeln? Förändringsidén ska vara relaterad till ovanstående mål.)

Varför görs testen:
(Vad är er hypotes? Varför kommer den här förändringen att leda till en förbättring?)

Hur ska själva testen utvärderas? 
(t.ex. data, enkät, intervju)

OBS! Skilj på mätning som relaterar till det numeriska målet och som mäts på samma sätt under hela projektet och 
mätning/utvärdering av varje enskild testcykel, som kan variera beroende på vad som testas.

Testen börjar:    och slutar: 

Team: 
Test nr:

(datum) (datum)

...fortsätter på nästa sida
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Planera
Gör en detaljerad plan för testen, vem skall göra vad, var, när och hur? Tänk på det ni 
skrivit ovan om varför testen görs och hur den ska utvärderas. 

Göra/Testa
Genomför planen. Beskriv eventuella avvikelser från planen och oförutsedda effekter.
Samla data/observera.

Studera
Tolka data. Jämför resultaten mot hypotes och reflektera över utfallet.
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Agera
Är ni redo att införa förändringen? Behöver den testas i större skala eller under andra 
förhållanden? Eller ska ni släppa just denna förändring?

Vad har ni lärt av detta test?



Publikationen är utgiven av:

FoU i Väst
Göteborgsregionens 
kommunalförbund 
Box 5073
402 22 Göteborg
Tfn: 031-335 50 00
E-post: fou@grkom.se
Hemsida: www.grkom.se



Lycka till! ;)



Förändring, förbättring, lärande!
Det här är en bok som introducerar förbättringsarbete och 
genombrottsmetoden. Det är en bok som vi själva saknat i de projekt 
vi medverkat i. Här har vi samlat exempel och erfarenhet från arbeten 
som genomförts i Sverige inom vård, skola och omsorg. De har haft 
genombrottsmetoden som utgångspunkt eller som inspiration. 
Kanske är du på väg att delta i ett förbättringsarbete, eller så är du 
bara nyfiken på att veta mer? Här får du förhoppningsvis en snabb bild 
av hur det kan gå till och tips om att läsa mer. Men framförallt hoppas 
vi att den ger lust till att sätta igång!

Hör gärna av dig till redaktionen via anna.melke@grkom.se


