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FÖRORD
I hälso- och sjukvårdens psykiatri och kommunernas socialpsykiatri finns det en önskan
om att få en samsyn och gemensam kunskapsbas vad gäller de metoder som används och
det förhållningssätt som krävs för att den enskilde ska få en fungerande vardagssituation.
För att erhålla ett bra bemötande, professionellt förhållningssätt, god omvårdnad, delaktighet och självständighet behövs förbättrad kunskap om varandras villkor och om den
enskildes behov.
Samverkansprojektet Kognitivt Pedagogiskt Förhållningssätt (förkortas KPF) har bidragit
till ökad samsyn och ny kunskap i Skaraborg. Det största bidraget är att vi har genomfört
projektet tillsammans, vilket har lett till att vi har fått en gemensam grund i mötet med
den enskilde. KPF innebär ett individuellt brukarperspektiv där den kognitiva funktionsnedsättningen vad gäller att kommunicera, uppmärksamma, planera, lösa problem och
minnas är utgångspunkten. HUR jag som personal kan stötta den enskilde till ökad självständighet och delaktighet är grunden i KPF.
Det har varit bra att KPF riktar sig till den omvårdnadspersonal som arbetar nära den enskilde, vilket bland annat leder till statushöjning och ökad kompetens. Jag hoppas och tror
att fler får kompetensen i Skaraborg så att metoden sprids vidare till alla led i organisationen. Projektets upplägg med dialoggrupper kring KPF i verksamheterna har lett till att vi
har kunnat jobba på djupet med begreppet. Projektet och arbetsmetoden är på det sättet
unikt och liknar inget som tidigare gjorts inom den psykiatriska verksamheten i Skaraborg.
Begreppet KPF och arbetsmetoden har varit ett framgångsrikt koncept som vi hoppas kan
användas inom fler områden i framtiden.

Per -Ola Hedberg
Socialchef i Töreboda
Ordförande för Socialcheferna i Skaraborg
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SAMMANFATTNING
Skaraborgs Kommunalförbund fick tillsammans med den psykiatriska Hälso- och sjukvården och Kommunernas Socialpsykiatri i Skaraborg projektmedel från Socialstyrelsen till
utbildning av baspersonal. Syftet med projektet var att öka kunskapen om det kognitiva
pedagogiska förhållningssättet (förkortat till KPF)1 och därmed kunna tolka och bemöta
den enskilde i sin vardag. Att ha ett kognitivt pedagogiskt förhållningssätt innebär att:
I mötet med den enskilde/brukaren/patienten utgå från och ta hänsyn till den enskildes
kognitiva förutsättningar och förmågor för att förstå hur stöd kan utformas på bästa sätt i
interaktion med den enskilde för att möjliggöra ökad självständighet och delaktighet i vardagen.

Projektet
Totalt påbörjade 30 deltagare utbildningen. Det var 19 deltagare som var kommunanställda och 11 deltagare som var regionanställda. Utbildningen har skett i tre steg. Det
första steget (spetsutbildningen) innehöll sammanlagt 14 utbildningsdagar från och med
vecka 40 år 2011 till vecka 13 år 2012. I det andra steget genomfördes en dialogledarutbildning. Utbildningen innehöll två utbildningsdagar, en i juni och en i augusti 2012. Totalt fullföljde 19 av utbildningens 30 deltagare det andra steget. Det tredje steget var att
deltagarna skulle leda dialoggrupper på sina arbetsplatser. Sammanlagt har 29 dialoggrupper genomförts på 14 olika arbetsplatser. Det var 6 arbetsplatser där deltagarna ännu
inte genomfört några dialoggrupper. Dessutom genomfördes en uppföljning av dialoggrupperna en halvdag i mars 2013.

Utvärderingen
Syftet var att genom en kombinerad process- och effektutvärdering få kunskap om deltagarnas förhållningssätt i arbetet vid utbildningsstarten (en så kallad baslinjemätning), om
förhållningssätt och kunskaper har förändrats efter utbildningen (eftermätning 1) samt
hur förhållningssätt och kunskaper vidmakthållits cirka ett år efter utbildningen och efter
genomförandet av studiecirklarna (eftermätning 2). Vid eftermätning 2 undersöktes också
hur chefer för verksamheter ansåg att utbildningen bidragit till ett nytt förhållningssätt
och hur de understött vidmakthållandet av förhållningssättet. I utvärderingen har deltagarna fått svara på en enkät vid tre tillfällen. Intervjuer har skett med deltagare, utbildare,
styrgrupp och chefer.

1

I projektet användes så gott som enbart förkortningen KPF. I den här rapporten används både kognitivt pedagogiskt
förhållningssätt och förkortningen KPF.
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Projektets organisation
När projektet startade tillsattes en styrgrupp bestående av en FoU-strateg, två representanter för kommunala socialpsykiatrin, en för psykiatrin inom Skaraborgs sjukhus, en för
vård- och omsorgscollege i Skövde, en för anhörigföreningar och en för brukare. FoUstrategen har också varit projektledare. Det arbetet har ingått i ordinarie arbetstid och tagit ungefär 50 % av arbetstiden. Projektledningen har under projekttiden återkommande
informerat socialchefsgruppen och gruppen för trepartssamverkan för psykiatri i Skaraborg. Dessutom har informationsmöten hållits med deltagarnas chefer och dessa har inbjudits till olika samlingar.

Deltagarna, deras arbetsplatser och förhållningssätt
Vid baslinjemätningen arbetade majoriteten av deltagarna i utbildningen på en arbetsplats
som kan beskrivas som kreativ och en mindre del arbetade på en mer stagnerad arbetsplats. Det kan noteras att inte någon av dessa typer av arbetsplatser är förknippad med en
engagerad arbetsledning eller att den närmaste chefen säger hur personalen ska arbeta. En
försiktig slutsats utifrån det resultatet är att arbetsledningen, utifrån deltagarnas svar, inte
verkar vara delaktig i skapandet av en kreativ eller stagnerad arbetsplats för deltagarna.
När det gäller deltagarnas förhållningssätt vid baslinjemätningen hade en knapp majoritet
av deltagarna ett brukarorienterat förhållningssätt och en mindre del ett personalorienterat förhållningssätt.

Spetsutbildningen
Planen för informationen om utbildningen var att den skulle gå ut via cheferna. En skriftlig
inbjudan om deltagande i utbildningen gick till chefer inom kommunernas socialpsykiatri
och till cheferna inom sjukvårdens psykiatri. Information om utbildningen har också getts
till gruppen ”Samverkan psykiatri” och till socialchefer. Tanken var att cheferna skulle
välja ut en i varje kommun och verksamhetsområde till att gå på utbildningen. Sedan möttes deltagarna och cheferna till en ”Kickoff” i slutet september 2011. Knappt hälften av deltagarna tyckte dock att den information som de fått var bra. Det visade sig i intervjuer vid
eftermätning 1 att flertalet av de intervjuade endast ett par veckor innan utbildningsstarten
hade fått veta att de skulle gå utbildningen och få visste vad den innebar.
I baslinjemätningen fick deltagarna ta ställning till flera påståenden om deras förväntningar på utbildningen. Alla påståenden om kunskap, förhållningssätt, utbildningsmetoder och
utbildarna var viktiga för alla eller nästan alla deltagare. Om man enbart tar med de förväntningar som var speciellt kopplande till målen, kan sägas att utbildningen till stor del
motsvarade deltagarnas förväntningar.
Det var 75 % av deltagarna som tyckte, vid eftermätning 1, att utbildningen som helhet var
bra. Störst andel deltagare tyckte att kurslitteraturen var bra, 90 % (26 personer). Minst
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andel tyckte att relationen mellan studier och arbete var bra, 59 % (17 personer). Deltagarna fick även svara på tre frågor som tillsammans bildar ett NöjdDeltagarIndex. Det har ett
värde mellan 1 och 100. Medelvärdet för alla deltagare var 65,6. Det innebär att deltagarna
visserligen var nöjda med utbildningen, men inte mycket nöjda. Det fanns signifikanta
skillnader mellan de deltagare som var kommunanställda och den som var regionanställda. Jämförelsen visar ett förhållandevis bra värde för de kommunanställda, 74,7,
medan de regionanställdas värde visar att det varken var nöjda eller missnöjda, 51,5.
Störst andel deltagare (75 % eller mer) ansåg att utbildningen hade gett dem ett kognitivt
pedagogiskt förhållningssätt, kunskap om funktionshinder, pedagogisk kompetens och
pedagogiska utmaningar. Minst andel deltagare (50 % eller färre) ansåg att utbildningen
gett dem kunskap om evidensbaserad praktik och intresseorganisationer.
Alla deltagare hade, enligt eftermätning 1, ganska mycket eller mycket förstått vad ett kognitivt pedagogiskt förhållningssätt innebar. Det var 41 % av deltagarna (11 personer) som
ansåg att utbildningen ganska mycket hade förändrat deras förhållningssätt och lika
många ansåg att de hade ett förhållningssätt som överensstämde med utbildningens redan
innan. Sammanlagt var det 83 % (24 personer) som ansåg att utbildningen innehåll var
möjlig att använda ganska mycket eller mycket i det dagliga arbetet.
I projektansökan stod det att utbildningen skulle vara upplevelsebaserad. I intervjuerna
framkom att det var tveksamt om deltagarna upplevt utbildningen som speciellt upplevelsebaserad. Överlag kan sägas att deltagarna tyckte att det var för mycket föreläsning och
för lite reflektion genom samtal i mindre grupper. Inte heller projektets styrgrupp var helt
nöjd med spetsutbildningens genomförande.

Dialogledarutbildningen
Av de 30 deltagarna var det bara 19 som fortsatte med dialogledarutbildningen. Det var 2
deltagare som var föräldralediga och 9 deltagare som avbröt utbildningen. Av de som avbröt utbildningen var 5 regionanställda och 4 kommunanställda. Det innebär nästan hälften av de regionanställda, 5 av 11, inte fullföljde utbildningen. Bland de kommunanställda
var det en femtedel, 4 av 19, som inte fullföljde utbildningen. Av de som hoppade var också
alla män.
Alla deltagare i dialogutbildningen tyckte att utbildarens kompetens, blandningen av föreläsning och samtal/grupparbete och uppläggningen med 2 heldagar var ganska eller mycket bra. Nästan alla tyckte att utbildningen som helhet, dialogmetodiken och kurslitteraturen var ganska eller mycket bra. Ingen hade svarat att något i dialogledarutbildningen var
ganska eller mycket dåligt. En jämförelse med spetsutbildningen visar att på alla jämförbara frågor, utom kurslitteraturen, tyckte en större andel deltagare att dialogledarutbildningen var bra. Det var en större andel som tyckte att dialogledarutbildningen som helhet,
utbildarens kompetens, uppläggningen och blandningen av föreläsning och samtal var bra.
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Det var ingen som tyckte att någon del i dialogledarutbildningen var dålig. Alla dessa skillnader var signifikanta.
Dessa resultat framträdde också tydligt i intervjuerna. Överlag var de intervjuade mycket
nöjda med dialogledarutbildningen, även om några hade känt sig osäkra inför att hålla i en
dialoggrupp. Några ur styrgruppen deltog också i dialogledarutbildningen och de var väldigt nöjda med den. Av intervjuerna framgår att dialogledarutbildningen blev mer än en
utbildning till dialogledare. Den fick också funktionen att genom sitt innehåll och sin uppläggning tydliggöra vad KPF innebar. Deltagarna från regionen ansåg till och med att utan
dialogledarutbildningen hade de inte haft någon nytta av utbildningen. Deltagarna från
regionen tyckte också att det var först dialogledarutbildningen som verkligen var upplevelsebaserad.

Dialoggrupperna
Det var 11 av de 15 deltagare som gått dialogledarutbildningen och som svarat på enkäten
som lett dialoggrupper. Av dessa hade 3 deltagare lett 2 eller fler dialoggrupper. De flesta
som genomfört dialoggrupper upplevde att intresset hos arbetskamrater och närmaste chef
var ganska eller mycket stort. Några hade dock upplevt att intresset var ganska litet. Det
var 8 dialogledare som tyckte att det gick ganska eller mycket lätt att genomföra dialoggrupperna när det gällde att hitta tider och intresset för disloggrupperna. De övriga tyckte
att det var svårt. Alla dialogledare instämde helt eller delvis i att metoden passade på arbetsgruppen, att den var relevant, lätt att använda och att dialogmaterialet var lätt att följa.
Nästan alla kunde också tänka sig att leda någon mer dialoggrupp. Alla intervjuade, som
lett någon dialoggrupp, tyckte att arbetssättet med dialoggrupper var bra och att deras arbetskollegor var väldigt nöjda med att delta i dialoggrupperna.
Överlag tyckte de intervjuade cheferna att deras anställda hade klarat väldigt bra att organisera dialoggrupperna själva och att de inte hade behövt ge så mycket stöd. På någon arbetsplats hade det varit krångligt att få ihop grupperna schemamässigt. På andra arbetsplatser hade man smidigt hittat lösningar för att kunna göra dialoggrupperna. De chefer
som fått respons från sin övriga personal om dialoggrupperna hade fått höra att de fungerat väldigt bra.
I utvärderingen har det inte framkommit några uppgifter om att dialoggrupperna fungerat
dåligt eller att man varit missnöjd med dem. Alla har tyckt att det varit bra med dialoggrupper, att de fungerat bra och flera vill eller kommer att genomföra fler dialoggrupper än
vad de ännu gjort vid utvärderingstillfället.

Utbildningen som helhet
Det här projektet bygger på ett nytt begrepp – ett kognitivt pedagogiska förhållningssätt.
Överlag var både chefer och deltagare överens om att begreppet hade tillfört något nytt, att
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det kändes modernt och i tiden. Alla som gått hela utbildningen förstod vad ett kognitivt
pedagogiskt förhållningssätt innebar. Bland dem som enbart gått spetsutbildningen var
förståelsen mindre. Deltagarna fick också svara på hur mycket utbildningen förändrat deras förhållningssätt. Frågan ställdes både vid eftermätning 1 och 2. Det kan konstateras att
utbildningen 8 månader senare haft en långtidseffekt på de deltagare som gått hela utbildningen. För dem som avbröt utbildningen skedde en markant och signifikant minskning av
långtidseffekten.
Sedan utbildningen avslutats har det personalorienterade förhållningssättet minskat och
det brukarorienterade förhållningssättet förstärkts. Det är troligt att anta att dessa förändringar kan härröra till utbildningen.
Drygt tre fjärdedelar av deltagarna som gått hela utbildningen ansåg att intresset hos arbetskamrater och närmaste chef var ganska eller mycket stort för att arbeta utifrån ett
kognitivt pedagogiskt förhållningssätt. Hos dem som enbart gått spetsutbildningen var
intresset betydligt lägre, drygt hälften hade ett stort intresse.
Alla som gått dialogledarutbildningen tyckte att den var bra. Nästan alla som gått spetsutbildningen och genomfört dialoggrupper tyckte att de stegen var bra. Vid eftermätning 1
ställdes också frågan om vad deltagarna tyckte om spetsutbildningen som helhet. Då svarade 75 % att de tyckte att den var bra. Ett år senare tyckte 87 % att spetsutbildningen var
bra. Denna förändring beror främst på förändrade svarsmönster hos de svarande. Med
andra ord tyckte fler deltagare att spetsutbildningen var bra ett år senare än direkt när den
var avslutad.
Vid eftermätning 2 har hela gruppens nöjdhet med utbildningen ökat något jämfört med
vid eftermätning 1, från 65,6 till 68,1. Skillnaden är dock inte signifikant. Den signifikanta
skillnaden i nöjdhet finns fortfarande mellan de kommunanställda och regionanställda.
Vid eftermätning 2 var de kommunanställdas nöjdhet 72,6 och de regionanställdas 62,2.
Denna skillnad har inte påverkats nämnvärt mellan eftermätning 1 och 2, vilket säkerligen
beror på att andelen regionanställda som avbrutit utbildningen är så stor. Det är också
möjligt att nöjdheten hos de kommunanställda skulle ökat något om alla kommunanställda som genomgått hela utbildningen svarat på enkäten, eftersom de står för den
största delen av bortfallet. Sammantaget kan sägas att de som deltagit i utvärderingen varit
nöjda med utbildningen som helhet, även om de regionanställda deltagarna var mindre
nöjda än de kommunanställda.

Implementering och fortsättningen
Bland dem som gått hela utbildningen ansåg två tredjedelar av deltagarna att minst 75 %
av deras arbetskamrater arbetade utifrån ett kognitivt pedagogiskt förhållningssätt. Medan
det var en fjärdedel av dem som enbart gått spetsutbildningen som ansåg att 75 % av deras
arbetskamrater arbetade utifrån ett kognitivt pedagogiskt förhållningssätt.
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Både de kommun- och de regionanställda tyckte att det fanns ett gemensamt förhållningssätt på deras arbetsplats. I mycket tyckte deltagarna att det förhållningssätt som fanns på
arbetsplatsen också liknade det kognitiva pedagogiska förhållningssättet. Cheferna också
tyckte att deras anställda hade ett gemensamt förhållningssätt. Även om de kunde se att
det hos enskilda anställda var mer eller mindre befäst. Det gemensamma förhållningssättet liknade i mycket det kognitiva pedagogiska förhållningssättet. Cheferna kunde till viss
del se att utbildningen också förstärkt det gemensamma förhållningssättet, även om de
framhöll att det var för tidigt att uttala sig om utbildningens påverkan på arbetsplatsen. De
kunde dock till viss del se att utbildningen förstärkt det gemensamma förhållningssättet
och ökat reflektionen.
Vid den första eftermätningen tyckte 83 % av deltagarna att utbildningen gick att använda
i det dagliga arbetet. Vid den andra eftermätningen var det ungefär lika stor andel som
tyckte det, men bland dem som enbart gått spetsutbildningen var det ingen som svarat att
den gick att använda mycket. De skillnaderna är signifikanta.
Det genomgående mönstret var att cheferna inte hade så mycket att säga om hur de skulle
tillvarata deltagarnas kunskap och stödja arbetsgrupperna i att arbeta utifrån ett kognitivt
pedagogiskt förhållningssätt. Utifrån intervjuerna verkade det som att de inte hade någon
struktur för hur de skulle fortsätta implementeringen av kognitiva pedagogiska förhållningssättet.
Vid eftermätning 2 var det 92 % av de kommunanställda och 60 % av de regionanställda
som tyckte att utbildningen skulle fortsätta att erbjudas. Skillnaderna hör säkerligen samman med att så få regionanställda fullföljde utbildningen. Både vid eftermätning 1 och 2
kunde nästan alla kommunanställda och tre fjärdedelar av de regionanställda rekommendera utbildningen till någon annan. Det verkade som att cheferna tyckte att utbildningen
ska fortsätta i Skaraborg och att några av dem också var beredda att ta den kostnad som
den eventuellt kunde föra med sig.
Det många – deltagare, chefer och styrgrupp – lyfte fram som en viktig komponent i den
eventuell fortsatt utbildning för baspersonal var samverkan. Det innebar att de båda huvudmännen (kommunerna och hälso-sjukvården i Skaraborg) stod bakom utbildningen,
skickade personal till utbildningen och att utbildningen hade ett tydligt fokus på att utveckla samverkan på olika sätt. Cheferna kunde också tänka sig att utbildningen kompletterades med exempelvis två halva utbildningsdagar för dem. Det skulle vara ett sätt att
bygga nätverk mellan chefer.

Slutsatser
Den första slutsatsen är att på många sätt har det här varit ett innovativt projekt. Projektet har utvecklat ett nytt begrepp – kognitivt pedagogiskt förhållningssätt (KPF) – som
ligger väl i tiden. Projektet har också varit innovativt med sin tydliga strategi för hur kun10

skapen långsiktigt ska tillvaratas genom dialoggrupper, en metod som inte är speciellt vanligt inom socialt arbete.
För det andra kan konstateras att projektets ledning har genomfört allt som står i projektansökan med delvis mycket goda omdömen från deltagarna. Projektet har genomfört en
utbildning för baspersonal i ett kognitivt pedagogiskt förhållningssätt. Deltagarna har
framför allts varit mycket nöjda med dialogledarutbildningen och dialoggrupperna. Spetsutbildningen fick inte lika goda omdömen, framför allt inte av de deltagare som var regionanställda. Genom projektet har deltagarna fått en gedigen utbildning som innebär en
kompetensförstärkning på deras arbetsplatser.
För det tredje kan fastställas att utbildningen har medfört förändringar eller förstärkt
deltagarnas förhållningssätt samt väckt intresse och till viss del spridning på deltagarnas arbetsplatser. Resultaten från utvärderingen visar att de deltagarna som fullföljt utbildningen har fått ett mer kognitivt pedagogiskt förhållningssätt och ett mer brukarorienterat förhållningssätt. På deltagarnas arbetsplatser finns ett stort intresse bland arbetskamrater och chefer för ett kognitivt pedagogiskt förhållningssätt. Dessutom kunde både
deltagare och chefer iaktta att det kognitiva pedagogiska förhållningssättet började spridas
på en del arbetsplatser.
Den fjärde slutsatsen är att framtagandet av utbildningen har varit en process där alla
delar inte var klara innan utbildningen började och allt inte blev som planerat. Det
märks särskilt på informationen inför utbildningen, på spetsutbildningen och på informationen inför dialogledarutbildningen och dess dialoggrupper. Det går inte att utesluta att
dessa tre saker, men framför allt spetsutbildningen, medfört att en tredjedel av deltagarna
hoppade av utbildningen.
För det femte kan konstateras att utbildningen bör fortsätta att genomföras i Skaraborg.
I utbildningen har endast en anställd från varje kommun och en från varje enhet inom
hälso- och sjukvårdens psykiatri fått möjlighet att delta. För att ett förhållningssätt ska
kunna vidmakthållas på en arbetsplats behövs fler med samma spetskompetens.

Till sist kan sägas att inom ramen för Socialstyrelsen beviljade medel finns ett brett spektrum av utbildningar. Grunden för allt arbete med personer med psykisk sjukdom eller
psykisk funktionsnedsättning är dock ett förhållningssätt som möjliggör utveckling, självbestämmande och delaktighet. Ett kognitivt pedagogiskt förhållningssätt är ett viktigt förhållningssätt för att möjliggöra detta. Med sin innovativitet har en mycket gedigen och
nytänkande utbildning utvecklats. Denna utbildning är väl värd att såväl fortsätta i Skaraborg och spridas nationellt.
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BAKGRUND
Mellan åren 2008 och 2011 har regeringen satsat 428,5 miljoner kronor på att förstärka
kompetensen bland personal i socialtjänsten och den psykiatriska hälso- och sjukvården
som i sitt arbete kommer i kontakt med personer med psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning. De medel som skulle delas ut hade följande krav och begränsningar:
 Medlen ska användas till att genomföra utbildningsinsatser och andra kompetenshöjande insatser för personal som i sitt arbete kommer i kontakt med personer med psykisk
sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning
 Ansökningarna ska göras gemensamt av kommuner och landsting och vara utformade i
samverkan med brukar-, patient- och anhörigföreningar
 Ansökningarna ska innehålla en utvecklingsplan för hur den kunskap som uppnås i
satsningen är tänkt att tas till vara långsiktigt i kommunernas och landstingens ordinarie kompetensutveckling
 Utbildningarna ska vara metodutvecklande och tillvarata nya möjligheter, perspektiv
och samverkansformer.
 Medlen får inte finansiera huvudmännens löne- eller vikariekostnader för personal som
deltar i utbildningarna eller kostnader för lokaler, resor och kringkostnader (Kompetenssatsning 2009–2011).

Den nämnda rapporten från Socialstyrelsen år 2012 visar att samtliga landsting och i stort
sett alla kommuner under 2011 bedrev gemensamma fortbildningsaktiviteter inom området
psykisk ohälsa. De utbildningar som hållits runt om i landet har haft en stor spridning gällande innehåll. De har innehållit allt från Motiverande samtal till hot- och våldsproblematik.
Bland de som sökte och fick projektmedel var Skaraborgs Kommunalförbund tillsammans
med den psykiatriska hälso- och sjukvården och kommunernas socialpsykiatri i Skaraborg.

Projektet
Projektet vände sig till baspersonal i Skaraborg inom den psykiatriska hälso- och sjukvården och kommunernas socialpsykiatri för att ge dem en spetsutbildning. Syftet med projektet var att öka kunskapen om det kognitiva pedagogiska förhållningssättet (förkortat till
KPF) och därmed kunna tolka och bemöta den enskilde i sin vardag. Därutöver står det i
projektansökan att:
Spetsutbilda baspersonal i Kognitivt Pedagogiskt Förhållningssätt med didaktiken, det vill
säga HUR stödja den enskilde till större delaktighet och självständighet i vardagen. Kognitivt Pedagogiskt Förhållningssätt utgår ifrån kognitiv bemötandepedagogik som innebär
en interaktion som kräver förmåga att uppmärksamma, planera, lösa problem, minnas och
kommunicera. En förändring förutsätts ske hos baspersonalen som i sin tur ger effekt hos
den enskilde och dess anhöriga. Utgångspunkten för utbildningsinsatsen kan vara begrep12

pen självständighet, delaktighet, empowerment och relationsskapande förhållningssätt
(Projektansökan 2011).

I projektansökan står det också att ”Utbildningen ska vara ’upplevelsebaserad’ vilket innebär att deltagarnas erfarenheter kopplas till teorin som sedan gör att de kan omsätta teorin
till sin egen vardag och på det sättet förändra sitt förhållningssätt till den enskilde. Teori
kommer att varvas med reflektion, diskussion och egna uppgifter. Utbildningsinsatsen
kommer också innebära en ökad förståelse för respektive verksamhetsområde då diskussion och reflektion kommer att ske i blandade grupper” (Projektansökan 2011). Det står
också att spetsutbildningens innehåll ska läggas upp i två steg:
Baskompetens: Lagstiftning, dokumentation, intresseorganisationer, kognitivförmåga och
begränsningar, etik, relationsskapandeförhållningssätt, bemötande och pedagogik/didaktik.
Fokus på begrepp: Delaktighet, självständighet, empowerment, återhämtning och relationsskapande förhållningssätt (Projektansökan 2011).

För genomförandet av det första utbildningssteget ansvarade Vuxenutbildningen i Skövde.
Det första steget innehöll sammanlagt 14 utbildningsdagar från och med vecka 40 år 2011
till vecka 13 år 2012. I det andra steget fick deltagarna en utbildning till dialogledare.2 Utbildningen innehöll två utbildningsdagar, en i juni och en i augusti 2012. Ett material för
att leda dialoggrupper togs också fram. För dialogledarutbildningen ansvarade Studieförbundet Bilda. Totalt fullföljde 19 av utbildningens 30 deltagare. Det innebär att 9 deltagare
hoppade av utbildningen efter det första steget och 2 deltagare var föräldralediga. Därefter
skulle den spetsutbildade personalen leda dialoggrupper på sina arbetsplatser. Sammanlagt har 29 dialoggrupper genomförts på 14 olika arbetsplatser. Det var 6 arbetsplatser där
deltagarna ännu inte genomfört några dialoggrupper.

Begreppet kognitivt pedagogiskt förhållningssätt
Begreppet kognitivt pedagogiskt förhållningssätt (KPF) är ett helt nytt begrepp som satts
samman i samband med projektansökan. Det fanns därför behov inom projektet att göra
en definition av det. Forskaren och tillika utvärderaren av projektet fick uppdraget att ta
fram ett förslag på begreppsdefinition som sedan projektets styrgrupp har reviderat och
godkänt.

2

I projektansökan kallades det andra steget för studiecirkelledarutbildning och det tredje för att deltagarna skulle leda
studiecirklar. Detta ändrades dock under projektets gång till dialogledarutbildning och dialoggrupper. Dessa ord används även i den här rapporten.
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Förhållningssätt
Ordet förhållningssätt betyder uppförande, sätt att bete sig (Illustrerad svensk ordbok).
Synonymer till ordet är attityd, inställning och synsätt. Ordet används i många olika sammanhang exempelvis om ett professionellt förhållningssätt, ett kritiskt förhållningssätt
eller ett objektivt förhållningssätt. Därmed kan sägas att ordet också blivit ett begrepp, det
vill säga att det fått ett mer abstrakt innehåll som kräver mer omfattande förklaringar än
vad en ordbok kan ge.
Ett förhållningssätt kan dels handla om en mer allmän inställning i form av (spontana) attityder och dels om mer etablerade, grundläggande värderingar. Ett förhållningssätt kan också
inkludera en handlingsdimension. Förhållningssätt kan i så fall ses som en tillägnad uppfattning som inkluderar både tanke och en handlingsdisposition eller handlingsbenägenhet.

Pedagogiskt förhållningssätt
Pedagogik är vetenskapen om fostran/uppfostran och undervisning. Ordet pedagogik
kommer från det grekiska ordet paidagagik som kommer av paidagagiko´s som hör till
fostran/uppfostran eller undervisningens vetande och metoder. Inom det romanska
språkområdet har ordet pedagogik använts för att beteckna vetenskaplig reflektion över
uppfostrings- och bildningsprocesser. Det latinska ordet educatio har använts för att beteckna själva uppfostrings- och bildningsprocessen. Denna skillnad förekommer i till exempel franskan, där pédagogie avser vetenskapen om (ut)bildning, medan education avser
själva uppfostrings- och (ut)bildningsprocessen. I engelskan används ordet education med
båda innebörderna medan danskan, norskan och svenskan använder ordet pedagogik med
båda innebörderna (Nationalencyklopedin).
Ett annat sätt att uttrycka det är att pedagogik handlar om kunskap och visioner om
undervisnings- och läroprocesser samt om hur människor lär sig och utvecklas (Imsen
2000). Den belyser bland annat förhållandet mellan den som lär (subjektet) och det som
ska läras (objektet/verkligheten) (Maltén 2002).
Ett annat närbesläktat begrepp är didaktik. Ordet kommer från grekiskans didaskein som betyder ”handling” eller ”att göra” (Uljens 1997). Didaktik kan definieras som vetenskapen om
alla faktorer som påverkar undervisningen och dess innehåll och sätter fokus på lärande
och hur lärande organiseras. Didaktik omfattar alltså både konsten att undervisa och läran
om undervisning. Didaktik innefattar frågor om metoder det vill säga målet med inlärningen,
om urval av innehåll och tema, metoder och tillvägagångssätt i inlärningsprocesserna (metodik), inlärningens medier samt slutligen former för att kontrollera och bedöma inlärningsresultatet (Klafki 1997).

I många böcker och vetenskapliga artiklar används begreppet pedagogiskt förhållningssätt,
exempelvis i undervisning för elever med speciella behov, i meningsskapande möten, om
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matematik och lek med mera. Det har dock inte gått att hitta någon samlad definition av
begreppet pedagogiska förhållningssätt.
Däremot går det att finna litteratur som tar upp kognitiv pedagogik, det vill säga pedagogik
som utgår från människans sätt att tänka, reflektera, förstå och tolka intryck för att kunna
lära och utbilda (Egidius 2000).
Utifrån tidigare definitioner kan man dock anta att ett pedagogiskt förhållningssätt handlar om att ha en undervisande och/eller lärande inställning i mötet med eleven/studenten.
I projektansökan har projektägaren skrivit följande om att de vill:
Spetsutbilda baspersonal i Kognitivt Pedagogiskt Förhållningssätt med didaktiken, det vill
säga HUR stödja den enskilde till större delaktighet och självständighet i vardagen (Projektansökan 2011).

Därmed kan sägas att projektägaren lägger en tyngdpunkt i att det pedagogiskt förhållningssätt handlar om didaktiken och inte på lärande i någon mer allmän betydelse.

Kognitivt förhållningssätt
Vad är då ett kognitivt förhållningssätt? Ordet kognitioner kommer från latinets ”cognitio”
som betyder att känna igen. Genom kognitioner känner vi igen världen och oss själva.
Kognitioner är ett samlingsnamn på varseblivningar (intryck från de fem sinnena), minnen, bilder, idéer och tankar (Beskow 2005). På 1960-talet utvecklades dessa tankar och
blev grunden för den kognitiva psykoterapin.
Redan på 1990-talet används begreppet ”Kognitivt förhållningssätt”. År 1994 utkom boken
”Ett kognitivt förhållningssätt: en psykologisk teori för samverkan med patienten” av
Astrid Palm med flera. Boken beskriver ett sätt att möta andra människor i vården, på arbetsplatser och i familjen utifrån psykologiska principer. Den ger dock inte någon kortfattad definition av begreppet, utan istället en utförlig beskrivning av förhållningssättet. Inte
heller Frostin (2003) ger någon definition av vad ett kognitivt förhållningssätt innebär.
Giacomo dÉlia som skrivit en bok om det kognitiva samtalet i vården (2004), beskriver
några viktiga ingredienser i det kognitiva förhållningssättet:





Strävan att skapa ett samarbetande team mellan terapeut och patient
Strävan att fungera som guide
Känslor ses inte som irrationella
Strävan att bli en inre observatör i patientens föreställningsvärld (sid 16–18).

15

Att skapa ett samarbetande team och hjälpas åt att lösa problemet verkar oavsett författare
vara kärnan i det kognitiva förhållningssättet förutom teorin kring kognition. I Psykologiguiden, som ägs och är kvalitetsgranskad av Sveriges Psykologförbund, skrivs att:
Ett kognitivt förhållningssätt använder kognitiv teori om människors sätt att uppfatta och
föreställa sig personer, situationer och händelser för att den vägen komma in i ett gemensamt resonemang och en gemensam förståelse med de hjälpsökande om deras syn på sig
själva, sina problem och sina möjligheter att få hjälp eller klara av problemen på egen
hand (www.psykologiguiden.se).

Detta är den mest tydliga definition av begreppet som hittats i litteratursökningen.

Definition
I projektansökan har projektägaren skrivit så här om kognitivt pedagogiskt förhållningssätt:
Kognitivt Pedagogiskt Förhållningssätt utgår ifrån kognitiv bemötande-pedagogik som innebär en interaktion som kräver förmåga att uppmärksamma, planera, lösa problem,
minnas och kommunicera (Projektansökan 2011).

Utifrån det som tidigare redogjorts för om förhållningssätt, kognition och pedagogik är det
dags att göra en definition på begreppet – kognitivt pedagogiskt förhållningssätt. Att ha ett
kognitivt pedagogiskt förhållningssätt innebär att:
I mötet med den enskilde/brukaren/patienten utgå från och ta hänsyn till den enskildes
kognitiva förutsättningar och förmågor för att förstå hur stöd kan utformas på bästa sätt i
interaktion med den enskilde för att möjliggöra ökad självständighet och delaktighet i vardagen.

Utvärderingen
I oktober 2011 fick A. BOIJ AB med Anita Boij (teologie doktor i religionssociologi) som
forskare, uppdraget att utvärdera projektet. Syftet var att genom en kombinerad processoch effektutvärdering få kunskap om deltagarnas förhållningssätt i arbetet vid utbildningsstarten (en så kallad baslinjemätning), om förhållningssätt och kunskaper har förändrats
efter utbildningen (eftermätning 1) samt hur förhållningssätt och kunskaper vidmakthållits
cirka ett år efter utbildningen och efter genomförandet av studiecirklarna (eftermätning 2).
Vid eftermätning 2 undersöktes också hur chefer för verksamheter ansåg att utbildningen
bidragit till ett nytt förhållningssätt och hur de som chefer understött vidmakthållandet av
förhållningssättet.
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Utvärderingen skulle sedan kunna användas för fortsatt utveckling av utbildningen samt
till att eventuellt sprida utbildningsmodellen på nationell nivå.
Utvärderingen utfördes därmed i tre delar. Den första delen, baslinjemätningen, var i oktober 2011 – januari 2012. Då skickades en enkät ut till alla deltagare via e-post. Enkäten
var på 4 sidor och innehöll både öppna och slutna svarsalternativ, det vill säga svar som
besvaras med fri text och med hjälp av olika fasta svarsalternativ (bilaga 1). Alla 30 deltagare besvarade enkäten. De viktigaste resultaten presenterades i en kortfattad redogörelse
(Boij 2012a) och en muntlig genomgång hölls för styrgruppen i januari 2012. Även deltagarna fick del av en muntlig redogörelse i januari 2012.
I utvärderingsdel 2, mars – juni 2012, var den första eftermätningen. I samband med att
utbildningen avslutades skickades återigen en enkät ut till alla deltagare via e-post och 29
av 30 deltagare svarade (bilaga 2). I mars 2012 genomfördes 2 gruppintervjuer med deltagare. Grupperna bestod av 5–6 personer (bilaga 3). I april 2012 genomfördes också 1
gruppintervju med utbildarna.3 Intervjuerna tog cirka 90 minuter. Efter den andra utvärderingsdelen presenterades de viktigaste resultaten i en kortfattad redogörelse (Boij
2012b) och en muntlig genomgång skedde för styrgruppen i maj, en för utbildarna och
styrgruppen i juni och en för chefer i augusti 2012.
I utvärderingsdel 3 (mars – juni 2013) skedde den andra eftermätningen. I mars 2013 genomfördes 2 gruppintervjuer med deltagare. Bland deltagarna valdes 6 arbetsplatser ut för
att även studera utbildningens effekter och nytta utifrån ett ledningsperspektiv (bilaga 4).
Dessutom gjordes en gruppintervju med styrgruppen för att få deras synpunkter på projektet. Efter samråd med uppdragsgivaren kompletterades den tredje utvärderingsdelen
med ytterligare en enkät till alla deltagare för att få deras synpunkter på dialogledarutbildningen, dialoggrupperna med mera (bilaga 5). Det var 23 av 27 deltagare som svarade. Av
de 30 deltagare som påbörjade utbildningen var 2 föräldralediga och 11 deltagare hade avbrutit utbildningen. Det innebär att 23 av 27 möjliga svarade på enkäten. I figur 1 visas de
olika delarna och momenten i utvärderingen.

Enkät deltagare
Intervju deltagare
Intervju utbildare
Intervju chefer
Intervju styrgrupp

3

Figur 1. Utvärderingens olika delar och innehåll
Baslinjemätning,
Eftermätning 1,
hösten 2011
våren 2012
30 av 30
29 av 30
2 grupper
2 personer
-

Övriga intervjuguider finns hos författaren.
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Eftermätning 2,
våren 2013
23 av 27
2 grupper
6 telefonintervjuer
1 grupp

Som synes har den största utvärderingsinsatsen skett i eftermätning 2 och den minsta i
baslinjemätningen. I den här rapporten redovisas resultaten från alla tre utvärderingsdelarna och en analys görs av både delar och helhet.

Rapportens uppläggning
Nästa kapitel handlar om projektets organisation. Därefter följer tre kapitel om utbildningens tre delar – spetsutbildningen, dialogledarutbildningen och dialoggrupperna. Sedan kommer ett kapitel om utbildningen som helhet. Nästföljande kapitel handlar om hur
utbildningen implementerats på deltagarnas arbetsplatser samt hur deltagare och chefer
tänker om fortsättningen efter projektet. Sedan är det dags att dra några slutsatser om projektet utifrån resultaten i utvärderingen. För den mer forskningsintresserade läsaren
kommer sist i rapporten ett kapitel om utvärderingens metod och genomförande.
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PROJEKTETS ORGANISATION
Projektidén med att göra en gemensam utbildning för baspersonal inom kommunal och
regional psykiatri i Skaraborg har funnits sedan 2008. Det var först inför år 2011 som en
gemensam projektansökan skrevs till Socialstyrelsen med Skaraborgs Kommunalförbund
som projektägare. Alla kommuner utom Grästorp har deltagit i projektet.
När projektet startade tillsattes en styrgrupp bestående av en FoU-strateg, två representanter för kommunala socialpsykiatrin, en för psykiatrin inom Skaraborgs sjukhus, en för
vård- och omsorgscollege i Skövde, en för anhörigföreningar och en för brukare. Totalt har
sju personer varit med i styrgruppen. Brukarrepresentanten har dock inte deltagit i några
möten och representanten från Skaraborgs sjukhus gick i pension i början av projektet
Dessa företrädare har det inte gått att finna någon ersättare för. Det innebär att i praktiken
har styrgruppen bestått av fem personer.
Styrgruppens uppgift har varit att leda och styra projektet tillsammans med projektledaren, ansvara för ekonomi och upphandling av utbildningsdelar, samtala med utbildare om
projektet, sprida information, inbjuda till utbildningen, i mån av tid delta i informationsträffar, spetsutbildning och dialogledarutbildning, ansvara för föreläsningar i spetsutbildningen med mera. Styrgruppen har i genomsnitt under 2011 0ch 2012 träffats ungefär en
gång i månaden.
FoU-strategen har också varit projektledare. Det arbetet har ingått i ordinarie arbetstid
och tagit ungefär 50 % av arbetstiden. Trots att projektledningen tagit mycket tid har inte
någon minskning av de ordinarie arbetsuppgifterna skett. Styrgruppen tyckte i efterhand
att det kanske hade varit bra att ha anställt en projektledare, men såg också svårigheterna
med det.
Nu i efterhand så kan jag ju tänka att vi kanske skulle ha tillsatt en annan projektledare.
Men att vi inte gjorde det, var ju mycket det att det här med KPF inte var klart och tydligt
från början. Om man skulle satt in en projektledare i projektet så hade det kanske varit lite
svårt (Styrgruppen, eftermätning 2, våren 2013)

Det var lite olika uppfattningar i styrgruppen om behovet av en för projektet anställd projektledare. Någon tyckte att det hade varit lättare att sprida information, se till att det
fanns en representant från Skaraborgs sjukhus och hålla kontakt med utbildarna i spetsutbildningen om det funnits en projektledare som enbart arbetat med att leda projektet.
Andra tyckte att eftersom framtagandet av utbildningen har varit en process i styrgruppen
hade det inte varit så enkelt för någon ny att sätta sig in i tänkandet kring projektet.
Projektet har under projekttiden återkommande informerat socialchefsgruppen och gruppen för trepartssamverkan för psykiatri i Skaraborg. Dessutom har informationsmöten
hållits med deltagarnas chefer och dessa har inbjudits till olika samlingar.
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DELTAGARNA, DERAS ARBETSPLATSER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
I början av det första utbildningssteget – spetsutbildningen – fick deltagarna svara på en
enkät. Den var en så kallad baslinjemätning. I det här kapitlet beskrivs utbildningens deltagare, hur de såg på sin arbetsplats och hur deras förhållningssätt är.

Deltagarna
Det var 25 kvinnor och 5 män som deltog i utbildningen. Deltagarna var i genomsnitt
48 år. Den yngsta är 27 år och den äldsta 62 år. Tabell 1 visar deltagarnas utbildning i förhållande till deras befattning.
Tabell 1. Deltagarnas utbildning och befattning. Antal

Arbetsterapeut

Totalt

Familjepedagog

Dagsjukvård

Behandlingsassistent/
arbetsledare

Föreståndare,
jobbcoach

Kurator

Boendestödjare

Sjuksköterska

2

2

Skötare

6

Undersköterska
eller liknande

6

Sjuksköterska

Undersköterska

Skötare

Utbildning

Arbetsterapeut

Befattning

6
2

3

1

1

1

14

1

1

Socionom

1

2

1

4

Socialpsykolog

2

2

Fritidspedagog

1

1

Som synes fanns det en del deltagare som hade en befattning som tydligt anknöt till deras
utbildningar. Det är exempelvis arbetsterapeuter, sjuksköterskor och skötare. Kurator var
också en befattning som är anknuten till en specifik utbildning – socionom. De som var
utbildade till undersköterskor kunde ha lite olika befattningar, såsom skötare, boendestödjare, föreståndare, behandlingsassistent med mera. Man kan också säga att befattningen
boendestödjare kan innehas av personer med olika utbildningsbakgrund.
Deltagarna hade i genomsnitt arbetat drygt 8 år på sin nuvarande arbetsplats. Den som
arbetat kortast tid vid utbildningens start hade arbetat i 3 månader och den som arbetat
längst hade gjort det i 40 år. Det var 19 deltagare som var anställda i kommunal verksamhet och 11 deltagare som var anställda inom regional verksamhet.
Överlag visar resultaten från baslinjemätningen inga större skillnader mellan olika svarsgrupper såsom kvinnor och män, yngre och äldre deltagare, deltagare med kortare eller
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längre utbildning samt deltagare som var anställda inom kommunal eller regional verksamhet.

Arbetsplatserna
Deltagarna fick ta ställning till 12 påståenden om deras arbetsplats. Påståendena speglade
arbetssätt, relationen i personalgruppen och arbetsledningen. Deltagarna kunde svara att
påståendet ”Stämmer inte alls”, ”Stämmer delvis”, ”Stämmer ganska bra” och ”Stämmer
helt och hållet”. Överlag fanns inga större skillnader mellan kvinnor och mäns svar, mellan
yngre och äldres eller mellan deltagare med olika utbildningsnivå. I diagram 1 redovisas
andelen som svarat ”Stämmer ganska bra” och ”Stämmer helt och hållet”.
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Diagram 1. Deltagare som instämmer i påståenden om arbetsplatsen. Procent.

Nästan alla deltagare ansåg att bemötandefrågor var viktiga på deras arbetsplats. Ungefär
två tredjedelar ansåg att de försökte klara av inom arbetsgruppen om något blivit lite fel,
att de var en sammansvetsad arbetsgrupp, att de höll sig uppdaterade om ny forskning och
kunskap och att de hade en engagerad arbetsledning. Ungefär hälften tyckte att de ofta
reflekterade kring förhållnings- och arbetssätt samt att de hade ett gemensamt förhållnings- och arbetssätt. En tredjedel instämde i att närmaste chefen sällan sade hur de skulle
arbeta. Ungefär en femtedel tyckte att de som arbetat länge var ledande i gruppen, att de
arbetade som de alltid gjort och att man sällan sade till varandra om någon inte bemött en
brukare på ett bra sätt.
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Kan det finnas några bakomliggande mönster i deltagarnas svar som inte handlar om kön,
ålder eller utbildningsnivå? Statistiskt sett är svarsgruppen liten för den typen av analyser
och därför bör resultaten tolkas med en viss varsamhet. Det framkommer dock ändå följande bakomliggande mönster: antingen arbetar deltagarna på en arbetsplats som kan beskrivas som kreativ eller på en arbetsplats som är stagnerad. I figur 1 redogörs för vilka
påståenden om arbetsplatsen som hör samman med varandra.
Figur 1. Två typer av arbetsplatser
Kreativ arbetsplats

Stagnerad arbetsplats

Sammansvetsad grupp

Säger sällan till varandra

Gemensamt förhållningssätt

Arbetar som vi alltid gjort

Gemensamt arbetssätt

Arbetat länge är ledande

Reflekterar ofta
Klarar av fel i gruppen
Bemötandefrågor viktiga

Majoriteten av deltagarna i utbildningen arbetade på en arbetsplats som kan beskrivas
som kreativ och en mindre del arbetade på en mer stagnerad arbetsplats. Det kan noteras
att inte någon av dessa typer av arbetsplatser är förknippad med en engagerad arbetsledning eller att den närmaste chefen säger hur personalen ska arbeta. En försiktig slutsats
utifrån det resultatet är att arbetsledningen, utifrån deltagarnas svar, inte verkar vara delaktig i skapandet av en kreativ eller stagnerad arbetsplats för deltagarna.

Deltagarnas förhållningssätt
Deltagarna fick även ta ställning till 12 påståenden om deras eget förhållningssätt. De
skulle ta ställning till påståendena genom att välja ett av följande svarsalternativ: ”Stämmer mycket bra”, ”Stämmer ganska bra”, ”Stämmer ganska dåligt” eller ”Stämmer mycket
dåligt”. I diagram 2 visas andelen som svarat att påståendet stämmer ganska eller mycket
bra med deras egen uppfattning.
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Diagram 2. Deltagare som instämmer i påståenden om det egna förhållningssättet. Procent.

Alla deltagare instämde i att brukaren skulle vara så delaktig som möjligt, att man skulle ta
hänsyn till brukarens integritet, att man skulle tänka på att ha bra bemötande, ta hänsyn
till brukarens åsikter, stödja brukaren till att bli mer självständig och ha brukaren i centrum. Nästan alla svarade att man skulle utgå från att brukaren kunde utvecklas. Fyra femtedelar instämde i att man skulle anmäla när fel begåtts, även om det ställde en arbetskamrat i dålig dager och att brukaren behövde en psykiatrisk diagnos för att få rätt omvårdnad. Ungefär två tredjedelar ansåg att det var viktigt att man arbetade på samma sätt
som den övriga personalen även om det inte stämde med ens eget förhållningssätt, att personalens åsikter vägde tyngst när brukaren inte förstod sitt eget bästa samt att omvårdnad
och behandling var olika ansvarsområden.
Även om deltagarna i många frågor var samstämda kunde även här ett bakomliggande förhållningssätt skönjas. Det ena handlade om att ha ett brukarorienterat förhållningssätt och
det andra om att ha ett mer personalorienterat arbetssätt.
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Figur 2. Två typer av förhållningssätt
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När det gäller förhållningssätt hade en knapp majoritet av deltagarna ett brukarorienterat
förhållningssätt och en mindre del ett personalorienterat förhållningssätt. Det enda påstående som inte tillhörde något av de två förhållningssätten var ”Viktigt att utgå från att alla
brukare kan utvecklas”. Det påståendet var inte tydligt relaterat till något av förhållningssätten.
I fråga om förhållningssätt är det svårt att säga om det ena är bättre än det andra. Snarare
skulle en kombination av de båda förhållningssätten vara önskvärt.
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SPETSUTBILDNINGEN
Det första och mest omfattande steget i utbildningen var spetsutbildningen. Den omfattade 14 utbildningsdagar och det var 30 personer som deltog i utbildningen. av deltagarna
var 19 personer kommunanställda och 11 regionanställda.

Information om utbildningen
Planen för informationen om utbildningen var att den skulle gå ut via cheferna. En skriftlig
inbjudan om deltagande i utbildningen gick till chefer inom kommunernas socialpsykiatri
och till cheferna inom sjukvårdens psykiatri. Information om utbildningen har också getts
till gruppen ”Samverkan psykiatri” och till socialchefer. Tanken var att cheferna skulle
välja ut en i varje kommun och verksamhetsområde till att gå på utbildningen. Sedan möttes deltagarna och cheferna till en ”Kickoff” i slutet september 2011. Utbildningen började i
vecka 41, mitten av oktober, år 2011. Den första informationen gick alltså via cheferna och
sedan skulle mer information komma under kickoffen.
I den första utvärderingsdelen, baslinjemätningen vid utbildningsstarten, ställdes en fråga
om vad deltagarna tyckte om informationen om utbildningen. Knappt hälften av deltagarna tyckte att den var bra.
16
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Diagram 3. Vad deltagarna tyckte om informationen om utbildningen. Procent.

Att knappt hälften av deltagarna tyckte att informationen var bra är en alltför låg siffra.
Det fanns inga signifikanta skillnader mellan olika grupper av deltagare. Det faktum att så
få tyckte att informationen var bra innebär att det finns risk för att utbildningen inte
kommer att motsvara deltagarnas förväntningar på utbildningen.
Den här frågan om information följdes upp i intervjuerna med deltagarna i eftermätning 1.
Det visade sig att flertalet av de intervjuade endast ett par veckor innan utbildningsstarten
hade fått veta att de skulle gå utbildningen och få visste vad den innebar. Så här resonerade en grupp:
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Informant 1: Vår enhetschef kom, kanske att det var två veckor innan det [utbildningen]4
började och visade materialet. Så det gick väldigt snabbt.
Informant 2: Det var samma för oss. Det var väldigt tajt.
Informant 3: En i projektgruppen ringde och frågade varför ingen anmält sig. Vi visste inte
ens att det var på gång.
Intervjuare: För informationen skulle spridas via cheferna?
Informant 2: Ja, det blev i alla fall väldigt kort och tajt (Regionanställda, eftermätning 1, våren 2012).

Några deltagare berättade att de hade blivit uppringda av projektledningen direkt för att
bli inbjudna till utbildningen. Resultaten vid eftermätning 1 visar alltså att informationen
inte nått ut på det sätt som var planerat, utan att den på en del arbetsplatser hade fastnat
hos cheferna som inte fört den vidare.

Förväntningar innan spetsutbildningen
I baslinjemätningen fick deltagarna ta ställning till 12 påståenden om deras förväntningar
på utbildningen. De kunde svara om påståendet var ”Mycket viktigt”, ”Ganska viktigt”,
”Ganska oviktigt” eller ”Mycket oviktigt”. I diagram 4 visas andelen som svarat att påståendet var ganska eller mycket viktigt.

4

Text inom klammer [ ] är inskriven av författaren för att öka tydligheten i citatet.
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Alla påståenden om kunskap, förhållningssätt, utbildningsmetoder och utbildarna var viktiga för alla eller nästan alla deltagare. I fråga om förväntningar inför spetsutbildningen
var deltagarna mycket samstämda.

Uppfyllda förväntningar
I den första enkäten, baslinjemätningen, fick deltagarna ta ställning till en rad frågor om
deras förväntningar på utbildningen. Deltagarna hade stora förväntningar på utbildningen.
Nästan alla frågor om förväntningar besvarade deltagarna med att det var ganska eller
mycket viktigt att det kom med i utbildningen, se diagram 4. Infriades deras förväntningar? I den andra enkäten, eftermätning 1, fick de svara på samma frågor igen. En analys har
skett på individnivå mellan vad som var den enskilde deltagarens förväntningar och hur
väl de uppfyllts.
Det bör noteras att frågorna om förväntningar innehåller påståenden som inte nödvändigtvis korresponderade med utbildningens mål. Frågorna hade istället som syfte att mäta
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vilka förväntningar som kunde finnas bland deltagarna, oavsett om de stämde med målen
eller inte. Hur väl förväntningarna uppfylldes finns i diagram 5.
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Diagram 5. Hur väl utbildningen uppfyllt deltagarnas förväntningar. Procent.5

Det fanns tre områden där fler än 80 % av deltagarna ansåg att utbildningen motsvarat
deras förväntningar och de var när det gällde att utbildarna var goda pedagoger, fick igång
bra samtal och att kunskapen kunde användas direkt i deltagarnas arbete. Det fanns ett
område där utbildningen i låg grad (under 50 %) motsvarat deltagarnas förväntningar och
det var gällande att arbeta i grupp.
Man kan givetvis sätta gränsen för vad som är ett bra resultat på olika nivåer. En rimlig
nivå kan vara att 75 % eller fler av deltagarna ska ha ansett att utbildningen uppfyllde deras förväntningar. Det motsvarar 22 av 29 deltagare. Man kan också säga att vissa förväntningar inte var lika viktiga att uppfylla eftersom de inte fanns med i målen. Till de förväntningar som inte var kopplade till målen hörde: forskning om omvårdnad, behandlingsmetoder och psykiska funktionshinder. Om man enbart tar med de förväntningar som var
speciellt kopplande till målen, kan sägas att utbildningen till stor del motsvarade deltagarnas förväntningar.

5

I en del diagram och tabeller blir procentsumman högre eller lägre än 100. Det beror på att gängse avrundningsregler
använts.
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Svaren på frågorna om förväntningarna hade uppfyllts, uppvisade få signifikanta skillnader. Det var framför allt de som hade en kortare utbildning som inom tre områden hade
förväntningar som i högre grad uppfyllts och det gällde: att få samtala i grupp, att utbildarna hade en spetskompetens inom området och att utbildarna var goda pedagoger. För
de som hade längre utbildning bakom sig hade förväntan uppfyllts i lägre grad. Det bör
dock påpekas att utbildningen i första hand var riktad till baspersonal såsom undersköterskor, skötare med flera. För de som var kommunanställda hade för förväntningarna
uppfyllts i högre grad när det gällde att fördjupa/förbättra sitt förhållningssätt mot brukarna och att utbildarna var goda pedagoger. De regionanställda hade i lägre grad fått sina
förväntningar uppfyllda inom dessa två områden.
De intervjuade deltagarna i eftermätning 1 tyckte inte att de hade haft så mycket förväntningar på utbildningen innan den började.
Intervjuare: Tycker ni att utbildningen motsvarat era förväntningar?
Informant 1: Jag hade inga förväntningar, eftersom jag inte visste något om den, men i
början av utbildningen kände jag mig väldigt positiv. Den har uppfyllt väldigt mycket, men
jag hade velat ha mer fokus på pedagogik. Jag hade velat ha det mer som en röd tråd, även
om jag är jättenöjd med utbildningen.
Informant 2: Jag hade inte heller några förväntningar, det hade jag inte. Då kan det nästan bara bli bra. Jag tycker att det har varit bra. Ibland har det gått lite grunt. Det kanske
är sådana där saker som man själv hade velat veta mer om. Ibland lite grunt.
Informant 3: Jag hade inte heller förväntat mig så jättemycket. Även om jag läst pappren så
visste man inte så mycket om upplägget, hur de hade tänkt sig. Jag tycker att den varit bra.
Informant 4: Det känner jag också. Jag är glad att jag fått vara med på den. Den har
stärkt mig i min yrkesroll, det känner jag ju, det finns fortfarande så mycket kvar att förbättra och prata om och liksom försöka komma vidare.
Informant 1: Det är synd att utbildningen är slut för vi har varit ett sådant härligt gäng
(Kommunanställda, eftermätning 1, våren 2012).

Spetsutbildningens innehåll och genomförande
Deltagarna fick ta ställning till 9 påståenden om utbildningen och dess genomförande. I
diagram 6 har svarsalternativen ”Ganska bra” och ”Mycket bra” förts samman till ”Bra”.
Svarsalternativen ”Ganska dålig” och ”Mycket dålig” har förts samman till ”Dålig”.
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Diagram 6. Deltagarnas åsikter om utbildningens innehåll. Procent.

Det var 75 % av deltagarna som tyckte att utbildningen som helhet var bra. Störst andel
deltagare tyckte att kurslitteraturen var bra, 90 % (26 personer). Minst andel tyckte att
relationen mellan studier och arbete var bra, 59 % (17 personer). Det fanns några skillnader mellan olika svarsgrupper. De redovisas i figur 3.
Figur 3. Signifikanta skillnader mellan olika svarsgrupper om utbildningens innehåll.
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Deltagarna fick även svara på tre frågor som tillsammans bildar ett NöjdDeltagarIndex.
Det har ett värde mellan 1 och 100. Värden över 60 innebär att deltagarna var nöjda och
värden under 50 att de var missnöjda. Värden mellan 50 och 60 innebär att de varken var
nöjda eller missnöjda. Medelvärdet för alla deltagare var 65,6. Det innebär att deltagarna
visserligen var nöjda med utbildningen, men inte mycket nöjda. Det fanns signifikanta
skillnader mellan de deltagare som var kommunanställda och den som var regionanställda, se tabell 2.
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Tabell 2. Signifikanta skillnader mellan olika svarsgruppers NöjdDeltagarIndex.
NDI
Alla

65,6

Kommunanställda

74,7

Regionanställda

51,5

Tabell 2 visar ett förhållandevis bra värde för de kommunanställda, 74,7, medan de regionanställdas värde visar att det varken var nöjda eller missnöjda, 51,5.
Vad tyckte då de deltagare som intervjuats om utbildningen? Genomgående för de båda
intervjuerna var att de kommunanställda var mer positiva än de regionanställda. Det resultatet stämmer väl med resultatet från NöjdDeltagarIndex där de regionanställda var
mindre nöjda med utbildningen än de kommunanställda. Så här svarade de kommunanställda på frågan om vad de tyckte om utbildningen som helhet:
Informant 1: Jag tycker att det har varit bra, kanske inte så mycket nytt som man har lärt
sig. Intressant att man har pratat om samma saker och haft diskussioner om samma saker.
Man har fått insikt i hur de olika kommunerna har det och hur det faktiskt är och även
landstingssidan tycker jag har varit intressant.
Informant 2: Det kan jag hålla med, kanske inte så mycket nytt. Men ändå är det bra att få
upprepning. /.../
Informant 3: Jag tycker att jag har lärt mig mycket. /…/ Det jag lärt mig förut är samma
kunskap som man har användning för idag också, fast på ett annat sätt. Det har stärkt
mig, det känner jag ju. Jag har blivit bekräftad på något sätt. Det har varit jätteskönt att få
det.
Informant 4: Jag tycker att det har varit lite upp och ner. Några gånger har det varit väldigt trögt, själva dagen. Det har inte varit så mycket som jag kunde ta åt mig (Kommunanställda, eftermätning 1, våren 2012).

Det som hade varit bra med utbildningen var att den gav en ökad förståelse för hur man
arbetade inom kommun och region med personer som hade en psykisk funktionsnedsättning, att den hade stärkt deltagarna i deras förhållnings- och arbetssätt och att få kunskap
om kognitiva hjälpmedel. Det fanns också delar av utbildningen som var mindre bra och så
här beskrev de regionanställda det:
Intervjuare: Ni har sagt att utbildningen varit både bra och dålig. Vad var dåligt med utbildningen?
Informant 1: Lite ostrukturerad, tycker jag. Svårt att få tag i vad slutklämmen ska vara.
Tycker jag i alla fall.
Informant 2: Ibland så kan man väl känna som att de inte vet vad som ska ske. Man frågar: ”Vad ska vi läsa till nästa gång?” ”Ja, vi vet inte vad föreläsaren ska ta upp”. Man
kanske vill ha lite mer tydlighet i det. Det står ju där [i schemat], men när man kommer
nästa gång så har förläsaren inte tagit upp det.
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Informant 3: Det har blivit lite omstuvat och det kan det ju bli.
Informant 2: Ibland har schemat inte stämt heller. Det kan ju vara omständigheter för det
med.
Informant 1: Sedan är det väl det att utbildningen är helt ny och de har väl inte heller
själva vetat riktigt vad innehållet ska bli. Någon gång har det varit sagt att vi ska sitta ner i
smågrupper och så har vi ändå suttit helklass. Jag som person kan bli ganska rörig själv då
när man inte vet hur det ska vara från den ena gången till den andra.
Informant 3: Det kanske har planerats in något som det sedan visat sig att tiden inte finns
till. Det har liksom aldrig blivit av (Regionanställda, eftermätning 1, våren 2012).

Det som uppfattades som mindre bra var att utbildningen var ostrukturerad, otydlig och
att det skedde mycket förändringar i schemat. De intervjuade tog också upp att lokalen
inte fungerat bra. Det var höga stolar och bord som var svåra att möblera om, svårt att
höra om någon ställde frågor till föreläsaren eller om det gavs möjlighet till diskussion i
helgrupp samt att den ibland var kall och ibland varm. Trots upprepade påtalanden av
detta till utbildarna hade det inte varit möjligt att byta lokal på grund av att det inte fanns
några andra lokaler tillgängliga.
En annan brist var att den slutuppgift som alla skulle göra förändrades och växte över tid.
Uppgiften hade krävt att deltagarna arbetade en hel del med den på sin fritid och själva
redovisningen av uppgifterna utvecklades till en skriftlig redovisning med en muntlig presentation i helgrupp.
Uppläggningen av utbildningsdagarna var att på förmiddagen skulle det vara en föreläsning och på eftermiddagen gruppsamtal. Deltagarna hade önskat att utbildningen hade
innehållit mer samtal i grupp och i olika gruppkonstellationer, ibland i grupper med
samma huvudman och ibland i tvärgrupper. Så här sade en intervjugrupp:
Informant 1: Det har varit för lite grupper. De har velat få in så mycket föreläsningar att
tiden inte riktigt har räckt till. Då har de här reflektionsgrupperna försvunnit för att vi
skulle hinna med föreläsningarna.
Informant 2: Visst var det så att de en gång sade att på eftermiddagarna skulle det vara
möjlighet att sätta oss ner. Det har inte riktigt räckt, det har blivit lite tajt.
Informant 3: I en sådan här grupp som är så blandad så finns det så mycket att ge ändå.
Man kanske inte behöver alla de här föreläsarna utifrån. Man kan jobba utifrån de personerna som är med (Regionanställda, eftermätning 1, våren 2012).

I efterhand kunde utbildarna också konstatera att det hade varit en fördel om utbildningsdagarna hade innehållit mer gruppsamtal och att utbildningen skulle ha varit mer strukturerad kring orden: kognition, pedagogik och förhållningssätt.
Det som varit bra och mindre bra med utbildningen var också det som de intervjuade deltagarna uppfattade som utbildningens styrka respektive svaghet.
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Vad spetsutbildningen gett deltagarna
Utbildningen har haft som övergripande mål ”att förstå och använda sig av ett Kognitivt
Pedagogiskt Förhållningssätt i mötet med individen”. I det planeringsschema som deltagarna fick från utbildarna inför utbildningen har 9 delmål satts upp för utbildningen utöver det angivna målet:
 Kunskap och förståelse om funktionsförmåga, resurser, begränsningar och stödbehov
vid psykisk ohälsa/ psykiska funktionshinder kopplad till individ, organisation och lagstiftning.
 Evidensbaserad praktik (www.skl.se, www.regeringen.se).
 Intresseorganisationer som resurs.
 Etik och etiska dilemma.
 Relationsskapande förhållningssätt och bemötande.
 Kognitivt pedagogiskt förhållningssätt.
 Sociokulturellt perspektiv.
 Pedagogiska och didaktiska utmaningar – metoder för delaktighet, självständighet, empowerment, återhämtning och relationsskapande förhållningssätt hos/ för individen.
 Fokus på pedagogisk kompetens och samverkansformer mellan baspersonal inom den
psykiatriska hälso- och sjukvården och inom socialpsykiatrin för en gemensam kunskapsbas och samsyn med fokus på förbättring ur ett helhetsperspektiv för individen och
anhöriga (Planeringsschema).

Dessa delmål som deltagarna fick presenterade av utbildarna överensstämmer delvis med
de beskrivningar av behov och innehåll som finns i projektansökan.
I eftermätning 1 ställdes frågor kring dessa delmål och i vilken grad utbildningen hade gett
dem det som stod i delmålen. I diagram 7 har svarsalternativen ”Mycket” och ”Ganska
mycket” förts samman till ”Mycket”. Svarsalternativen ”Ganska lite” och ”Lite” har förts
samman till ”Lite”.

33

Kognitivt pedagogiskt förhållningssätt

86

Kunskap funktionshinder

79

Pedagogisk kompetens

79

Pedagogiska utmaningar

79

Förbättring ur helhetsperspektiv

14
14
3

4

69

Samverkansformer

25

14

17

66

Förståelse etik

34

59

Sociokulturellt perspektiv

28

52

Kunskap evidensbaserad praktik

10

Mycket

20

41

10

43
0

14

48

48

Kunskap intresseorganisationer

17
21

71

Relationsskapande förhållningssätt

7

46

11
30

Hade innan

40

50

60

70

80

90

100

Procent
Lite

Diagram 7. Deltagarnas åsikter om vad utbildningen gett dem. Procent.

Störst andel deltagare (75 % eller mer) ansåg att utbildningen hade gett dem ett kognitivt
pedagogiskt förhållningssätt, kunskap om funktionshinder, pedagogisk kompetens och
pedagogiska utmaningar. Minst andel deltagare (50 % eller färre) ansåg att utbildningen
gett dem kunskap om evidensbaserad praktik och intresseorganisationer.
Det fanns få skillnader mellan olika svarsgrupper. Det fanns endast några skillnader som
kunde kopplas till deltagarnas utbildningsnivå. De som hade kortare utbildningar bakom
sig ansåg i högre grad att utbildningen hade gett dem kunskap om funktionshinder, ett
kognitivt pedagogiskt förhållningssätt, pedagogisk kompetens och fokus på förbättring ur
ett helhetsperspektiv.
Utbildarna ansåg i efterhand att de tre områden som deltagarna inte tyckte att de fått så
mycket av – sociokulturellt perspektiv, kunskap om evidensbaserad praktik och intresseorganisationer – skulle man kunnat göra mer av i utbildningen. Problemet var hur tiden
skulle räcka till allt som utbildningen enligt målen skulle innehålla.

Det kognitiva pedagogiska förhållningssättet
Deltagarna fick också svara på hur mycket eller litet de förstått vad KPF innebar, hur
mycket deras förhållningssätt förändrats och om utbildningens innehåll hade varit möjligt
att använda i det dagliga arbetet se diagram 8.
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Diagram 8. Om deltagarna förstått vad KPF innebär, om utbildningen förändrat deras förhållningssätt och varit möjligt att använda i det dagliga arbetet. Procent.

Alla deltagare hade ganska mycket eller mycket förstått vad KPF innebar. Det var 41 % av
deltagarna (11 personer) som ansåg att utbildningen ganska mycket hade förändrat deras
förhållningssätt och lika många ansåg att de hade ett förhållningssätt som överensstämde
med utbildningens redan innan utbildningen. Sammanlagt var det 83 % (24 personer) som
ansåg att utbildningen innehåll var möjlig att använda ganska mycket eller mycket i det
dagliga arbetet. Det fanns inga signifikanta, statistiskt säkerställda, skillnader mellan olika
svarsgrupper.
I intervjuerna tillfrågades deltagarna om de förstått vad ett kognitivt pedagogiskt förhållningssätt innebar och liksom enkätsvaren visade, så tyckte de att de hade förstått vad ett
det innebar. De fick också frågan om utbildningen förändrat deras förhållningssätt. Överlag tyckte de intervjuade att utbildningen framför allt stärkt deras förhållningssätt. Så här
sade en grupp:
Intervjuare: Tycker ni att utbildningen förändrat, förbättrat eller stärkt ert förhållningssätt?
Informant 1: I så fall stärkt, kan jag känna för min egen del. Blivit mer fokuserad på möjligheter, på möjliga förändringar också.
Informant 2. Så kan jag också känna. Jag tror inte att den förändrat, men kanske stärkt
mig i min roll.
Informant 3: Där håller jag med, att man ser att hur man arbetar ändå funkar.
Informant 4: Det har den gjort, stärkt mer. Sina värderingar har man ju. Det har blivit lite
mer påtagligt (Regionanställda, eftermätning 1, våren 2012).
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Upplevelsebaserad – Teori och reflektion varvas – Ökad förståelse
I projektansökan stod det följande om utbildningen:
Utbildningen ska vara ”upplevelsebaserad” vilket innebär att deltagarnas erfarenheter
kopplas till teorin som sedan gör att de kan omsätta teorin till sin egen vardag och på det
sättet förändra sitt förhållningssätt till den enskilde. Teori kommer att varvas med reflektion, diskussion och egna uppgifter. Utbildningsinsatsen kommer också innebära en ökad
förståelse för respektive verksamhetsområde då diskussion och reflektion kommer att ske i
blandade grupper (Projektansökan).

I både intervjuerna med deltagare och utbildare har frågor ställts om detta. När det gällde
den första meningen om att utbildningen skulle vara upplevelsebaserad var det tveksamt
om deltagarna upplevt utbildningen som speciellt upplevelsebaserad. De hade i samtal
kunnat dela erfarenheter från sin vardag, men pendlingen mellan erfarenhet – teori – vardag verkade inte vara så stark. Så här tyckte utbildarna:
Informant 1: De har ju fått många exempel från verksamheterna. Så på det sättet upplevelsebaserat.
Informant 2: Det som kan vara svårt är att få till sig upplevelserna, eftersom det generellt
var en tyst grupp.
Informant 1: När de diskuterade blev det: ”Så här jobbar vi hos oss och hur jobbar ni?” De
kopplade nog väldigt mycket till sina arbetsplatser. Vi kan inte säga, tycker jag, att vi tog
deras exempel och lyfte in dem till teorierna, utan vi gav dem detta och hörde: ”Tycker ni
att det här stämmer?” I vissa avsnitt var det väldigt naturligt (Utbildarna, eftermätning 1,
våren 2012).

Den andra meningen i projektansökan handlade om själva uppläggningen av utbildningen;
att teori skulle varvas med reflektion, diskussion och egna uppgifter. Tanken var att på
utbildningsdagarna skulle förmiddagarna ägnas åt föreläsning och eftermiddagarna till
reflektion. När det gällde reflektion fick deltagarna också en bok att skriva sina reflektioner
i. De egna uppgifterna handlade om att deltagarna i slutet av utbildningen fick göra en
uppgift om förändrings- och förbättringsarbete på sin arbetsplats. Den innehöll på det sättet både teori och reflektion. Så här sade en av grupperna om uppläggningen av utbildningsdagarna:
Informant 1: Det har varit en tyst grupp i helgrupp. Jag tänker att det kan ha med placeringen att göra. Sedan har några tagit väldigt stor plats. Vi är ju olika som personer. Det
ger ju väldigt mycket att reflektera kring lite frågeställningar. Det kan också ha med att
göra att det varit så komprimerat, att man ska hinna med så mycket att man nästan inte
vill ställa frågor.
Informant 2: Hade vi suttit så här lite mer, vid småbord, så tror jag att det hade blivit mer.
Med just de här raderna var det svårt att höra när någon långt fram pratade. Det blev nästan lite irritation.
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Informant 3. De här smågrupperna är ju jättebra, men jag hade gärna velat att lärarna
hade provocerat fram mer diskussion i helgrupp också. I och med att det var både kommun
och landsting samlat och att det finns lite avstånd så hade vi kommit fram till att vi tänker
likadant, även om vi inte arbetar likadant. Mer provokation. Det hade varit kul. /…/6 De
hade velat att vi skulle reflektera individuellt. Vi fick ju en bok som vi skulle skriva i. Jag
kan nog svära på att det inte är någon som fyllt i den här boken. Jag har inte känt att den
har passat in. Det hade varit bättre med reflektion på annat sätt (Kommunanställda, eftermätning 1, våren 2012).

Överlag kan sägas att deltagarna tyckte att det var för mycket föreläsning och för lite reflektion genom samtal i mindre grupper. I intervjuerna framkom också att deltagarna
tyckte att några föreläsare inte verkade vara så förberedda och inte heller gav utrymme till
frågor och samtal. Deltagarna önskade också att de hade fått åhörarkopior till föreläsningarna i samband med föreläsningen.
Ingen av de intervjuade tyckte att reflektionsboken hade fungerat eller att den var en bra
metod för reflektion. När det gällde de egna uppgifterna har det redan tagits upp att deltagarna inte tyckte om att dess innehåll förändrades över tid. Däremot tyckte många att de
två dagarna som lades på redovisning av uppgifterna var intressanta och givande.
Den tredje meningen i projektansökan handlade både om att öka förståelsen mellan olika
verksamhetsområden och samtal i blandade grupper. Utifrån intervjuerna kan sägas att just
detta var den del i utbildningen som deltagarna poängterade mest och lyfte fram som något
positivt. Ändå var det en del i utbildningen som kunde ha utvecklats mer, enligt deltagarna.
Resultaten från deltagarna visar bland annat att de kommunanställda var mer nöjda med
spetsutbildningen än de regionanställda och att det fanns delar som kunde förbättras. Vad
tänkte styrgruppen om spetsutbildningen?
Intervjuare: Hur tycker ni att spetsutbildningen fungerade? Blev det som ni tänkt er?
Informant 1: Nej. Jag vet att jag tänkte från början att nu vi släpper ifrån oss det här och vi
har ingen riktig kontroll på det. /…/ Det blev inte riktigt som vi hade tänkt.
Informant 2: Jag var väldigt förhoppningsfull från början. Det kändes väldigt bra i de mötena som vi hade när vi satt och diskuterade innehållet. Men det har varit ett, om man nu
kan använda det ordet, kämpande med att få de två lärarna att förstå vad KPF är för
någonting och vad det står för. Så kan jag känna att vi var väldigt tydliga med vissa saker
som vi ville att utbildningen skulle innehålla och så som den skulle utföras.
Informant 1: Rent praktiskt.
Informant 2. Att det skulle vara upplevelsebaserat. Att de skulle få uppgifter med sig hem
som de skulle lösa och fundera på när de var i verksamheten. När de kom tillbaka till ut-

6

Det här tecknet /…/ betyder att en del i intervjun inte tagit med i citatet. Det överhoppade påverkar dock inte citatets
innebörd.
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bildningen så skulle de koppla tillbaka till hur det gick det första de gjorde på morgonen.
Reflektera över detta och sedan skulle de få nya kunskaper och så skulle man jobba på
samma sätt. De fick en reflektionsbok. Vi hade tankar med detta men det blev inte så. Vad
jag förstår när vi har mött lärarna efter så kan de inte riktigt svara på varför det inte blev
så. Det är min uppfattning i alla fall. De har inte heller jobbat så mycket med dialog och
diskussion som vi hade hoppats.
Informant 1: Utan det blev ganska mycket traditionell korvstoppning emellanåt med en föreläsare som kom och föreläste ett budskap och det blev inte så mycket dialog och reflektion
runt detta.
Informant 3: Det fanns väl ingen tid till återkoppling på de föreläsningar som var, utan de
bara körde på, fick jag en känsla av. Jättesynd att de inte använde reflektionsboken.
Informant 2. Det var synd, tycker jag också. /…/ Sedan har vi fått veta att de [deltagarna]
inte var nöjda med lokalen och att de har påtalat det, men ingenting har gjorts. Det kan jag
också känna mig lite besviken över. Vi var ändå de som gav dem uppdraget, att de skulle ha
återkopplat. ”De är inte nöjda med lokalen, vad gör vi nu?” (Styrgruppen, eftermätning 2,
våren 2013).

Som synes var inte heller projektets styrgrupp helt nöjda med spetsutbildningens genomförande.
Det har framkommit många synpunkter om själva spetsutbildningen. De intervjuade cheferna har dock inte haft så många synpunkter på den, vilket inte är så konstigt med tanke
på att de inte gått utbildningen och deras synpunkter i så fall mer skulle ha grundats på
vad deras personal sagt om utbildningen. För en chef hade det underlättat planeringen av
arbetet om utbildningsdagarna inte hade varit på samma veckodag, utan alternerat mer
mellan veckodagarna.
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DIALOGLEDARUTBILDNINGEN
Dialogledarutbildningen var utbildningens andra steg. Av de 30 deltagarna var det bara 19
som fortsatte med dialogledarutbildningen. Det var 2 deltagare som var föräldralediga och
9 deltagare avbröt utbildningen. Av de som avbröt utbildningen var 5 regionanställda och
4 kommunanställda. Det innebär nästan hälften av de regionanställda, 5 av 11, inte fullföljde utbildningen. Bland de kommunanställda var det en fjärdedel, 5 av 19, som inte fullföljde utbildningen. Alla som hoppade var män. Det innebär att det enbart var 19 kvinnor
som fullföljde utbildningen. Dialogledarutbildningen följdes också upp under en halvdag i
mars 2013.

Innan dialogledarutbildningen
Vid eftermätning 1, innan dialogledarutbildningen var genomförd, visade intervjuerna med
deltagarna att förutsättningarna var olika för möjligheten att genomföra dialoggrupperna.
Det fanns deltagare som var tveksamma till om deras chef skulle låta dem hålla i en studiecirkel på arbetsplatsen och det fanns deltagare vars chefer redan var angelägna om att
boka in tid för studiecirklarna. Det fanns också arbetsplatser där studiecirklarna skulle bli
en del i pågående förändringsarbete.
Överlag visste inte deltagarna så mycket om vare sig studiecirkelledarutbildningen (som
den då kallades), material eller själva studiecirklarna och det uttryckte de en viss frustration över. De önskade få svar på när studiecirkelledarutbildningen skulle vara så att de
kunde boka in det i sin planering, när studiecirklarna skulle hållas så att det också kunde
bokas in i planeringen, skulle de leda studiecirkeln tillsammans med någon annan eller
själva, hur många studiecirkeltillfällen skulle det bli ungefär, hur lång tid skulle varje studiecirkeltillfälle ta samt hur uppläggningen av studiecirkeln skulle vara, mest föreläsning
eller mest samtal.

Efter dialogledarutbildningen
Av de 23 deltagare som svarade på enkäten vid eftermätning 2 var det 15 som hade gått
dialogledarutbildningen. De som gått dialogledarutbildningen fick svara på 6 frågor om
utbildningen. Flertalet av dessa frågor ställdes också om spetsutbildningen för att svaren
skulle kunna jämföras. Det bör dock påpekas att de båda utbildningsstegen har varit
mycket olika i syfte, omfattning och innehåll. I diagram 9 har svarsalternativen ”Ganska
bra” och ”Mycket bra” förts samman till ”Bra”. Svarsalternativen ”Ganska dålig” och
”Mycket dålig” har förts samman till ”Dålig”.
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Diagram 9. Deltagarnas åsikter om dialogledarutbildningen. Procent.

Diagram 9 visar att alla deltagare i dialogutbildningen tyckte att utbildarens kompetens,
blandningen av föreläsning och samtal/grupparbete och uppläggningen med 2 heldagar
var ganska eller mycket bra. Nästan alla tyckte att utbildningen som helhet, dialogmetodiken och kurslitteraturen var ganska eller mycket bra. Ingen hade svarat att något i dialogledarutbildningen var ganska eller mycket dåligt.
En jämförelse med spetsutbildningen visar att på alla jämförbara frågor, utom kurslitteraturen, tyckte en större andel deltagare att dialogledarutbildningen var bra. Det var en
större andel som tyckte att dialogledarutbildningen som helhet, utbildarens kompetens,
uppläggningen och blandningen av föreläsning och samtal var bra. Det var ingen som tyckte
att någon del i dialogledarutbildningen var dålig. Alla dessa skillnader var signifikanta.
Dessa resultat framträdde också tydligt i intervjuerna. Överlag var de intervjuade mycket
nöjda med dialogledarutbildningen, även om några hade känt sig osäkra inför att hålla i en
dialoggrupp.
Intervjuare: Vad tyckte ni om dialogledarutbildningen?
Informant 1: Den var bra.
Informant 2: Hon var ju jätteduktig, tycker jag. Engagerad.
Informant 3. Den var jättebra. Jag vet att jag tänkte att hur ska jag kunna hålla i en dialoggrupp. Men när vi fick materialet så var det många bitar som föll på plats. Det blev en
trygghet i det, att det fanns något att hålla i. För hon kändes så oerhört proffsig. Det är ju
skönt.
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Intervjuare: När vi träffades förra gången så var det ganska så mycket oro för det här att
hålla en studiecirkel. Vad tänker ni mer om utbildningen?
Informant 1: Jag tycker hon var duktig på att entusiasmera. Jag fick en liten kick av det:
jag vill göra det här nu. Det var ju kul.
Informant 3: Jag känner en väldig trygghet i att inte jag skulle leda en studiecirkel och
vara den som hade svaren, utan att det var upplagt på en dialog. Det var jättebra att man
inte får vara den här som ska lära ut. Så tror jag att det gick ut från början, att vi skulle
hålla studiecirklar och vara dem som var kunniga inom området. Här blev det så att alla
får komma till tals. Det känns som en väldigt bra form, inte bara för att få det att leva vidare, utan att alla fick reflektera.
Informant 1: Jag fick justera materialet en aning för min grupp förväntade sig att lära sig
något. De trodde att KPF var, vad ska man säga, en ny gudagåva som skulle rätta till allt i
världen, ungefär. Så där fick jag presentera KPF lite grann, men sedan har vi gått efter
materialet. Men lite fick jag justera.
Intervjuare: Var det något ni tyckte var mindre bra?
Informant 3: När jag gick där ifrån tyckte jag inte att jag fått träna färdigt, alltså tränat
tillräckligt. Men det kan vara min personliga känsla. Jag hade gärna tagit ett par gånger
till för att få träna igenom materialet lite till, känna att man var trygg i det.
Informant 4: Jag blev inspirerad av dialoggruppen. Att tänka tillsammans, där liksom ingen har svaren, utan det är var gruppen gör det till. Jag kan ju känna, fast jag inte gjort någon dialoggrupp än, så har jag ändrat mitt eget förhållningssätt. Att lyssna och upptäcka
vad man blir varse om när man lyssnar. Det tycker jag har varit jättespännande. Man har
sett andra saker. Det är spännande att när man använt hörseln har ögonen öppnats
(Kommunanställda, eftermätning 2, våren 2013).

Den här osäkerheten kring att leda dialoggrupper hade även några chefer uppmärksammat
hos sin personal. Cheferna kunde dock se att när deras anställda väl gått dialoggledarutbildningen och genomfört en eller flera dialoggrupper så hade det varit betydelsefullt för
de anställda.
Överlag har de kommunanställda varit mer nöjda med utbildningen i sin helhet än de regionanställda. Vad tyckte de regionanställda om dialogledarutbildningen?
Intervjuare: Vad tyckte ni om dialogledarutbildningen?
Informant 1: Jag tycker att den var bättre än första delen. Mycket bättre.
Informant 2: Det tycker jag också.
Informant 3: Stor skillnad. Jag har haft stor nytta av den, inte bara när det gäller KPF,
utan överlag. Den fick oss att samla ihop oss. Den knöt ihop säcken och det blev lite mer det
är en ahaupplevelse. Sedan hade vi en väldigt bra ledare också. Hon var en fantastisk
kvinna. Duktig var hon.
Informant 1: Det kanske var mer konkret den andra gången.
Informant 2: För det skulle ju bli en utbildning [till fick vi veta under första delen] och vi
skulle genomföra några kurser [dialoggrupper] Första delen tycker jag var lite så där rö41

rig. Nej, det var inte riktigt bra. Andra delen så fattade jag.
Informant 3: De där långa föreläsningarna i den första delen. Någon under en hel dag.
Informant 2: Det var ju totalt värdelöst.
Informant 1. Nu var det lite varvat. Hon informerade oss. Vi delades in i grupper. Det blir
ett helt annat engagemang.
Informant 3: Jag tycker att det var väldigt ostrukturerat i den första delen.
Informant 2: Här visste man vad man skulle göra (Regionanställda, eftermätning 2, våren
2013).

De regionanställda som gått dialogledarutbildningen var också mycket nöjda med den.
Några ur styrgruppen deltog också i dialogledarutbildningen och de var väldigt nöjda med
den utbildningen.
Intervjuare: Sedan upphandlade ni dialogledarutbildningen också. Hur gick det med den
processen?
Informant 1: Det blev ganska uppenbart när vi intervjuat de olika utförarna vem vi skulle
välja. Vi fick en helt ny inkörsport till en annan pedagogik och ett annat tänk. Vi blev än
mer påminda om att så här skulle vi haft hela vår utbildning på det sättet. /…/
Informant 2: Om vi fortsätter med dialogledaren, så var det väldigt spännande tycker jag.
Det kändes som att det föll på plats. Det var så självklart. När hon beskrev vuxendialogmetoden från KPF så kändes det som att det stämde väldigt väl överens. Det får vi vara nöjde
med, tycker jag.
Intervjuare: Där verkade utbildaren ha fattat vad KPF handlade om eller?
Informant 2: Ja.
Informant 1: Ja.
Informant 3: Det sade ju kursdeltagarna sen också att det var detta vi ville ha. Det här var
ju jättebra (Styrgruppen, eftermätning 2, våren 2013).

Av intervjuerna framgår att dialogledarutbildningen blev mer än en utbildning till dialogledare. Den fick också funktionen att genom sitt innehåll och sin uppläggning tydliggöra
vad KPF innebar. Särskilt deltagarna från regionen ansåg till och med att utan dialogledarutbildningen hade de inte haft någon nytta av utbildningen. Deltagarna från regionen
tyckte också att det var först dialogledarutbildningen som verkligen var upplevelsebaserad.

42

DIALOGGRUPPERNA
Det tredje och sista steget i utbildningen var att leda dialoggrupper. Från början var det
planerat att en deltagare från kommunen och en från regionen skulle leda grupperna på
sina arbetsplatser tillsammans. Deltagarna ville dock enbart leda grupper på sina egna arbetsplatser och i och med att så få från regionen deltog i dialogledarutbildningen blev det
så. Det var 11 av de 15 deltagare som gått dialogledarutbildningen och lett dialoggrupper
som svarat på enkäten. Av dessa hade 3 deltagare lett 2 eller fler dialoggrupper.

Intresset för dialoggrupper
De som lett dialoggrupper fick svara på flera frågor om hur det var att leda en dialoggrupp.
Det var 2 frågor som handlade om intresset för dialoggrupper om KPF hos arbetskamrater
och närmaste chef, se diagram 10.
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Diagram 10. Deltagarnas åsikter om arbetskamraters och närmsta chefs intresse för dialoggrupper om
KPF. Procent.

De flesta som genomfört dialoggrupper upplevde att intresset hos arbetskamrater och
närmaste chef var ganska eller mycket stort. Några hade dock upplevt att intresset var
ganska litet.

Att genomföra dialoggrupper
Dialogledarna hade ganska olika erfarenheter av hur det var att genomföra dialoggrupper i
fråga om exempelvis att få tid till dem, intresset och så vidare, se diagram 11.
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Diagram 11. Hur det var att genomföra dialoggrupper. Antal.

Det var 8 dialogledare som tyckte att det gick ganska eller mycket lätt att genomföra dialoggrupperna när det gällde att hitta tider och intresset för disloggrupperna. De övriga
tyckte att det var svårt. Dialogledarna fick också ta ställning till 5 påståenden om hur de
tyckte att det var att leda en dialoggrupp.
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Diagram 12. Hur det var att leda en dialoggrupp. Antal.

Alla dialogledare instämde helt eller delvis i alla påståenden, utom ett. De tyckte att metoden passade på arbetsgruppen, att den var relevant, lätt att använda och att dialogmaterialet var lätt att följa. Nästan alla kunde också tänka sig att leda någon mer dialoggrupp.
I intervjuerna vid eftermätning 2 framkom att en del deltagare känt en viss oro inför att leda
en dialoggrupp. Vad tyckte deltagarna att det var när de väl hade lett en grupp eller flera?
Intervjuare: Hur har det varit att leda en dialoggrupp?
Informant 1: Jag var jättenervös, var jag verkligen. Men det var så oerhört skönt när
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första tillfället var gjort. Jag tycker att det gått över förväntan. Just det här häftiga att alla
som är med tycker att det är så fantastiskt och säger att det här är det bästa som de har
gjort på länge. Det handlar ju mest om, tror jag, att man faktiskt får tid. Mellan två och
fyra sitter jag här. Jag blir inte störd, inga telefoner som ringer. Jag får gå ifrån min arbetsplats och gå in i en annan lokal där det är lite mysigt. Tända ljus och det är sköna fåtöljer och det är lite fika. Så jag tror att det är hela konceptet att man kommer ner i varv och
då öppnar man sig också på ett annat sätt. Man landar. Så det är ett bra koncept att man
fikar en stund och sedan går man in i det här. Det blir samma sak för mig. Jag blir ju också
en deltagare, så att säga. Jag tror inte att det skulle varit bättre om vi varit två ledare. Det
kanske hade känts tryggare första gången, men jag tror inte att det blivit bättre.
Informant 2: Jag tror att det kanske skulle ställt till det hela. Det blir ännu en person i
gruppen. Vi hade en lite mindre grupp. /…/ Vi har varit fyra plus mig och det har de uppskattat och sagt; gud vad skönt att vi är så få. Det har varit en liten fristad för dem. Då har
de bara en person att fokusera på som ska leda, annars blir det två. Jag vet inte, det är
bara en känsla. Det kanske hade varit jättebra att vara två. Det kändes bra att det inte var
fler än det var. Just när man tar tiden, flyter det på bättre när man själv vet att det inte är
någon fara. Den som var innan tog lite mindre tid, så vi kan dra över lite. Tiden var ju viktig, men samtalet var viktigare. Jag var lugn när jag skulle hålla min första dialoggrupp,
men deltagarna var nervösa. Där var fikat perfekt så att de fick lugna ner sig (Kommunanställda, eftermätning 2, våren 2013).

Bland de kommunanställda var det några som hade lett gruppen själva, fast att det var rekommenderat att de skulle vara två. Det verkades som att metoden fungerade ändå och att
deltagarna klarade av det också. Även de regionanställda som hållit i en eller flera dialoggrupper tyckte att det fungerade bra.
Intervjuare: Hur tyckte du att det var att leda en dialoggrupp?
Informant 1: Jag tycker att det gick mycket bättre än vad vi trodde.
Informant 2: Vi har fått väldigt bra kritik av dem som gått.
Informant 1: Man var ju lite nervös. Vi delade på det, man skulle ju vara två. Den andra
ledde första gången och jag var tidtagare och sedan varvade vi. Vi försökte hålla strukturen, men ibland så blir ju hjärtat överfyllt av något annat och då måste det kanske ta den
tiden det tar. Jag tyckte att det var bra. Det var faktiskt så att de kom in på sin lediga tid.
Helt fantastiskt (Regionanställda, eftermätning 2, våren 2013).

Alla intervjuade som lett någon dialoggrupp tyckte att arbetssättet med dialoggrupper var
mycket bra och att deras arbetskollegor var väldigt nöjda med att delta i dialoggrupperna.
En synpunkt som framfördes var att om man vill förstärka samverkan mellan region- och
kommunanställda så skulle dialoggrupperna bestått av personal från de båda huvudmännen.
Styrgruppen var medveten om att man inte hållit fast vid grundtanken om att blanda anställda från region och kommun. Det hade dock varit så svårt att få till stånd sådana dia-
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loggrupper att till sist blev det viktigaste att dialoggrupperna genomfördes, även om det
inte var på det sätt man planerat från början.

Cheferna om dialoggrupperna
För att dialoggrupperna skulle komma till stånd var chefernas stöd och engagemang viktigt. Alla arbetsplatser som de 6 intervjuade cheferna ansvarade för hade haft en eller flera
dialoggrupper. Överlag hade de intervjuade cheferna gett sina anställda som gått dialogledarutbildningen uppdraget att informera om dialoggrupperna och boka in träffar.
Intervjuare: Hur var det att få till stånd en dialoggrupp? Det gäller ju att hitta tider i
schemat?
Informant: Det var lite svårare, men de hittade ganska bra ändå, faktiskt.
Intervjuare: Har ni tagit in vikarier?
Informant: Nej, det har jag inte behövt göra. De har täckts upp av arbetskamrater. Det har
bara varit en som gått på ett rullande schema som jag behövt ersätta emellanåt. Det har
varit en anställd som lagt extra [tid] i den gruppen så det blev jättebra.
Intervjuare: Har du behövt stötta din personal för att verkligen genomföra dialoggrupperna?
Informant: Jag tycker inte att jag behövt engagera mig så mycket. Jag har tagit del av informationen och gett mandat att fortskrida med arbetet (Chef 5, eftermätning 2, våren 2013).

Cheferna tyckte att deras anställda hade klarat det väldigt bra att organisera dialoggrupperna själva och att de inte hade behövt ge så mycket stöd. På någon arbetsplats hade det
varit krångligt att få ihop grupperna schemamässigt. På andra arbetsplatser hade man
smidigt hittat lösningar för att kunna göra dialoggrupperna.
De chefer som fått respons från sin övriga personal om dialoggrupperna hade fått höra att
dialoggrupperna fungerat väldigt bra. Så här sade en chef:
Intervjuare: Hur tycker du att det har fungerat?
Informant: De har väl varit jättenöjda med det och tyckt att det blivit teman och diskussionsfrågor om framför allt det här med bemötande och förhållningssättet. Det är ju jätteviktigt. Jag tror att vi jobbade mer med det på åttiotalet. Nu har vi inte gjort det på länge
och det tyckte personalen var jätteintressant. Man lär känna sig själv och hur man tänker.
Man lär känna gruppen. De var väldigt nöjda. Jag tror att materialet var bra och enkelt att
svälja (Chef 6, eftermätning 2, våren 2013).

I utvärderingen har det inte framkommit några uppgifter om att dialoggrupperna fungerat
dåligt eller att man varit missnöjd med dem. Alla har tyckt att det varit bra med dialoggrupper, att de fungerat bra och flera vill eller kommer att genomföra fler dialoggrupper än
vad de ännu gjort vid utvärderingstillfället.
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UTBILDNINGEN SOM HELHET
När det gäller deltagarnas uppfattning om utbildningen som helhet fanns många skillnader mellan dem som hoppade av efter spetsutbildningen och de som fortsatte. I det här
kapitlet redovisas hur väl deltagarna förstått vad ett kognitiv pedagogiskt förhållningssätt
innebär, hur mycket utbildningen förändrat deltagarnas förhållningssätt, intresset bland
arbetskamrater och chefer samt nöjdheten med hela utbildningen.

Det kognitiva pedagogiska förhållningssättet
Det här projektet bygger på ett nytt begrepp – ett kognitivt pedagogiska förhållningssätt. I
intervjuer med deltagare och chefer, i eftermätning 2, ställdes frågan om vad de tyckte om
det nya begreppet. Överlag var både chefer och deltagare överens om att begreppet hade
tillfört något nytt, att det kändes modernt och i tiden. Så här sade en chef:
Intervjuare: Den här utbildningen handlar om ett kognitivt pedagogiskt förhållningssätt
och det är ju ett nytt begrepp. Tycker du att du är klar över vad det betyder?
Informant: Så klar man kan bli. Jag tänker att för mig är det inga bekymmer att använda
ett sådant tänk kring hur vi ska arbeta. Det är ju alltid så med definitioner, det är ju inte
vedertaget på något sätt. Det gör ju att man kan fundera på hur man ska jobba med den biten. Jag tror ju att det är precis det som vi ska göra. För mig är inte orden nya. Sedan att
de är sammanförda i ett blir ju annorlunda, givetvis (Chef 4, eftermätning 2, våren 2013).

Det var dock en chef som inte hade helt klart för sig vad ett kognitivt pedagogiskt förhållningssätt innebar. En deltagare hade stött på att någon blandat ihop KPF med KBT (kognitiv beteendeterapi). Styrgruppen tyckte att begreppet i början hade varit lite svårt att ta till
sig bland en del som de informerat. I andra sammanhang hade det mötts väldigt positivt.
Redan i eftermätning 1 fick deltagarna svara på hur väl de förstått vad KPF innebar. De fick
frågan igen i eftermätning 2. För att visa de skillnader som finns har deltagarna, trots det
statistiskt sett lilla svarsunderlaget, delats upp i två grupper: de som enbart gått spetsutbildningen och de som gått hela utbildningen. I gruppen ”Hela utbildningen” finns med
både dem som lett och inte lett dialoggrupper, eftersom det inte fanns några större skillnader i resultaten mellan att ha lett eller inte lett dialoggrupper, diagram 13.
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Diagram 13. Hur mycket deltagarna förstått vad KPF innebar, eftermätning 1 och 2. Procent.

Vid eftermätning 2 visar diagram 13 att det finns skillnader mellan de som gått hela utbildningen och de som enbart gått spetsutbildningen. Alla som gått hela utbildningen förstod vad KPF innebar. Bland dem som enbart gått spetsutbildningen var förståelsen
mindre.

Procent

Förändrat förhållningssätt
Deltagarna fick också svara på hur mycket utbildningen förändrat deras förhållningssätt.
Frågan ställdes både vid eftermätning 1 och 2. Det var förväntat att en viss minskning
skulle ha skett mellan eftermätning 1 och 2 med tanke på att för att kunna behålla ett förhållningssätt behövs en stödjande kultur på arbetsplatsen. Resultaten visas i diagram 14.
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Diagram 14. Hur mycket utbildningen förändrat deltagarnas förhållningssätt, eftermätning 1 och 2. Procent.
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I samband med att spetsutbildningen avslutades i mars 2012, ansåg 82 % av deltagarna att
de antingen hade ett förhållningssätt som överensstämde med utbildningen eller att utbildningen förändrat deras förhållningssätt. Ett år senare tyckte knappt hälften av de som
enbart gått spetsutbildningen att utbildningen förändrat deras förhållningssätt (44 %). Det
var 69 % av de som gått hela utbildningen som ansåg att de antingen hade ett förhållningssätt som överensstämde med utbildningen eller att utbildningen förändrat deras förhållningssätt.
Med tanke på att utbildningen pågick fram till augusti 2012 kan konstateras att utbildningen 8 månader senare haft en långtidseffekt på de deltagare som gått hela utbildningen.
Den minskning som skett mellan eftermätning 1 och 2 när det gäller de som gått hela utbildningen är inte signifikant. För dem som avbröt utbildningen skedde en markant och
signifikant minskning av långtidseffekten.
I baslinjemätningen fick deltagarna ta ställning till en rad påståenden som skulle spegla
deras förhållningssätt. Resultaten visade att deras ställningstaganden främst kunde delas
in i två typer av förhållningssätt; ett mer brukarorienterat och ett mer personalorienterat.
När frågan ställdes igen vid den andra eftermätningen hade en förstärkning skett av det
brukarorienterade förhållningssättet. Vid eftermätningen lades också ett påstående till om
att ta hänsyn till brukarens förutsättningar och förmågor. Figur 4 visat att de flesta påståendena nu hörde samman med ett brukarorienterat förhållningssätt.
Figur 4. Två typer av förhållningssätt, eftermätning 2
Brukarorienterat förhållningsPersonalorienterat förhållningssätt,
sätt,
eftermätning 2
eftermätning 2
våren 2013
våren 2013
Anmäla när fel begåtts
Omvårdnad och behandling olika
ansvarsområden
Stödja brukaren att bli mer självPersonalens åsikter tyngst
ständig
Ta hänsyn till brukarens åsikter
Tänka på bra bemötande
Hänsyn till brukarens integritet
Brukaren delaktig så mycket som
möjligt
Hänsyn till brukarens förutsättningar och förmågor

Endast påståendena om att ”Omvårdnad och behandling är olika ansvarsområden” och
”Personalens åsikter väger tyngst” ingår i det personalorienterade förhållningssättet. Desssutom var det flera påståenden som inte kunde härröras till någon specifik typ av förhållningssätt, se figur 5.
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Figur 5. Påståenden som inte tillhör något specifikt förhållningssätt, eftermätning 2
Tillhör INTE något specifikt förhållningssätt,
eftermätning 2 våren 2013
Utgå från att brukaren kan utvecklas
Brukaren i centrum
Arbeta på samma sätt
Behövs diagnos för rätt omvårdnad

Påståendena i figur 5 kunde deltagarna instämma i oavsett vilket förhållningssätt de hade.
Sammantaget kan sägas att sedan utbildningen avslutats har det personalorienterade förhållningssättet minskat och det brukarorienterade förhållningssättet förstärkts. Det är troligt att anta att dessa förändringar kan härröra till utbildningen.

Intresse hos
Intresse bland
närmaste chef arbetskamrater

Intresset bland arbetskamrater och chefer
Hur stort var intresset bland arbetskamrater och närmaste chef att arbeta utifrån ett kognitivt pedagogiskt förhållningssätt enligt deltagarna? Deltagarna kunde svara att intresset
var ”Mycket stort”, ”Ganska stort”, ”Ganska litet” eller ”Mycket litet”. I diagram 15 redovisas svaren ”Mycket stort” och ”Ganska stort”.
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Diagram 15. Stort intresse bland arbetskamrater och närmaste chef att arbete utifrån KPF. Antal.

Drygt tre fjärdedelar av deltagarna som gått hela utbildningen ansåg att intresset hos arbetskamrater och närmaste chef var ganska eller mycket stort att arbeta utifrån ett kognitivt pedagogiskt förhållningssätt. Hos dem som enbart gått spetsutbildningen var intresset
betydligt lägre, drygt hälften hade ett stort intresse. Att ha genomfört dialoggrupper eller
inte vid utvärderingstillfället påverkade inte intresset någon nämnvärt.
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Hela KPF-utbildningen
Vid den andra eftermätningen fick deltagarna svara på ett antal frågor om hela KPFutbildningen. Vad tyckte de om de olika stegen i utbildningen som helhet? I diagram 16
redovisas svaren för dem som gått de olika utbildningsstegen.
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Diagram 16. Vad deltagarna tyckte om de olika utbildningsstegen, eftermätning 2. Procent.

Alla som gått dialogledarutbildningen tyckte att den var bra. Nästan alla som gått spetsutbildningen och genomfört dialoggrupper tyckte att de stegen var bra.
Vid eftermätning 1 ställdes också frågan om vad deltagarna tyckte om spetsutbildningen
som helhet. Då svarade 75 % att de tyckte att den var bra. Ett år senare tyckte 87 % att
spetsutbildningen var bra. Denna förändring beror främst på förändrade svarsmönster hos
de svarande. Med andra ord tyckte fler deltagare att spetsutbildningen var bra ett år senare
än precis när den var avslutad.
Vid eftermätning 1 och 2 har deltagarna fått svara på 3 frågor som tillsammans bildar ett
NöjdDeltagarIndex, se tabell 2. Vid eftermätning 1 hade deltagarna endast gått spetsutbildningen, vilket innebär att eftermätning 1 speglar spetsutbildningen, medan eftermätning 2 speglar hela utbildningen. Det fanns inga större skillnader mellan deltagare som
enbart gått spetsutbildningen och deltagare som gått hela utbildningen.
Tabell 2. Signifikanta skillnader mellan olika svarsgruppers NöjdDeltagarIndex.
Eftermätning 1,

Eftermätning 2,

spetsutbildningen

Hela utbildningen

Alla

65,6

68,1

Kommunanställda

74,7

72,6

Regionanställda

51,5

62,2

Vid eftermätning 2 har hela gruppens nöjdhet ökat något jämfört med vid eftermätning 1,
från 65,6 till 68,1. Skillnaden är dock inte signifikant. Den signifikanta skillnaden i nöjdhet
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finns fortfarande mellan de kommunanställda och regionanställda. De kommunanställdas
nöjdhet var 72,6 och de regionanställdas var 62,2. Denna skillnad har inte påverkats
nämnvärt mellan eftermätning 1 och 2, vilket säkerligen beror på att andelen regionanställda som avbrutit utbildningen är så stor. Det är också möjligt att nöjdheten hos de
kommunanställda skulle ökat något om alla kommunanställda som genomgått hela utbildningen svarat på enkäten, eftersom de står för den största delen av bortfallet.
De intervjuade cheferna tyckte att utbildningen; dess innehåll och uppläggning hade varit
bra, utifrån vad de kunde iaktta från sitt perspektiv. Så här sade en chef:
Intervjuare: Den här utbildningen har varit i tre steg. Vad tycker du om det upplägget?
Informant: Jag tycker det verkar vara ett bra upplägg med en röd tråd och tanke från början. Att det också mynnar ut i att få leda grupper, man får träna sig på det och testa det,
det tycker jag är bra. För att sedan också kunna användas både på sin egen arbetsplats eller i samverkan, som vi förstod var tanken, mellan hälso- och sjukvård och kommuner. Det
är ett användbart sätt (Chef 1, eftermätning 2, våren 2013).

Sammantaget kan sägas att de som deltagit i utvärderingen varit nöjda med utbildningen
som helhet, även om de regionanställda deltagarna var mindre nöjda än de kommunanställda.
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IMPLEMENTERING OCH FORTSÄTTNINGEN
Syftet med att utbildningen också skulle innehålla en dialogledarutbildning och dialoggrupper var ”att långsiktigt ta till vara den kunskap som uppnås via ’spetsutbildningen’ ”
(Projektansökan 2011). Detta var också ett av de krav som Socialstyrelsen ställde på de
som ansökte om medel. Hur gick det med att långsiktigt ta tillvara kunskapen? En del av
svaret har redan getts i kapitlet om dialoggrupperna. Sammanlagt hade 29 dialoggrupper
genomförts på 14 olika arbetsplatser. Här ges svar på hur mycket deltagarna tyckte att det
fanns ett gemensamt förhållningssätt och ett kognitivt pedagogiskt förhållningssätt på deras arbetsplatser, hur användbart det kognitiva pedagogiska förhållningssättet var och hur
ledningsstödet varit för att tillvarata den kunskap som deltagarna har.

Arbetar utifrån ett kognitivt pedagogiskt förhållningssätt
En viktig fråga när det gäller att tillvarata kunskap är i hur stor utsträckning deltagarna
tyckte att deras arbetskamrater också arbetade utifrån ett kognitivt pedagogiskt förhållningssätt. Deltagarna fick göra en bedömning av hur stor andel av deras arbetskamrater
som de ansåg arbetade utifrån ett kognitivt pedagogiskt förhållningssätt, se diagram 17.
Även här var det avgörande om deltagaren själv gått hela utbildningen eller inte.
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Diagram 17. Hur stor del av arbetskamraterna som arbetade utifrån KPF. Antal.

Diagram 17 visar återigen skillnader mellan dem som gått hela utbildningen och de som
enbart gått spetsutbildningen. Bland dem som gått hela utbildningen ansåg två tredjedelar
av deltagarna att minst 75 % av deras arbetskamrater arbetade utifrån ett kognitivt pedagogiskt förhållningssätt. Medan det var en fjärdedel av dem som enbart gått spetsutbildningen som ansåg att 75 % av deras arbetskamrater arbetade utifrån ett kognitivt pedagogiskt förhållningssätt.
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I intervjuerna med deltagarna i eftermätning 2, fick de frågan om de tyckte att det fanns ett
gemensamt förhållningssätt på deras arbetsplats. Både de kommun- och de regionanställda
tyckte att det fanns ett gemensamt förhållningssätt. Så här sade de kommunanställda:
Intervjuare: Om man nu tänker på era arbetsplatser. Tycker ni att ni överlag har ett gemensamt förhållningssätt?
Informant 1: Ja.
Informant 2: Näst in till.
Informant 3: Näst in till tycker jag med, men det är en tolkning. /…/
Intervjuare: Tycker ni att det här förhållningssättet som ni har liknar det kognitiva pedagogiska förhållningssättet?
Informant: Det som jag tycker är lite häftigt med det här är att man fokuserar på huret.
Ofta ser vi problem, att människor inte passar in i olika mallar. Man söker försörjningsstöd, men kommer inte med blanketter i tid, gör inte det man ska, man funkar inte på olika
praktikplatser. Det kan vara skolan och vad som helst. Här så vänder man på perspektivet.
Hur möjliggör vi, hur möjliggör jag, för att den här personen ska funka, för att det ska gå
bra, för att den ska lyckas, för att den ska bli självständig. Det gör att alla. Bara att man
tänker den tanken, att man inte bara tycker att det är omöjligt, det funkar inte, utan att det
faktiskt ligger på mig. Det är inte den personen som misslyckas. Det är jag som misslyckas
om jag inte kan försöka att hitta strategier eller så. Det tycker jag är häftigt (Kommunanställda, eftermätning 2, våren 2013).

I mycket tyckte deltagarna att det förhållningssätt som fanns på arbetsplatsen också liknade det kognitiva pedagogiska förhållningssättet.
Även cheferna fick frågan, i intervjuerna i eftermätning 2, om de ansåg att deras anställda
hade ett gemensamt förhållningssätt och om det i så fall stämde överens med det kognitiva
pedagogiska förhållningssättet. Cheferna tyckte genomgående att deras anställda hade ett
gemensamt förhållningssätt. Även om de kunde se att det hos enskilda anställda var mer
eller mindre befäst. Det gemensamma förhållningssättet liknade i mycket det kognitiva
pedagogiska förhållningssättet.
Intervjuare: KPF kräver ju inte att man köper in någon dyr utrustning eller att man lägger
om scheman. Det är ett förhållningssätt.
Informant: Mycket påminner oss om hur man ska jobba med ett självständigt liv. Det är
väl därför som gruppen har anammat det här sättet. Det är ytterligare en del i verktygslådan som man kan jobba med hela tiden. I alla samtal som vi har och arbetssätt så är det
fortfarande huret som är viktigt. Det är det som vi har hela tiden. Det har förut varit mycket om det här med bemötandet och då kopplar vi in det här: ”Hur sade vi på KPF:en? Det
var inte bemötandet, utan mötet.” Det bygger upp väldigt många. Det har landat.
Intervjuare: Även om inte all personal har gått KPF-utbildningen och all personal har ju
inte heller deltagit dialoggruppen, även om det är på gång. Känner du att ni har ett förhållningssätt som är gemensamt för alla?
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Informant: Ja, det har vi. Även om alla inte gått, så har vi fått igenom det. När sedan alla
gått dialogkursen, så får man det mer gratis. Då får man ju det tankesättet hos allihop. Nu
har vi ändå fått in det bra, om man tänker på hur få som gått den. Det är väl det man kan
känna som arbetsledare att man vill få igång flera utbildningar [dialoggrupper]. Det har vi
pratat om i vårt nätverk. Det finns ju några eldsjälar, kan vi använda dem och hur får vi
dem som gått hos oss att ta den platsen? Det ligger lite på mig att vara tydlig med det och
pusha dem. /…/ Det gäller att hitta vem som ska vara dialogledare. Några kommuner har
ju varit väldigt drivande och har några eldsjälar som tycker att det här är jättekul och då
kan man se om de kan vara en sporre, kan de användas över gränserna. Det var väl en
tanke som man hade från början att det skulle vara en från länssjukvården och en från
kommunen, men det fick vi ju inse att det får vi nog inte igenom (Chef 2, eftermätning 2,
våren 2013).

Cheferna kunde till viss del se att utbildningen också förstärkt det gemensamma förhållningssättet, även om de framhöll att det var för tidigt att uttala sig om utbildningens påverkan på arbetsplatsen. De kunde dock till viss del se att utbildningen förstärkt det gemensamma förhållningssättet och ökat reflektionen.

Procent

Utbildningens användbarhet
En annan del i att långsiktigt ta tillvara kunskap är att den är användbar i det dagliga arbetet. Vad tyckte deltagarna om det? Ja, det var en fråga som de fick både vid eftermätning 1
och 2.
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Diagram 18. Hur mycket av utbildningen som gick att använda i det dagliga arbetet, eftermätning 1 och 2. Procent.

Vid den första eftermätningen tyckte 83 % av deltagarna att utbildningen gick att använda
i det dagliga arbetet. Vid den andra eftermätningen var det ungefär lika stor andel som
tyckte det, men bland dem som enbart gått spetsutbildningen var ingen som svarat att gick
att använda mycket. De skillnaderna är signifikanta.
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Ledningsstöd för att tillvara kunskaperna
En ytterligare viktig del i att långsiktigt tillvarata kunskaper och för implementering av
förhållningssätt är cheferna och det stöd de ger (Roselius & Sundell 2008). I den andra
eftermätningen intervjuades 6 chefer om bland annat detta. Det var två chefer som hade
tankar kring hur de skulle arbeta för att vidmakthålla det kognitiva pedagogiska förhållningssättet på arbetsplatsen. Ett sätt var att fortsätta med dialoggrupperna och att på sikt
även göra dem tillsammans med kommun och primärvård.
Intervjuare: Hur har du tänkt dig att stötta dina medarbetare som gått KPF så att de kan
sprida det här förhållningssättet?
Informant: Det brukar ju vara så, generellt i alla fall, att har man gått en utbildning så
tycker ju jag att en viktig bit är att man berättar om det för hela enheten. Vi har ju gemensamma APT:en7 regelbundet. Det är ju ett sådant tillfälle där vilken medarbetare det än är
som har gått en utbildning eller planerar att starta upp en grupp eller någon behandling i
en viss metod berättar det för de andra. /…/ Det här med KPF har ju nämnts, men det finns
mycket mycket mer att göra på det. Där hade ju jag en tanke att när den här dialoggruppen
var klar skulle man upprepa den flera gånger för att det ska bli en bra spridning på enheten.
Det var väl min tanke egentligen, att ha en ny information med dialoggrupperna. Förhoppningen finns ju fortfarande att man som steg två skulle starta en dialoggrupp till med kommunens medarbetare, jobba vidare med det. Det tror jag mycket på. Vi behöver hitta samarbetsformer med både kommun och primärvård (Chef 1, eftermätning 2, våren 2013).

Den andra chefen betonade möjligheten att ta upp det kognitiva pedagogiska förhållningssättet under löne- och utvecklingssamtal.
Intervjuare: Hur ska ni hålla det levande, prata om det på APT-möten, lyfta fram olika
tankar från KPF så att det hålls levande?
Informant: Ja, jag tänker också att man har med det i utvecklingssamtal och lönesamtalet.
Det är ju en del som jag kan driva på och få fram det. ”Hur har du jobbat och hur har det
förändrats och tänket i de delarna?” Det gäller ju att hålla det levande (Chef 2, eftermätning 2, våren 2013).

Det genomgående mönstret var dock att cheferna inte hade så mycket att säga om hur de
skulle tillvarata deltagarnas kunskap och stödja arbetsgrupperna i att arbeta utifrån ett
kognitivt pedagogiskt förhållningssätt. Utifrån intervjuerna verkade det som att de inte
hade någon struktur för hur de skulle fortsätta implementeringen av kognitiva pedagogiska förhållningssättet.

7

Förkortningen APT står för ArbetsPlatsTräff.
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Procent

Framtida utbildning
I enkäten fick deltagarna också svara på två frågor om fortsättningen av utbildningen. Den
ena handlade om de tyckte att den skulle fortsätta att erbjudas i Skaraborg och den andra
om de kunde rekommendera utbildningen till någon annan. Dessa frågor ställdes också i
eftermätning 1. I diagram 19 visas de som svarat att utbildningen absolut eller kanske
skulle fortsätta att erbjudas. Svaren visar på skillnader mellan de kommunanställda och
regionanställda.
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Diagram 19. Deltagare som tyckte att utbildningen skulle fortsätta att erbjudas i Skaraborg,
eftermätning 1 och 2. Procent.

Bland de kommunanställda har inga större förändringar skett mellan mättillfällena. Däremot är det färre regionanställda som tycker att utbildningen ska fortsätta att erbjudas.
Det hör säkerligen samman med att så få regionanställda fullföljde utbildningen.
Kunde deltagarna rekommendera utbildningen till någon annan? Även här fanns skillnader mellan de kommunanställda och de regionanställda. Svaret finns i diagram 20.
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Både vid eftermätning 1 och 2 kunde nästan alla kommunanställda rekommendera utbildningen till någon annan. Vid eftermätning 1 var det bara 18 % av de regionanställda som
absolut kunde rekommendera utbildningen till någon annan. Trots att många regionanställda hoppade av utbildningen, kunde vid eftermätning 2 nästan hälften av de regionanställda rekommendera utbildningen.
Cheferna fick också frågor i intervjuerna om hur de tänkte att utbildningen skulle fortsätta
att genomföras i Skaraborg. Det verkade som att cheferna tyckte att utbildningen ska fortsätta i Skaraborg och att några av dem också var beredda att ta den kostnad som den eventuellt kunde föra med sig. Så här sade en chef:
Intervjuare: Tycker du att man ska fortsätta med den här utbildningen i Skaraborg?
Informant: Absolut! Det tycker jag verkligen.
Intervjuare: Är du beredd att skicka mer av din personal?
Informant: Oja! Det gör jag mer än gärna. Jag är jättepositivt inställd. Det är roligt när
man investerat så pass mycket tid och det blir bra (Chef 5, eftermätning 2, våren 2013).

Cheferna ansåg att för att utbildningen och dess innehåll skulle få genomslag på arbetsplatserna behövde fler anställda ges möjlighet att gå utbildningen. En chef föreslog att man
genomförde utbildningen vartannat år.
Det många – deltagare, chefer och styrgrupp – lyfte fram som en viktig komponent i den
eventuell fortsatt utbildning för baspersonal var samverkan. Det innebar att de båda huvudmännen (kommunerna och hälso-sjukvården i Skaraborg) stod bakom utbildningen,
skickade personal till utbildningen och att utbildningen hade ett tydligt fokus på att utveckla samverkan på olika sätt. Så här sade en chef om att man jobbade väldigt olika och
hur viktigt det var att ha ett gemensamt arbetssätt:
Jobbar på väldigt många olika plattformer i Skaraborgs län vad gäller socialpsykiatri. Det
är både bra och dåligt. När man samlas runt en utbildning och kommer till utbildningen så
har man ganska skilda bakgrunder. Det är väl det man diskuterat väldigt mycket: ”Hur
kan vi hitta ett gemensamt arbetssätt, samtidigt som vi har så olika plattformar som vi
kommer ifrån?” (Chef 6, eftermätning 2, våren 2013).

De intervjuade har under utvärderingens gång påtalat behovet av samverkan och också de
olikheter som finns mellan kommun och region när det gäller vård och stöd till personer
med psykiska funktionshinder.
Cheferna kunde också tänka sig att utbildningen kompletterades med exempelvis två halva
utbildningsdagar för dem. Det skulle vara ett sätt att bygga nätverk mellan chefer. En chef
till och med ansåg att man skulle börjat mer med att få en samsyn mellan cheferna i kommun och region.

58

SLUTSATSER
Det är dags att dra slutsatser från de resultat som framkommit i utvärderingen. Syftet var,
som tidigare nämnts, att genom en kombinerad process- och effektutvärdering få kunskap
om deltagarnas förhållningssätt i arbetet vid utbildningsstarten (en så kallad baslinjemätning), om förhållningssätt och kunskaper har förändrats efter utbildningen (eftermätning
1) samt hur förhållningssätt och kunskaper vidmakthållits cirka ett år efter utbildningen
och efter genomförandet av studiecirklarna (eftermätning 2). Vid eftermätning 2 undersöktes också hur chefer för verksamheter ansåg att utbildningen bidragit till ett nytt förhållningssätt och hur de understött vidmakthållandet av förhållningssättet.

1.

Den första slutsatsen är att på många sätt har det här varit ett innovativt projekt. Projektet har utvecklat ett nytt begrepp – kognitivt pedagogiskt förhållningssätt (KPF) – som ligger väl i tiden. Begreppet knyter an till både hälso- och
sjukvård och socialpsykiatrin. Förhållningssättet har också flyttat fokus från problem till
lösningar, från diagnos till stöd och från personal till brukaren. Det förhållningssätt som
utbildningen förmedlat kan, om det används, betyda att brukarnas vardag kan bli mer
självständig och meningsfull. Projektet har också varit innovativt med sin tydliga strategi
för hur kunskapen långsiktigt ska tillvaratas genom dialoggrupper, en metod som inte är
speciellt vanligt inom socialt arbete. Till dess nackdel kanske ändå kan vara att det tar tid
att sätta sig in i vad begreppet står för.

2.

För det andra kan konstateras att projektets ledning har genomfört allt som
står i projektansökan med delvis mycket goda omdömen från deltagarna.
Projektet har genomfört en utbildning för baspersonal i ett kognitivt pedagogiskt förhållningssätt. Utbildningen har skett i tre steg. Först en längre spetsutbildning.
Sedan en kortare dialoggledarutbildning som utmynnade i att deltagarna skulle leda dialoggrupper på sina arbetsplatser om ett kognitivt pedagogiskt förhållningssätt. Genom
projektet har 30 deltagare fått del av spetsutbildningen och 19 deltagare har fullföljt hela
utbildningen. Sammanlagt har 29 dialoggrupper genomförts på 14 olika arbetsplatser. Av
de som fullföljt utbildningen var 6 personer regionanställda och 13 personer var kommunanställda. Deltagarna har framför allt varit mycket nöjda med dialogledarutbildningen
och dialoggrupperna. Spetsutbildningen fick inte lika goda omdömen, framför allt inte av
de deltagare som var regionanställda. Genom projektet har deltagarna fått en gedigen utbildning som innebär en kompetensförstärkning på deras arbetsplatser.

3.

För det tredje kan fastställas att utbildningen har medfört förändringar eller
förstärkt deltagarnas förhållningssätt samt väckt intresse och till viss del
spridning på deltagarnas arbetsplatser. Resultaten från utvärderingen visar
att de deltagare som fullföljt utbildningen har fått ett mer kognitivt pedagogiskt förhållningssätt och ett mer brukarorienterat förhållningssätt. På deltagarnas arbetsplatser finns ett stort intresse bland arbetskamrater och chefer för ett kognitivt pedagogiskt förhållningssätt. Dessutom kunde både deltagare och chefer iaktta att det kognitiva
pedagogiska förhållningssättet började spridas på en del arbetsplatser.
59

4.

Den fjärde slutsatsen är att framtagandet av utbildningen har varit en process där alla delar inte var helt klara innan utbildningen började och allt inte
blev som planerat. Det märks särskilt på informationen inför utbildningen och
spetsutbildningen. Särskilt inom länssjukvården verkar informationen om utbildningen ha haft svårt att nå ut från cheferna och till deltagarna. Det medförde att en del
deltagare blev tillfrågade i sista stund och inte visste så mycket om den utbildning som de
skulle påbörja. När det gäller spetsutbildningen visade det sig att trots att styrgruppen haft
många samtal med utbildarna blev inte utbildningen helt i linje med det som stod i projektansökan. Det blev mer en föreläsningspedagogik än en upplevelsepedagogik. Framför allt
de regionanställda deltagarna var mindre nöjda med spetsutbildningen. Deltagarna upplevde också det som frusterande att de inte innan spetsutbildningen fick besked om hur
studiecirkelutbildningen och de efterföljande studiecirklarna skulle bli. Det går inte att
utesluta att dessa tre saker, men framför allt spetsutbildningen, medfört att en tredjedel av
deltagarna hoppade av utbildningen.

5.

För det femte kan konstateras att utbildningen bör fortsätta att genomföras i
Skaraborg. I utbildningen har endast en anställd från varje kommun och en
från varje enhet inom hälso- och sjukvårdens psykiatri fått möjlighet att delta.
För att ett förhållningssätt ska kunna vidmakthållas på en arbetsplats behövs
fler med samma spetskompetens. De problem som funnits i projektet kan med all sannolikhet härröras till att det var första gången som utbildningen genomfördes och till utförarna i spetsutbildningen. Om utbildningen får fortsätta finns det alla möjligheter att rätta
till problemen och finputsa på innehållet.
En viktig fråga för fortsättningen är dock chefernas engagemang. För att KPF ska kunna
spridas och vidmakthållas på arbetsplatserna behövs för det första att cheferna själva anser att det är ett förhållningssätt som de vill prioritera. För det andra behövs att de mer
strukturerat arbetar med implementering. Det är möjligt att ett par halva utbildningsdagar
av chefer under utbildningens gång skulle öka både engagemang, implementering och
bygga broar mellan berörda vårdgivare.

Till sist kan sägas att inom ramen för Socialstyrelsen beviljade medel finns ett brett spektrum av utbildningar. Grunden för allt arbete med personer med psykisk sjukdom eller
psykisk funktionsnedsättning är dock ett förhållningssätt som möjliggör utveckling, självbestämmande och delaktighet. Ett kognitivt pedagogiskt förhållningssätt är ett viktigt förhållningssätt för att möjliggöra detta. Med sin innovativitet har en mycket gedigen och
nytänkande utbildning utvecklats. Denna utbildning är väl värd att såväl fortsätta i Skaraborg och spridas nationellt.

60

UTVÄRDERINGENS METOD
I all forskning, från enkla lokala undersökningar till stora, komplexa internationella studier,
finns metodfrågor som åtminstone ur ett forskningsperspektiv behöver besvaras och diskuteras. Dessa frågor kan gälla undersökningens syfte, uppläggning, metod, urval, bearbetning,
resultatpresentation med mera. Beroende på en undersöknings syfte och målgrupp kan metoddiskussionen vara mer eller mindre utförlig. I det här kapitlet görs en beskrivning och
diskussion av metod och genomförande för den forskningsintresserade läsaren.
Syftet var, som tidigare nämnts, att genom en kombinerad process- och effektutvärdering
få kunskap om deltagarnas förhållningssätt i arbetet vid utbildningsstarten (en så kallad
baslinjemätning), om förhållningssätt och kunskaper har förändrats efter utbildningen
(eftermätning 1) samt hur förhållningssätt och kunskaper vidmakthållits cirka ett år efter
utbildningen och efter genomförandet av studiecirklarna (eftermätning 2). Vid eftermätning
2 undersöktes också hur chefer för verksamheter ansåg att utbildningen bidragit till ett nytt
förhållningssätt och hur de som chefer understött vidmakthållandet av förhållningssättet.

Metod och tillvägagångssätt
I samråd med uppdragsgivaren togs en utvärderingsplan fram. Utvärderingen har bestått
av tre delar.
Den första delen, baslinjemätningen, var i oktober 2011 – januari 2012. I samförstånd med
uppdragsgivaren togs en enkät fram. Enkäten var på 4 sidor och innehöll både öppna och
slutna svarsalternativ, det vill säga svar som besvaras med fri text och med hjälp av olika
fasta svarsalternativ (bilaga 1). Enkät skickades ut till alla deltagare via e-post. Alla 30 deltagare besvarade enkäten. Enkäterna bearbetades kvantitativt. De viktigaste resultaten presenterades i en kortfattad redogörelse (Boij 2012a) och en muntlig genomgång hölls för styrgruppen i januari 2012. Även deltagarna fick del av en muntlig redogörelse i januari 2012.
Utvärderingsdel 2, mars – juni 2012, var den första eftermätningen. I samråd med uppdragsgivaren togs enkät och intervjufrågor fram. Enkäten var på 4 sidor och innehöll både
öppna och slutna svarsalternativ (bilaga 2). Enkäten skickades ut via e-post alla deltagare i
samband med att utbildningen avslutades. Det var 29 av 30 deltagare svarade. I mars 2012
genomfördes 2 gruppintervjuer med deltagare (bilaga 3). Tillsammans med uppdragsgivaren bestämdes vilka som skulle delta i intervjuerna för att få en så stor spridning av deltagare som möjligt, både kvinnor och män, i olika åldrar, från de båda organisationerna och
med olika arbetslivserfarenhet. Gruppen med kommunanställda bestod av 6 personer och
gruppen med regionanställda av 5 personer. I april 2012 genomfördes också 1 gruppintervju med utbildarna. Intervjuerna har varit halvstrukturerade, vilket inneburit att intervjuaren hade en frågeguide som grund, men att dessa frågor kompletterats beroende på vad
som kom fram i intervjuerna. Intervjuerna tog cirka 90 minuter och spelades in. Enkäterna
bearbetades kvantitativt och intervjuerna kvalitativt. Efter den andra utvärderingsdelen
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presenterades de viktigaste resultaten i en kortfattad redogörelse (Boij 2012b) och en
muntlig genomgång skedde för styrgruppen i maj, en för utbildarna och styrgruppen i juni
och en för chefer i augusti 2012.
I utvärderingsdel 3 (mars – juni 2013) skedde den andra eftermätningen. I samråd med
uppdragsgivaren tog intervjufrågor fram. De deltagare som intervjuades under utvärderingsdel 2 intervjuades återigen i mars 2013. I gruppen med kommunanställda deltog
4 personer och i gruppen med regionanställda deltog 3 personer. Bland alla deltagare valdes 6 arbetsplatser ut för att även studera utbildningens effekter och nytta utifrån ett ledningsperspektiv. Urvalet gjordes tillsammans med uppdragsgivaren för att få en så maximal variation som möjligt. Totalt genomfördes 6 telefonintervjuer med chefer (bilaga 4).
Dessutom gjordes en gruppintervju med styrgruppen för att få deras synpunkter på projektet. Intervjuerna tog 30–90 minuter och spelades in. Efter samtal med uppdragsgivaren
kompletterades den tredje utvärderingsdelen med ytterligare en enkät till alla deltagare för
att få deras synpunkter på dialogledarutbildningen, dialoggrupperna med mera (bilaga 5).
Det var 23 av 30 deltagare som svarade. Av de 30 deltagare som påbörjade utbildningen
var 2 föräldralediga och 11 hade avbrutit utbildningen. Det innebär att 23 av 27 möjliga
svarade på enkäten. Enkäterna bearbetades kvantitativt och intervjuerna kvalitativt.

Bearbetning och analys
Enkäterna bearbetades i huvudsak kvantitativt. Enkätsvaren har matats in i programmet
Excel för att sedan analyseras med hjälp av statistikprogrammet SPSS (Statistical Package
for the Social Sciences). I analysen har beräkningar skett av frekvens, medelvärde, olika
korstabeller, faktoranalys med mera.
Där det finns signifikanta skillnader mellan olika svarsgrupper redovisas en del resultat i
procent. Detta trots att svarsgruppen, statistiskt sett, är liten och en svarande motsvarar
3–4 %.
Intervjuerna har skrivits ut, dock inte i sin helhet, utan som stödord och nyckelfraser. De
utskrivna intervjuerna har sedan bearbetats och analyserats med hjälp av dataprogrammet
NVivo (tidigare hette programmet NUD*IST och förkortningen står för Non-numerical
Unstructed Data * Indexing, Searching, Theorizing).
Den kvalitativa analysen av intervjuer innebär ett sökande efter innebörder och egenskaper. Ett exempel på detta sökande har varit bearbetningen av synpunkter på projektet. I ett
första steg har de olika utsagorna förts samman till olika teman som exempelvis synpunkter på de olika utbildningsstegen, vad som varit bra och mindre bra med mera. I det
andra analyssteget har olika teman tillsammans gett en bild av vad de intervjuade ansett
om utbildningarna. Som ett tredje steg har de olika informanternas uppfattningar jämförts
med varandra för att kunna identifiera konvergenser och divergenser mellan olika infor62

manter. Både intervjuerna och de olika temana har lästs igenom flera gånger för att fånga
nyanser och detaljer, likheter och skillnader.
De citat som sedan använts i rapporten har skrivits ut ordagrant med bara en varsam redigering för att talspråket skulle bli läsbart. Efter varje citat finns en referens, till exempel
”Kommunanställda, eftermätning 1, våren 2012”. Sådana referenser gör att läsaren kan se
spridningen på de citeringar som gjorts och när intervjun skett, men inte från vilken individ de kommit.

Metoddiskussion
I alla undersökningar, utredningar och utvärderingarna följer A. BOIJ AB de regler om etik
och självständighet som gäller för seriös forskning.8
I kvantitativa undersökningar är ofta bortfallet en viktig och svår fråga. När det gäller de
3 deltagarenkäterna har de varit totalundersökningar. Det vill säga att alla som deltagit har
fått enkäten och inget urval har skett. I och med att alla inte har svarat på enkäten i eftermätning 2 finns ändå ett bortfall. Det var 23 av 27 möjliga som svarade. Det motsvarar
85 %. En analys av bortfallet visade dock att 3 av de som inte svarat var kommunanställda
som gått hela utbildningen och 1 var regionanställd som också gått hela utbildningen. Det
innebär att det inte går att komma ifrån att resultaten om dialogledarutbildningen, dialoggrupperna och om utbildningen som helhet skulle kunnat ha påverkats en hel del om de
svarat. Med hänsyn till hur de andra som gått hela utbildningen svarat, kan man anta att
svaren skulle blivit ännu positivare.
Det finns vid de flesta former av datainsamling risk för vissa forskningseffekter, att kontakten med forskaren påverkar resultaten. När forskaren samtalar med deltagare i olika
former av intervjuer, behöver man ta med i beräkningen att det kan förekomma en del
forskningseffekter.
Dessa forskningseffekter kan handla om att informanterna ger de svar som de tror att
forskaren förväntar sig, förskönar eller svartmålar de företeelser som undersökts. Det är
också möjligt att informanterna kan känna en osäkerhet inför vad som kommer att redovisas och därför håller tillbaka en del uppfattningar eller åsikter (se Repstad 1999). Andra
möjliga faktorer som påverkar intervjusituationen är om informanterna varit stressade
eller blivit störda av den omgivande miljön.
Vid gruppintervjuer bör man likaledes beakta den inverkan gruppen har på de enskilda individernas åsikter. Det kan vara svårare i grupp att till exempel tala om det som man kanske

8

Dessa beskrivs exempelvis på www.codex.se, i ”Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig
forskning” och i ”God forskningssed”.
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upplevde som brister. Detta kan leda till att informanterna inte säger allt de kanske tänkt i
förväg att säga. Gruppdynamiken kan också innebära att en person innan intervjun har
tänkt igenom sina åsikter, men när de andra inte framför några sådana åsikter, övertar personen i fråga de andras uppfattning eller avstår från att säga sin egen mening. Det finns ändå
en poäng med att göra gruppintervjuer, nämligen att man på samma tid får in flera informanters synpunkter, att dynamiken i gruppen underlättar intervjun och leder till att tankar och åsikter som eventuellt inte skulle ha kommit fram vid en enskild intervju lyfts
fram. Att delta i en gruppintervju, ventilera sina åsikter och lyssna till andra kan göra de
egna attityderna och åsikter tydligare.
Det är svårt att uttala sig om några av dessa forskningseffekter har förekommit, men det
verkar som att informanterna varit mycket öppna med sina åsikter. Det talar för att få
forskningseffekter har förekommit.

Genom enkäter och intervjuer har utvärderingen fått både bredd och djup. Med djup åsyftas här att man kan få ingående kunskap om hur de intervjuade ser på projektet och med
bredd att man kan få kunskap om hur många som delar olika uppfattningar.
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BILAGA 1. DELTAGARENKÄT, BASLINJEMÄTNINGEN
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BILAGA 2. DELTAGARENKÄT, EFTERMÄTNING 1
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BILAGA 3. INTERVJUFRÅGOR DELTAGARE, EFTERMÄTNING 1
Bakgrund
Jag skulle gärna vilja att ni börjar med att berätta vad ni heter, vad ni har för utbildningsbakgrund och var ni arbetar idag.
Projektet
Hur fick ni information om den här utbildningen?
Vad är anledningen till att ni ville vara med?
Vad tycker ni om den här utbildningen som helhet?
Vad har varit särskilt bra?
Vad har varit mindre bra?
Är det något ni tänker skulle ha gjorts annorlunda och i så fall vad?
I projektansökan har det stått att ”utbildningen ska vara ”upplevelsebaserad” vilket innebär att deltagarnas erfarenheter kopplas till teorin som sedan gör att de kan omsätta teorin
till sin egen vardag och på det sättet förändra sitt förhållningssätt till den enskilde.” Vad
tänker ni om det? Har det varit så?
Det står också att ”Teori kommer att varvas med reflektion, diskussion och egna uppgifter.” Vad tänker ni om det? Har det varit så?
Det har varit ganska många olika externa föreläsare inne i utbildningen. Har de också haft
det här arbetssättet?
Till sist står det att ”Utbildningsinsatsen kommer också innebära en ökad förståelse för
respektive verksamhetsområde då diskussion och reflektion kommer att ske i blandade
grupper.” Vad tänker ni om det? Har det varit så?
Har utbildningen hittills uppfyllt era förväntningar och i så fall hur?
Har utbildningen varit relevant för ert arbete?
Har den gett er kunskaper som är lätta att använda i ert dagliga arbete och i så fall hur?
Har utbildningen förändrat eller förbättrat ert förhållningssätt och i så fall på vilket sätt?
Vad tycker ni har varit utbildningens styrka?
Vad tycker ni har varit utbildningens svaghet?
Er arbetsplats
Tanken är ju att ni ska sprida det här förhållningssättet genom en studiecirkel på er arbetsplats. Vad tror ni era arbetskamrater kommer att tycka om det?
Vad tror ni er chef eller arbetsledare kommer att tycka om det?
Tror ni att det blir lätt eller svårt att utbilda era arbetskamrater?
Tror ni att något kommer att förändras eller förbättras på er arbetsplats genom att ni gått
utbildningen och att ni utbildar era arbetskamrater och i så fall vad?
Tror ni att er chef eller arbetsledare kommer att ge er det stöd som behövs för att KPF ska
spridas och användas på er arbetsplats och i så fall hur?
Vad i KPF-utbildningen tycker ni är särskilt viktigt att ha med i studiecirkeln med era arbetskamrater?
Framtiden
Vad har ni för ytterligare framtida utvecklingsbehov eller utbildningsbehov?
Vad finns för ytterligare framtida utvecklingsbehov eller utbildningsbehov på er arbetsplats?
Övrigt
Finns det något mer som ni vill tillägga?
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BILAGA 4. INTERVJUFRÅGOR CHEFER, EFTERMÄTNING 2
Bakgrund
Jag skulle gärna vilja att du börjar med att berättar vad du har för befattning.
Hur många anställda ingår i din verksamhet?
Projektet
Hur fick du information om den här utbildningen?
Vad är anledningen till att du ville att personal från din verksamhet skulle vara med?
Utbildningen handlar ju om ett kognitivt pedagogiskt förhållningssätt. Har du förstått vad
som menas med det?
Utbildningen har innehållit tre steg: spetsutbildningen, dialogledarutbildningen och dialoggrupper på arbetsplatsen. Vad tänker du om det upplägget?
Vad tycker du om utbildningen som helhet?
Vad har varit särskilt bra?
Vad har varit mindre bra?
Är det något du tänker skulle ha gjorts annorlunda och i så fall vad?
Tanken var också att deltagarna skulle leda dialoggrupper. Har ni haft någon dialoggrupp?
Om inte: Hur kommer det sig?
Hur har dialoggruppen fungerat?
Vad har varit särskilt bra?
Vad har varit mindre bra?
Hur har det fungerat på er arbetsplats att få till stånd dialoggrupper (lätt, svårt)?
Hur har du stöttat personalen i att genomföra dialoggrupperna?
Tanken med dialoggrupperna var att långsiktigt ta till vara den kunskap som deltagarna
fått via ”spetsutbildningen”. Blev det så tycker ni?
Arbetsplatsen
Finns det ett gemensamt förhållningssätt på arbetsplatsen?
Har utbildningen förändrat eller förbättrat ert förhållningssätt och i så fall på vilket sätt?
Har utbildningen och dess innehåll varit relevant för ert arbete?
Har KPF gett er kunskaper som är lätta att använda i ert dagliga arbete och i så fall hur?
Har ni kunnat använda KPF på sin arbetsplats?
Har det fått genomslag på arbetsplatsen?
Hur har du stöttat det nya förhållningssättet?
Hur har du varit ett stöd i att vidmakthålla KPF på arbetsplatsen?
Vad tycker ni har varit utbildningens styrka?
Vad tycker ni har varit utbildningens svaghet?
Framtiden
Vad finns för ytterligare framtida utvecklingsbehov eller utbildningsbehov på er arbetsplats?
Övrigt
Finns det något mer som ni vill tillägga?
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BILAGA 5. DELTAGARENKÄT, EFTERMÄTNING 2
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Kognitivt pedagogiskt
förhållningssätt
I Skaraborg har det under 2011-2013 pågått en utbildning av
personal inom kommunernas socialpsykiatri och den psykiatriska Hälso- och sjukvården.
Utbildningen har skett i tre steg. Det första steget (spetsutbildningen) innehöll sammanlagt 14 utbildningsdagar från
och med vecka 40 år 2011 till vecka 13 år 2012. I det andra
steget genomfördes en dialogledarutbildning. Utbildningen
innehöll två utbildningsdagar, en i juni och en i augusti 2012.
Totalt fullföljde 19 av utbildningens 30 deltagare det andra
steget. Det tredje steget var att deltagarna skulle leda dialoggrupper på sina arbetsplatser. Sammanlagt har 29 dialoggrupper genomförts på 14 olika arbetsplatser.
Slutsatserna i utvärderingen visar på ett innovativt projekt
där projektets ledning har genomfört allt som står i projektansökan med delvis mycket goda omdömen från deltagarna.
Utbildningen har medfört förändringar eller förstärkt deltagarnas förhållningssätt samt väckt intresse och till viss del
spridning på deltagarnas arbetsplatser.
Med sin innovativitet har en mycket gedigen och nytänkande utbildning utvecklats. Denna utbildning är väl värd att
såväl fortsätta i Skaraborg och som spridas nationellt.
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