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Sammanfattning 

AMA- Arbetsmarknad(AMA) är en offentlig organisation inom Västerås Stad som arbetar med 
arbetsmarknadspolitiska åtgärder. I ett led att kvalitetssäkra verksamheten finns planer på att 
implementera dvs. införa och börja använda en ny metod för validering av de arbetslösa 
deltagarnas informella kompetenser. Detta med förhoppningen att det med metoden ska bli 
lättare att fånga upp den tysta kunskap som deltagarna besitter men ej har dokumenterad. Syftet 
med undersökningen är att, innan ett beslut om att börja använda metoden har tagits, undersöka 
vilka omständigheter som påverkar och hindrar implementeringsprocessen. Om metoden som 
heter Open College Network(OCN) medför att AMA blir effektivare med att få ut deltagarna på 
den öppna arbetsmarknaden blir det en mycket bra investering för AMA som verksamhet, 
deltagarna och samhället. Det är således av betydelse att implementeringen verkligen lyckas 
och blir hållbar. Implementering av nya metoder inom offentlig sektor är en komplicerad 
process där det ofta uppkommer svårigheter som utgör hinder för implementeringsprocessen. 
Forskningsmetoden som denna kvalitativa undersökning stödjer sig på är Grundad Teori. 
Anledningen till att göra en kvalitativ undersökning/utvärdering grundar sig på att det vid 
enbart kvantitativa utvärderingar av offentliga organisationer kan uppstå oönskade bieffekter, 
som har en negativ påverkan på människor och organisationers beteende. Resultatet visar att 
anställda inom AMA har en föreställning om att tiden utgör det största hindret. Att tid avsätts 
för mänskliga resurser, information, kommunikation, utbildning och användning är avgörande 
för att implementeringen av OCN- metoden ska bli lyckad och hållbar. 

Nyckelord: Offentlig verksamhet, Implementeringsprocess, Utvärdering, Grundad Teori, Tid, 
Mänskliga resurser, Information, Kommunikation, Utbildning. 
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1 Bakgrund och inledning 
Uppsatsen grundar sig på att jag som student inom det beteendevetenskapliga programmet med 
socialpsykologisk inriktning, har antagit utmaningen att skriva uppsatsen utifrån ett samarbete 
mellan Mälardalens högskola och AMA- Arbetsmarknad. AMA- arbetsmarknad är en offentlig 
verksamhet inom Västerås stad som arbetar med arbetsmarknadspolitiska åtgärder på uppdrag 
av utbildningsnämnden och arbetsmarknadsnämnden i Västerås kommun. Motivet till 
undersökningen i uppsatsen bygger på att AMA- Arbetsmarknad har funderingar på att 
implementera en ny metod, Open College Network(OCN), för validering av informella 
kompetenser hos deltagarna inom deras verksamheter. Med andra ord; ett utvärderingsverktyg 
som översätter de arbetslösa deltagarnas ej dokumenterade kunskaper till formella 
kompetenser. Att införa ett sådant verktyg som komplement till det redan befintliga systemet 
tror AMA- Arbetsmarknad skulle göra det lättare att fånga upp en stor del av det kunnande som 
deltagarna besitter men ej har dokumenterat. I regeringens ”utvecklingsplan för förskola, skola 
och vuxenutbildning – samverkan, ansvar och utveckling” står det följande att läsa om 
begreppen värdering/validering:  

”Med validering avses en strukturerad bedömning och erkännande samt en värdering av 
färdigheter och kompetenser som uppnåtts både i och utanför det formella utbildningsväsendet. 
Mätning och erkännande på ett formaliserat sätt av reell kompetens eller tyst kunskap är ett 
annat sätt att uttrycka vad det gäller”(Regeringens skrivelse 1998/99:121:94). 

Mitt syfte med denna studie är att undersöka och utvärdera vilka omständigheter som kan 
komma att utgöra hinder för AMA- Arbetsmarknad i arbetet med att implementera OCN- 
metoden. Utvärderingar av offentliga verksamheter har blivit allt vanligare jämfört med tidigare 
och syftet med att göra utvärderingar har också kommit att förändrats. Jag kommer därför 
inledningsvis börja med att generellt redogöra för utvärderingssamhället, hur utvärdering och 
uppföljning inom den offentliga sektorn har förändrats och vilken betydelse och påverkan 
utvärdering har på människor och organisationer i dagens samhälle. Jag har främst använt mig 
av Lena Lindgrens bok Utvärderingsmonstret(2006), där hon kritiskt granskar 
utvärdering/uppföljning inom den offentliga sektorn. Efter denna granskning av utvärdering så 
kommer jag att framhålla vad som är problemet med att enbart använda sig av kvantitativa 
utvärderingar inom offentliga verksamheter. Därefter avgränsar jag mig och gör en närmare 
presentation av den domän dvs. forskningsområde som är objektet för min undersökning vilket 
är i AMA- Arbetsmarknad Västerås. Vidare presenterar jag OCN- metoden som AMA – 
Arbetsmarknad har funderingar på att implementera. Jag kommer fortsättningsvis genom 
uppsatsen att benämna AMA- Arbetsmarknad som AMA och metoden - Open College Network 
som OCN.  

1.1 Utvärderingssamhället 
Aldrig förr har utvärdering av människors och verksamheters prestationer inom institutioner, 
organisationer och företag skett i samma vida omfattning i samhället som det görs idag. 
Oberoende var man befinner sig i samhället, på arbetsplatsen, som studerande i skolan eller 
som kund av olika företags varor och tjänster, blir det allt vanligare att man tar del av eller 
medverkar i olika utvärderingar. Utvärderingar kan ha olika syften men gemensamt för all 
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utvärdering är att inhämta kunskap om någonting. Utvärderingar görs för att få kunskap om 
verksamheters måluppfyllelse, nytta, kostnader, effektivitet och kvalitet. Utvärdering är ett 
redskap som kan hjälpa till att bättre förstå och förklara varför något blivit som det blivit och ge 
kunskap om framtida handlingsmöjligheter(Forskningsprogram vid Centrum för 
utvärderingsforskning(2002-2007),Umeå Universitet). 

Enligt Lindgren(2006:9–10) förekommer utvärderingar vid särskilda tillfällen och utförs i regel 
av extern expertis på uppdrag av någon. Avsikten med min studie är att utvärdera vilka problem 
som anställda inom AMA kan ställas inför och som därmed kan hindra implementeringen av 
OCN. Det kan tyckas problematiskt att utvärdera något som ännu inte har ägt rum men syftet 
med min studie och grundade teori är att den skall kunna vara till nytta för anställda inom 
AMA inför beslutet att införa OCN- metoden till sina verksamheter. Med en djupare 
medvetenhet om vad som kan hindra implementeringsprocessen kan åtgärder sättas in på ett 
tidigt stadium och därmed förebygga ett misslyckat införande. Resultatet av studien kan således 
komma att påverka beteendet hos de anställda inom AMA. Begreppet utvärdering har många 
innebörder och definieras olika i olika sammanhang. I Svenska akademins ordbok står ordet 
utvärdera för betydelsen att: fastställa eller bedöma värdet av eller resultatet av försök. 
Professor Lennart Vedung är framstående inom utvärderingsteorin, han ger följande definition 
på utvärdering:  

“Evaluation= Careful retrospective assessment of the merit, worth, and value of 
administration, output, and outcome of government interventions, which is intended to play a 
role in future, practical action situations”(Vedung 2005:3). 

Enligt Vedung(2002:3-4) ingår utvärdering som en mega- och gigatrend i den moderna 
förvaltningspolitiken. Utvärdering som megatrend visar en tendens bort från regelstyrning eller 
processtyrning mot målstyrning och resultatstyrning. Utvärdering som gigatrend kan enligt 
Vedung förstås som en reflexiv modernitet. Med reflexiv modernitet menar Vedung att 
utvärderingar inte är framåtblickande utan i stället tillbakablickande i den bemärkelsen att den 
tittar bakåt och reflekterar över resultat som ett faktabaserat medel att åstadkomma ett mer 
rationellt tänkande. Utvärdering, granskning, och uppföljning av verksamheter inom den 
offentliga sektorn har expanderat och vuxit sig större än någonsin tidigare i historien.  
Tidigare handlade utvärderingar enbart om att undersöka effekter av politiska reformer och det 
är först senare under 1990- talet som utvärdering på allvar har institutionaliserats och tagits för 
given som ett effektivt och självklart nyckelinstrument för att styra och utveckla de offentliga 
verksamheterna(Lindgren 2006:13) 

 Resultatstyrning har spridit sig världen över och har varit vägledande för förändringar inom 
offentlig sektor i många länder. I Sverige praktiseras resultatstyrning inom alla offentliga 
verksamheter på såväl nationell som kommunal och EU-nivå. Metoder och modeller som har 
varit avsedda för affärsvärlden har blivit mönsterbildande i offentliga verksamheter där 
nyckelorden är konkurrensutsättning, produktivitet, effektivitet, kundorientering och kvalitet. 
Denna globala reformrörelse benämns som New Public Management(NPM). Till NPM:s 
principer hör resultatstyrning och därtill kravet på att redovisa kvalitet och resultat. I takt med 
att resultatstyrning och NPM har utvecklats har synen på ansvar och ansvarsutkrävande inom 
offentliga förvaltningar förskjutits. Traditionellt sett har ledare inom offentliga förvaltningar 
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agerat på basis av tillit från politiker och allmänheten, strikt kontroll och uppföljning har inte 
varit särskilt viktigt. Detsamma gäller ansvaret som staten lägger på kommunerna att tillämpa 
delar av den offentliga politiken. Den som får ett formellt ansvar måste redogöra och 
systematiskt rapportera för och hur resultatet förvaltas. Anledningen till detta beror på att 
informell tillit inte anses vara tillräcklig och att det inbyggt i resultatstyrningen finns en misstro 
mellan överordnade och underordnade. Man litar inte på den professionella kompetensen som 
offentligt anställda besitter och därför är utvärdering av olika slag nödvändig(Lindgren 
2006:17–18).   

1.1.1 Kvalitets- och resultatmått  
”Performance measures” som på svenska kan översättas till kvalitets- och resultatmått(KRM) 
går ut på att rutinmässigt och löpande samla in i huvudsak kvantitativ information om vissa 
bestämda aspekter av en verksamhet. Den kvantitativa informationen består av statistik, 
nyckeltal, indikatorer. Det är vanligt att informationen inhämtas via regelbundna 
enkätundersökningar som i kvantifierad form dvs. med siffror visar berörda människors 
synpunkter på verksamheten i fråga. Resultaten av mätningarna kan sedan användas i 
redovisningar, som underlag för beslut och internt utvecklingsarbete osv. men är också viktiga 
för medborgarnas insyn och vägledning. KRM ingår som ett förvaltningspolitiskt 
huvudinstrument för att påverka den offentliga förvaltningen så att den i sin tur kan påverka 
medborgarna och samhället i avsedd riktning. Inom alla nivåer och områden inom den 
offentliga sektorn finns det krav om tillämpning av KRM; i statens styrning av 
statsförvaltningen, i statens styrning av kommunerna och kommunernas styrning av den egna 
verksamheten(Lindgren 2006: 10). Detta innebär att även AMA omfattas av kravet att tillämpa 
KRM i sin verksamhet. 

1.1.2 Förtjänster och nackdelar med KRM och utvärderingar 
Förtjänsterna med uppföljning och utvärdering inklusive KRM är att granskningen leder till 
bättre dokumentation, insyn, jämförelser, kontroll och ansvarsutkrävande samt att det driver på 
utvecklingen av verksamheten. Därför satsas allt mer pengar på att bygga upp KRM-system 
inom offentliga verksamheter världen över. Men många varnar för att det idoga mätandet 
påverkar människors och organisationers beteende på sådant sätt att icke avsedda och negativt 
laddade bieffekter uppstår som är kontraproduktiva i förhållande till avsedda effekter. 
Vedung(2002) påpekar i följande citat om värdet av att göra bieffektsutvärdering framför 
måluppfyllelseutvärdering;  

”Jag rekommenderar starkt bieffektsutvärdering framför måluppfyllelseutvärdering. Ett av de 
kraftfullaste argumenten för att överhuvudtaget göra utvärderingar är, som redan framhållits, 
insikten att resultaten av offentliga ingrepp är oförutsebara, eftersom oavsiktliga händelser 
alltid inträffar. Det måste vara en viktig uppgift vid utvärdering att klarlägga dessa bieffekter” 
(Vedung 2002,”Utvärderingsmodeller”, socialvetenskaplig tidskrift, nr 2-3, 2002:127). 

Enligt Lindgren(2006: 103-112) uppstår dessa bieffekter genom själva mätandet även om inte 
måtten används på något medvetet sätt. Genom att tro att måtten används eller att det finns en 
tänkt användning av dem kan det påverka beteendet hos människor och organisationer på ett 
negativt sätt. Människor lär sig vad som mäts och vad som inte mäts vilket gör att kunskapen 
kan användas för att manipulera den egna verksamheten, genom att rikta in sig på det som 
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människor tror betalar sig. Dessa strategiska beteenden brukar i litteraturen benämnas: 
Teaching to the test - vilket innebär att organisationen höjer nivån på sitt resultat i förhållande 
till ett visst eller vissa mått, men ur ett socialt och/eller professionellt perspektiv så har inte 
ökningen någon signifikant betydelse. Tunnel vision – det finns en tendens att välja och arbeta 
efter resultatmått som är lätta att kvantifiera, oavsett relevans eller validitet, på bekostnad av 
aktiviteter som är svåra att kvantifiera. Suboptimization - att ledares egna begränsade mål 
främjas på bekostnad av helheten. Myopia- mått som mäter kortsiktiga mål ges större betydelse 
än sådana som mäter mer långsiktiga mål. Ossification är en bieffekt som innebär att det är 
viktigt att framstå som duktig i förhållande till olika mått.  En sådan fokusering säkrar 
resurstilldelningen för den enskilda organisationen på kort sikt men hämmar innovation, 
utveckling och mångfald vilket långsiktigt leder till en förlamad offentlig sektor. Ambitiösa 
organisationer som satsar på utveckling, nytänkande och eventuellt risktagande straffas medan 
andra organisationer som lever upp till de uppställda måtten belönas. En risk är att när en 
verksamhet bedöms utifrån mått och indikatorer som fastställs av externa instanser så kan dessa 
kännas främmande för de professionella som reagerar med misstro eller börjar tvivla på sin 
egen professionalism. 

Panopticon är ursprungligen ett begrepp som på 1800- talet utvecklades av Jeremy Bentham 
för att beskriva det perfekta fängelset; cirkelrunda fängelsebyggnader med en yttre ring av 
celler och ett inre torn varifrån man effektivt övervakade fångarna. Vid en första anblick kan 
Panopticon och KRM framstå som en metod, ett rationellt och neutralt redskap med vars hjälp 
den offentliga sektorns arbete kan bli effektivare. Enligt Foacault och andra författare som har 
inspirerats av honom är det en villfarelse. I en organisation som ständigt utsätts för kontroll och 
granskning kommer människor att till sist att övervaka sig själva och varandra, oavsett om det 
panoptiska vakttornet är bemannat eller ej. KRM och utvärdering har en stark negativ effekt på 
tillit och förtroende mellan människor i en organisation. Stränga utvärderingar av måldokument 
sprider en känsla av otillräcklighet. Även om organisationen lyckas att leva upp till några av 
måtten har alltid några andra missats. KRM skapar en känsla av att ständigt vara övervakad, 
vilket i sin tur leder till ”a culture of compliance” vilket innebär att människor inte vågar 
ifrågasätta(Lindgren 2006:104–112).  

1.2 Sammanfattning och problemformulering 
Jag har i det inledande kapitlet redogjort för betydelsen av begreppen utvärdering och 
uppföljning. Vidare så snuddar jag vid hur utvärderingar från början hade syftet att mäta 
effekter av politiska reformer, och att det nu i modern tid har skett en förändring av utvärdering 
och uppföljning inom offentlig sektor. Begreppet New Public Management som tidigare hörde 
till affärsvärlden har inom all offentlig verksamhet spridit sig världen över. 
Konkurrensutsättning, produktivitet, effektivitet, kundorientering och kvalitet är numera något 
som även kommuner och därmed också AMA måste ha i åtanke då det gäller styrningen av 
verksamheternas mål. Kvalitets- och resultatsmått används löpande och kontinuerligt för att 
med kvantitativa mätningar samla information om verksamheternas prestationer. Problemet 
ligger i att KRM som verktyg, för att kvantitativt mäta resultat och kvalitet, inte enbart visar sig 
innebära positiva effekter för offentliga verksamheter. Lena Lindgren(2006) menar att det 
uppkommer, bieffekter i samband med KRM som på olika sätt påverkar beteendet hos 
människor och organisationer.  
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Då det har visat sig att det ibland uppstår oönskade bieffekter, som påverkar människor på ett 
negativt sätt i arbetet med att höja kvalitet och effektivitet inom verksamheter, anser jag att 
enbart kvantitativa mätningar och utvärderingar troligtvis inte är tillräckligt för att en 
verksamhet ska kunna nå meningsfulla mål. Därför har jag för avsikt att göra en kvalitativ 
undersökning/utvärdering av AMA som kan bidra till en lyckad och hållbar implementering av 
OCN- metoden. AMA har en förhoppning om att en implementering av OCN- metoden kan 
komma att höja verksamhetens kvalitet och effektivitet gällande arbetet med att få ut de 
arbetslösa deltagarna på den öppna arbetsmarknaden vilket kan ses som ett meningsfullt mål. 
Jag kommer i min studie ta fokus på implementeringsprocessen eftersom tidigare forskning 
visar att det inte är en helt problemfri förändringsprocess. 

Enligt Karin Guldbrandssons forskningssammanställning som heter Från nyhet till 
vardagsnytta – om implementeringens mödosamma konst(2007), är forskarna eniga om att det 
är en konst att lyckas med implementering av nya innovationer inom organisationer. Ofta tar 
implementeringsprocessen kolossalt lång tid från det att en idé om att implementera en ny 
metod har utformats tills att metoden verkligen används och blir institutionaliserad i 
organisationen. Implementeringsprocessen startar med en idé om hur organisationen bättre ska 
kunna möta ett behov eller att lösa ett problem. Detta följer således med att metoden 
presenteras och ett beslut om att implementera fattas. Nästa steg i processen handlar om att 
planera, förbereda och genomföra det som krävs för att åstadkomma förändringen som 
eftersträvas. När den nya metoden har inkorporerats och börjat användas i organisationen görs 
en utvärdering, om det är nödvändigt modifieras metoden för att passa organisationen. 
Slutligen tas metoden för given oavsett de förändringar som har vederfarits och kommer att 
betraktas som institutionaliserad i organisationen(Guldbrandsson, 2007:16). 

Jag vill med min studie se vad som möjligtvis kan hindra processen att implementera OCN- 
metoden in till AMA:s verksamheter. Därmed tar jag fasta på Vedungs rekommendation och 
argument om att göra en bieffektsutvärdering av verksamheten i stället för en 
måluppfyllelseutvärdering.  

2 Avgränsningsområde 
Jag kommer nu i nästkommande avsnitt att redogöra närmare för det forskningsområde som jag 
har avgränsat mig till, AMA och OCN. Jag inleder med en presentation av AMA- 
Arbetsmarknad i Västerås. Därefter redogör jag mer ingående om OCN- metoden. 

2.1 AMA- Arbetsmarknad 
AMA- arbetsmarknad(AMA) är en verksamhet inom Västerås stad som arbetar på uppdrag av 
utbildningsnämnden och arbetsmarknadsnämnden i Västerås kommun. AMA är en 
utförarorganisation som hör till Teknik och idrottsförvaltningen och är kommunens utförare av 
tekniska tjänster inom områdena gator, parker vägar, renhållning, trafikfrågor, bad- och 
idrottsverksamhet samt sophämtning. Inom arbetsmarknadsområdet är förvaltningen en länk 
mellan arbetssökande och företag. Förvaltningen arbetar i konkurrens med andra utförare inom 
dessa områden. AMA har ca 80 anställda som arbetar i egenskap som chefer, arbetsledare, 
konsulenter och beteendevetare etc. och har en omsättning på ca 100 mkr/år. AMA:s uppdrag 
baseras på en årlig beställning av kommunens utbildnings och arbetsmarknadsnämnd. AMA: s 
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tjänsteutbud är: utredning som kartlägger deltagarnas behov av olika insatser, rehabilitering 
som tränar och förbereder deltagare för återgång till arbete, kompetensutveckling som utvecklar 
och ger deltagarna ny kompetens, praktik inom både privat och offentlig sektor eller inom de 
egna praktiska verksamheterna, och matchning av deltagarna mot arbetsmarknadens behov. 
Tjänsterna kombineras individuellt och efter behov. AMA erbjuder utöver detta även 130 
platser i stadens verksamheter för Jobb och Utvecklingsgarantin, platser för ”LYFT” och 
språkpraktik. Årligen erbjuds ca 500 ungdomar sommarjobb och olika projekt för ungdomar i 
syfte att få dem att komma närmare arbetsmarknaden. AMA- arbetsmarknad arbetar utefter två 
huvudspår där det ena, Jobbcentrum(JC) arbetar med deltagare under en kortare period. 
Deltagarna är främst hänvisade från Sysselsättning och försörjning(Sof) då de söker 
socialbidrag. Deltagarna inom JC domineras av unga. Insatserna som görs för deltagarna är 
kartläggning, upprättande av CV, handlingsplaner och coachning för att hjälpa deltagaren till 
utbildning, jobb eller praktikplats. Det andra spåret heter Utvecklingscentrum(UC). Där är 
deltagarna inne under längre perioder och arbetar med människor som har lång väg till den 
ordinarie arbetsmarknaden Deltagarna inom UC arbetar inom interna praktikplatser som har 
verksamheter som skogsarbete, grässlåtter, bageri, varmkök, café, bilvård, metallverkstad, 
snickeri, byggnation, textil, musik mm. Deltagarna blir i huvudsak hänvisade till UC via 
Arbetsförmedlingen. Deltagarna inom UC har generellt en högre medelålder och en lång 
arbetslöshetstid bakom sig och ofta finns det en problematik kring sociala, intellektuella eller 
psykiska faktorer. Varje deltagare har sin personliga konsulent och målet för hela verksamheten 
är ”kortaste vägen till arbete”. AMA-arbetsmarknad är ingen behandlande verksamhet utan en 
arbetsmarknadsverksamhet och arbetar utifrån värdegrunden att människan är en resurs med 
vilja och med många positiva egenskaper. Ledorden i AMA:s värdegrund är delaktighet, ansvar 
och utveckling. Antalet deltagare som passerar AMA ligger kring 3000/år 
(http://ama.vasteras.se/om_ama/default.aspx). 

AMA- Arbetsmarknad i Västerås driver i dag ett effektivt arbete med att hjälpa arbetslösa till 
att komma närmare den öppna arbetsmarknaden och till att bli självförsörjande. I ett led att 
utveckla sitt arbete kvalitativt och bli ännu effektivare, (vilket stämmer väl med resonemanget 
kring New Public Management) har AMA funderingar på att implementera OCN- verktyget i 
sin organisation. Det kan därför vara av relevans att i detta skede presentera OCN- metoden. 
Därefter följer syftet med studien och den frågeställning som jag vill få besvarad. 

2.2 OCN – metoden 
OCN- metoden kommer ursprungligen från Storbritannien där den har utvecklats sedan början 
på 80-talet då stora grupper stålverksarbetare blev arbetslösa. Arbetarna hade mycket 
kompetenser som aldrig hade satts på formellt papper och därför skapades systemet Open 
College Network(OCN) för validering av arbetarnas kompetenser. Metoden togs till Sverige 
2004 av Föreningen Urkraft i Skellefteå. OCN Sweden AB grundades 2005 och har därefter 
arbetat med spridningen av OCN- metoden i Sverige och Europa. Metoden är till för att 
kvalitetssäkra och erkänna utbildningar/verksamheter samt att ge erkännande för varje individs 
lärande. En implementering av OCN- metoden som ett verktyg i en organisation medför en 
genomlysning av verksamhetens mål, lärandemål, resurser och förutsättningar av kvalitet. 
Kvalitetssäkringen baseras på en programplan med tydlig beskrivning av verksamhetens 
struktur, resurser och förutsättningar för kvalitet. Till programplanen hör kursmoduler som är 
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en detaljbeskrivning av det lärande som sker och av de lärandemål som verksamheten har. 
Tillsammans är dessa dokument utgångspunkten för kvalitetssäkringen.  
Med OCN- metoden följer därtill en standardisering av utbildning.  
Lärandet kan erkännas på tre nivåer – nivå 1, 2 och 3. Nivåerna 
visar på djupet av det erhållna lärandet. Nätverket som byggs 
upp kring OCN- metoden inkluderar representanter från flera 
olika samhällssektorer. Bilden till höger illustrerar en OCN- 
panel med representanter från olika samhällssektorer. Varje 
utbildning/verksamhet presenteras först för en sådan panel där 
representanter från nätverket och från aktuella samhällssektorer 
samlas för att granska och eventuellt utveckla organisationens 
verksamhet. På detta sätt kommuniceras innehållet och kvaliteten ut i samhället till de aktörer 
som är viktiga för organisationen och deltagarna. (http://www.ocn.se). 

3 Syfte och frågeställning 
Syftet är att jag med en kvalitativ studie ska kunna upptäcka potentiella problem som kan 
uppkomma och hindra implementeringen av OCN -metoden. Genom jämförelser med vad 
tidigare forskning/utvärderingar kommer att visa gällande implementerings- och 
förändringsprocesser är min förhoppning att jag ska komma fram till en teori som kan bidra 
med kunskap som kan vara värdefull för alla dvs. både anställda och deltagare inom AMA:s 
verksamheter. Jag anser att en kvalitativ undersökning/utvärdering på ett bättre sätt kan bidra 
med kunskap om den egna verksamheten än vad en kvantitativ utvärdering kan göra. Min 
uppfattning är att enbart kvantitativa undersökningar inte är tillräckliga för att förstå någonting 
på djupet. Kvantitativa undersökningar studerar det som går att kvantifiera och mäta, och får 
därför inte fatt i någon djupare förståelse av människors upplevelser av saker och ting. Genom 
kvalitativa intervjuer med anställda inom olika avdelningar inom AMA hoppas jag få svar på 
följande frågeställningar;  

– Finns det inom AMA ett behov av att införa och implementera en ny metod?  

– Vilka möjligheter/svårigheter finns med att implementera OCN- metoden? 

– Anser anställda inom AMA att en implementering av OCN kommer att leda till att 
verksamheterna blir effektivare i sitt arbete med att hjälpa de arbetslösa deltagarna ut på den 
öppna arbetsmarknaden? 

Innan jag sammanfattar vad den tidigare forskningen har att frambringa gällande 
implementerings- och förändringsprocesser kommer jag nu i nästkommande kapitel ge en 
disposition som beskriver uppsatsen i helhet. 

4 Disposition  
Jag har i föregående kapitel 1-3 givit läsaren en introduktion och bakgrund till syftet med min 
uppsats och ger nu en disposition över uppsatsens resterande delar.  

Kap.5 Tidigare forskning: Här redogör jag för tidigare forskning som jag har tagit del av och 
som handlar om problem och avgörande framgångsfaktorer vid implementerings- och 
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förändrings- processer. Den tidigare forskningen består av utvärderingsrapporter och litteratur 
som jag presenterar och redogör för under de forskningsteman som jag fått fram då jag har 
analyserat forskningsbidragen.  

Kap.6 Metod: Här i uppsatsens metodavsnitt redogör jag kort varför jag har valt att använda en 
kvalitativ metod i min undersökning. I anslutning till det så presenterar jag också Grundad 
Teori som är den metod som jag har ansett varit den mest lämpade och därför har utgått ifrån. 
Vidare i detta metodavsnitt redogör jag för forskningsprocessen enligt Glaser och presenterar 
de tre olika faserna: den öppna fasen, den selektiva fasen och den teoretiska fasen. Därefter 
följer hur jag har gått till väga gällande datainsamling, urval och analys.  

Kap.7 Resultat: Detta avsnitt är uppsatsens analys och resultatdel. Där görs en redovisning av 
citat ur textmaterialet som belyser de resultat som jag har fått fram genom analysen. 
 I detta avsnitt presenterar jag även den kategori som utgör kärnkategorin och hur den relaterar 
till övriga kategorier som jag har funnit i analysen. Kapitlet avslutas med en modell som visar 
hur kärnkategorin tid relaterar till underkategorierna för mänskliga resurser, att informera,  
att kommunicera, att lära och att använda. 

Kap.8 Diskussion: I det sista kapitlet för jag en diskussion kring resultatet kopplat till den 
frågeställning som jag har haft och vad den tidigare forskningen visat. Därefter följer 
diskussion om den valda metodens begränsningar och självkritik. Avslutningsvis redogör jag 
även för den teoretiska referensram och de socialpsykologiska begrepp som jag anser kan 
knytas samman med uppsatsens fenomen.  

5 Tidigare forskning  
Jag har sökt efter tidigare forskning som handlar om implementering av nya metoder för att få 
en bild av vilka svårigheter som implementeringsprocessen kan medföra.  Jag har bl.a. använt 
mig av sökorden implementering av nya verktyg, utvärdering av OCN, förändringsarbete i 
offentliga organisationer, hållbara förändringar och liknande. Det har resulterat i att jag har 
valt ut tre utvärderingsrapporter som jag anser är relevanta och jämförbara i förhållande till min 
undersökning. En av rapporterna är en utvärdering av OCN- metoden, den ger jag lite större 
utrymme eftersom den är betydelsefull för en jämförelse med min egen studie. Jag har även valt 
att i detta kapitel ta med fyra böcker som ger en inblick i hur förändringsarbete inom 
organisationer påverkar människors beteende på olika sätt, vilket kan orsaka problem som 
hindrar implementeringsprocessen. 

5.1 Från idé till implementering - en fråga om tid, resurser och tilltro 
Följeforskaren Lena Larsson följde Dur-projektet i Göteborgs Stad under tre år. DUR står för 
dokumentation, utvärdering och resultat. Utvärderingen av projektet visar att 
implementeringen av DUR tog längre tid än vad som var beräknat. Vid den satta tiden för 
projektets avslutande så hade en del verksamheter kommit långt och börjat använda DUR, 
medans andra endast låg i startgroparna. Därför avsattes mer tid och personal för ändamålet att 
fortsätta implementeringen. Den största anledningen till förseningen var ett i förväg utlovat 
men uteblivet IT-stöd, vilket enligt författaren av rapporten kan bidra till att socialarbetarna 
tappar tilltron till att ett integrerat IT-stöd verkligen kommer att skapas för DUR, och därmed 
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tappas en del av motivationen att använda DUR(DUR – projektet i Göteborgs Stad, 
Utvärderingens slutrapport, 2005). 

5.2 Implementering – en fråga om osäkra förhållanden 
Mats Ekermo och Linda Beckmans slutrapport bygger på en utvärdering av ett 
metodutvecklingsprojekt som initierades av Sveriges Kommuner och Landsting(SKL). 
Projektet som utvärderades gick ut på att implementera metoden Case management i tre 
regioner med tillhörande kommuner och landsting. Utvärderingen visar på förhållanden som 
skapar osäkerhet bland deltagarna i projektet. Resultatet visar att det bland deltagarna i 
projektet fanns en oro att metodutvecklingsarbetet skulle medföra alltför stora kostnader, 
förändrade och otillfredsställande arbetsvillkor, frikoppling från tidigare yrkesroller och 
arbetsuppgifter, ej tillfredställande kunskapsbehov samt ett oklart implementeringsansvar 
(Arbetsrapport, 2008:1: 25, 61-65, Studies in Social Sciences, Mälardalens Högskola).  

5.3 Implementering – en fråga om kritiska framgångsfaktorer 
Kvalitetslab, är ett ESF- finansierat samarbetsprojekt mellan 5 olika kommuner i mellersta 
Norrland som sedan 2008 prövat utbildningsverktyget OCN på uppdrag av ägaren till projektet 
som är Sundsvalls kommun. Rapporten som kvalitetslab har framställt bygger på egna 
erfarenheter av en implementering av OCN- verktyget samt intervjuer av handledare, 
praktikhandledare, elever och deltagare inom verksamheter som under en längre tid har arbetat 
med OCN- verktyget. Av resultatet framgår att OCN- verktyget synliggör och erkänner lärande 
men att en hopblandning av verktygets funktion och vad en verksamhet väljer att använda det 
till skapar förvirring om vad verktyget egentligen är. Vidare finns det möjligheter med 
verktyget anser kvalitetslab men att det då krävs ett aktivt och medvetet arbete, för att ta tillvara 
på möjliga användningsområden för verktyget och därmed erhålla de synergieffekter som kan 
uppstå. Kvalitetslab anser att verktyget blir kostnadseffektivt enbart om dess struktur används 
fullt ut i hela organisationen/verksamheten tillsammans med ett förändrat förhållningssätt 
angående lärande. 

Då det gäller implementeringsprocessen konstaterade Kvalitetslab att även om verksamheten är 
positiv till verktyget så innebär det att personal skall träna på att arbeta på ett nytt sätt parallellt 
med att det ordinarie arbetet skall upprätthållas. Hur denna process utvecklas beror på hur 
handledare och ledare agerar, hur dessa möter motstånd, utmaningar och förvirring. Vidare 
upptäckte kvalitetslab att det förekom svårigheter under implementeringsprocessen och brister i 
kvalitetskedjan. Det var speciellt när verksamheten tog över hanteringen av OCN- metoden 
som problem uppstod. Störst var problemen att i verksamheten uppskatta den tid som det 
administrativa arbetet runt hantering och kontroll av deltagarbevis kräver. Kvalitetslab 
konstaterade att handledarna som ansvarar för sammanställningen av lärandebevis för 
deltagarna upplever en tröghet i det administrativa systemet.  Det är inte bara svårigheterna att 
hinna med den egna bevisföringen utan kritik finns också mot OCN- Sweden att även deras 
hantering av OCN- intygen kan ta onödigt lång tid och den utdragna hanteringstiden riskerar att 
dränera värdet av intyget. Detta drabbar i första hand deltagaren som då saknar intyget när 
denne skall söka ett arbete i anslutning till utbildningen. Utifrån dessa erfarenheter så har ett 
antal kritiska framgångsfaktorer identifierats av Kvalitetslab, i vad som påverkar hur OCN- 
processen kommer att utvecklas och vilken effekt verktyget får för den enskilde individen. 
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Kritiska framgångsfaktorer är bl.a. ledarens och personalens inställning, förankring hos 
handledare, tid och resurser vid genomförandet, att tillåta att processen tar tid, tillåta att alla 
medarbetare inte behöver vara positiva, att nyttan med att implementera OCN- verktyget 
identifieras för både deltagare och verksamheten (www.kvalitetslab.se) . 

5.4 Orsaker som hindrar implementeringsprocessen 
Pressman och Wildavsky’s bok från 1973, Implementation - How great expectations in 
Washington are dashed out in Oakland, ses inom implementeringsforskningen som en 
klassiker. Deras forskningsbidrag handlar om hur ett redan finansierat program för att minska 
arbetslösheten i Oakland stötte på hinder under implementeringsprocessen. Pressman och 
Wildavsky tar upp sju olika orsaker till varför implementeringen inte lyckades på ett 
tillfredställande sätt: Programmet som skulle implementeras stämde inte med andra 
förpliktelser, man föredrog andra program, man hade parallella åtaganden, man var beroende 
av andra som inte ansåg programmet som viktigt, ledarskapet var svagt och organisationen var 
inte tillräckligt bra, programmet överensstämde inte med lagar och förordningar och man hade 
för lite makt(Pressman & Wildavsky1973:99–102).  

Även om det i ett tidigt skede har klargjorts att det finns ett behov av att implementera en ny 
metod, att avsatta resurser finns för finansiering och utbildning av metoden, visar forskningen 
att det kan uppstå andra kritiska faktorer som kan utgöra hinder för implementeringsprocessen. 
Dessa faktorer handlar om hur människor upplever den förändringssituation som uppstår vid en 
implementering. Beroende på vilken förmåga organisationen har då det gäller att hantera dessa 
faktorer som påverkar människors beteende kan det spela en avgörande roll för ett hållbart 
implementeringsarbete. Jag har därför valt att ta med den litteratur som presenteras nedan. 

5.5 Förankring och delaktighet- en förutsättning  
Svensson m.fl.(2007:44–45) har intresserat sig för forskning kring hållbar utveckling inom 
organisationer. Enligt dessa forskare visar erfarenhet och forskning att en hög delaktighet bland 
berörda och en bred förankring i organisationen är viktiga förutsättningar för att uppnå resultat i 
ett projekt. Framförallt är dessa förutsättningar viktiga för att skapa en förståelse av 
projektidén. Men samtidigt betonar de att betydelsen av förankring och delaktighet för att skapa 
hållbar utveckling och långsiktiga effekter är mer komplicerad att ställa. Bl.a. kan alltför höga 
krav på delaktighet få negativa konsekvenser, speciellt om de berörda upplever att de inte får 
tillbaka så mycket själva eller är pressade av andra plikter. 

5.6 Förändring inom organisationer – en intrapsykisk process  
Bo Ahrenfelt(2001:23–28) talar i sin bok Förändring som tillstånd om att förändringar inom 
organisationer antingen kan vara av första eller andra ordningen. En första ordningens 
förändring inom ett system är när en övergång från ett inre tillstånd till ett annat sker utan att 
systemet förändras. Begreppet förnyelse ligger inom den första ordningens ram då förnyelse 
eller förbättring av något som redan finns sker. Vid en förändring av andra ordningen så 
förändras hela systemet vilket i praktiken innebär att det organisatoriska tänkandet och 
agerandet förändras kvalitativt. En förändring av andra ordningen innefattar alltid en 
intrapsykisk process där såväl kognition som emotion spelar stora och avgörande roller i 
utformandet av nya tankemönster. Ahrenfelt menar att det inte är problemet som är problemet 
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utan det är hur vi hanterar problemet som är det verkliga problemet. Ahrenfelt upplyser bl.a. 
om hur hanteringen av information, kommunikation och koordination är avgörande för 
organisationers fortlevnad i en föränderlig värld(Ahrenfelt 2001: 99-132). 

5.7 Motstånd och vilja till förändring 
Rendahl(1995:44) påtalar i sin bok, Att förändra och leda morgondagens arbete, om 
nödvändigheten att tro på människors föränderlighet.  Han menar att det ytterst är en fråga om 
människors vilja och förmåga att förändra sig. Det finns inbyggt hos de flesta människor både 
ett motstånd och en vilja till förändring hävdar Rendahl. Detta medför att människor med olika 
viljor kommer att hamna i konfliktsituationer, vara för eller emot olika förändringar, vilket i sin 
tur utgör en risk att man hamnar i låsta positioner. Innovativa förändringar medför ofta 
spänningar, oro och svårstyrda förändringsprocesser, vilket Rendahl ger två olika förklaringar 
till. Den första förklaringen rör medarbetarnas osäkerhet inför förändringar, eftersom de inte på 
förhand vet om det nya sättet blir överlägset det gamla. Människor som hamnar i osäkra, men 
samtidigt för dem viktiga situationer blir ofta känslomässigt engagerade och kan försöka att 
kompensera bortfallet av kunskaper/erfarenheter i den nya situationen med att agera med en 
påtagen tvärsäkerhet. Rendahl menar att i många förnyelsesituationer uppkommer 
konfrontationer då olika medarbetare ägnar sig åt att debattera snarare än att gå in i dialoger om 
problem. Genom sin tvärsäkra argumentation så övertygar man t.o.m. sig själv. Rhendal anser 
att detta utgör en risk eftersom att de som argumenterar starkast får ett alltför stort inflytande i 
relation till de som har svårt att formulera sig. Ett faktum är att de som är tysta kanske besitter 
mycket värdefull kunskap.  

Den andra förklaringen som Rhendal(1995:44) ger är att det vid väsentliga förändringar av 
kärnaktiviteter väcks en stark motivation att påverka förändringen. Ofta rör det sig om frågor 
som har med människors yrkesidentitet och ställning i organisationen att göra. Många 
människor mobiliserar sin energi av det skälet att de vill skydda sin position eller flytta fram sin 
position. Rhendal menar att de ser förändringssituationen som ett hot eller möjlighet att 
förändra och att det därför faller sig högst naturligt att människor öppet eller dolt börjar agera 
för eller emot förändringar. Risken och problemet med det är att individer och grupper 
utvecklar olika målsättningar rörande vilka förändringar som gagnar företaget och dem själva. 
Det krävs enligt Rhendal(1995: 35-36) en medvetenhet om att osäkerhet vare sig kan planeras 
eller utbildas bort. Därför är det viktigt att tidigt lägga kraft på att skapa insikt hos alla berörda 
om varför en väsentlig och riskfylld förändring är nödvändig. 

5.8 Mitt bidrag till den befintliga forskningen 
Tidigare utvärderingsrapporter som ovan nämnts har mestadels utformats efter att en 
implementeringsprocess redan har ägt rum. Resultaten visar att implementeringsarbete inte är 
en helt okomplicerad förändringsprocess eftersom det uppstår en rad olika faktorer som 
påverkar processen och därmed även de människor som är delaktiga i förändringen som sker i 
organisationen. Mitt bidrag till den redan befintliga forskningen är undersöka hur anställda 
inom AMA känner inför den förändringsprocess som en implementering innebär, och det innan 
ett slutligt beslut om att börja använda sig av metoden OCN har tagits. Jag vill med min studie 
se om anställda inom AMA har en medvetenhet om dessa framgångskritiska faktorer som den 
tidigare forskningen visar kan utgöra hinder för implementeringsprocessen, och som vid fel 
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hantering kan resultera i bieffekter som påverkar organisationer och människor på ett negativt 
sätt. Vidare vill jag med studien även få fatt i vad som i sådant fall bör göras inom AMA för att 
överbrygga dessa potentiella hinder. 

6 Metod 
Jag kommer i detta kapitel redogöra för den forskningsmetod jag har valt för min undersökning 
som är Grundad Teori. Vidare redogör jag för hur jag har genomfört undersökningen. Jag 
inleder dock först med att argumentera för mitt val av att göra en kvalitativ undersökning. 

6.1 Kvalitativ eller kvantitativ metod 
Jag har i min studie valt att använda mig av en kvalitativ forskningsmetod i stället för en 
kvantitativ. Det eftersom jag anser att en kvalitativ forskningsmetod möjliggör för en djupare 
förståelse och kunskap över det som äger mening för de människor som undersöks. Den 
kvantitativa forskningsmetoden kan enligt Eneroth(2005:37) endast fånga eventuella 
kvantifierbara aspekter av kvaliteter. Det är endast mätbara perspektiv av människors 
erfarenheter som behandlas genom den kvantitativa forskningsmetoden. Därtill tillkommer att 
den kvantitativa metoden alltid har validitets och reliabilitetsproblem. Eftersom att jag i min 
studie vill fånga hur anställda inom AMA upplever olika aspekter kring en implementering av 
OCN- verktyget, så skulle en kvantitativ metod innebära att jag av allt att döma skulle gå miste 
om en hel del kunskaper om omätbara kvaliteter som finns hos dem som jag undersöker och 
vill förstå. Jag har heller inte för avsikt att komma fram till ett resultat som går att generalisera 
utöver mitt forskningsområdes gränser, utan mitt mål är endast att forma en teori som kan bidra 
till att ge anställda inom AMA en djupare förståelse och kunskap över den egna verksamheten, 
vilket i sin tur kan bidra till att hinder under implementeringsprocessen kan förebyggas. Valet 
av kvalitativ metod grundar sig även i att jag vill försöka undvika de bieffekter som 
kvantitativa kvalitets- och resultatmått kan ge upphov till, och som enligt Lindgren(2006) har 
en negativ påverkan på människor och offentliga organisationer. 

6.2 Grundad Teori 
Forskningsområdet för mig är tämligen nytt och okänt, dvs. jag har innan jag påbörjade denna 
studie inte haft någon erfarenhet av vare sig AMA, OCN eller vad implementering innebär. Jag 
utan endast utgått från ett öppet intresse över att utforska detta område.  Därmed faller det sig 
naturligt att jag i min studie har valt att utgå från forskningsmetoden Grundad Teori. Metoden 
förespråkar att forskaren redan från början i en undersökning ska ha ett öppet intresse för det 
som ska utforskas och inte en från början klar formulerad frågeställning. Om man redan från 
början utgår från en redan klar formulerad frågeställning, menar Hartman(2001:61) att 
forskaren kommer att samla in irrelevanta data och man kommer inte att kunna generera en 
teori som beskriver det som är viktigt för de människor som man försöker förstå.  

Jag skulle mycket väl kunna använda den hermeneutiska forskningsmetoden som ett alternativ 
till Grundad Teori med tanke på den öppna frågeställning som jag har. Men eftersom jag har 
för avsikt att återge en så exakt bild som möjligt av den verklighet som jag undersöker, väljer 
jag att inte använda den hermeneutiska forskningsmetoden. Även om jag till viss del använder 
mig av hermeneutik då jag analyserar och tolkar mitt datamaterial så skulle en ren 
hermeneutisk undersökning visa på ett alltför godtyckligt resultat. Detta eftersom det vid en ren 
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hermeneutisk undersökning finns en stor risk att jag inte lyckas sätta min förförståelse som kan 
vara grundad i mitt förhållningssätt till olika teorier inom parantes. Detta problem är också 
något som Ödman(2004) påtalar i nedanstående citat: 

”Den vetenskapliga förhandsinställningen kan också styra undersökningsproceduren så att den 
genom de valda metoderna fungerar som ett filter. Endast teoribekräftande data sorteras in, 
andra får aldrig en chans att komma med” (Ödman 2004:79)  

I Grundad Teori ska forskaren undvika att utgå från tidigare teorier och bör därför förhålla sig 
neutral till dessa(Hartman2001:36- 37). Utifrån dessa premisser har jag valt att placera den 
teoretiska referensramen allra sist i uppsatsens diskussionsdel. De fenomen som har uppenbarat 
sig i uppsatsen kommer då i efterhand att knytas samman till teoretiska begrepp, som kan 
analyseras och förklaras ur ett socialpsykologiskt perspektiv. 

6.3 Metodens vetenskapsteoretiska grund 
Den vetenskapsteoretiska grunden som metoden Grundad teori bygger på är den amerikanska 
pragmatismens vetenskapsfilosofi och den symboliska interaktionismens teori om samhället och 
människan(Guvå & Hylander 2003:6, Hartman2001:28–29). Metoden utvecklades i början av 
sextiotalet av Anselm Strauss och Barney Glaser. Anledningen var ett gemensamt missnöje 
över de traditionella induktiva och deduktiva metoderna. Strauss och Glasers skilda akademiska 
bakgrunder mynnade till att deras metod kom att genomskära de traditionella positivistiska och 
hermeneutiska vetenskaperna. Grundad teori utgör en blandning av induktion och deduktion 
och kan användas både vid kvalitativa som kvantitativa undersökningar. Glaser och Strauss 
förordar dock att det vid sociologiska undersökningar lämpar sig bäst att använda sig av 
kvalitativa data, eftersom sociala fenomen äger en mening(Hartman 2001:23–28).  
Även om Strauss och Glaser tillsammans utvecklade metoden Grundad Teori går paradoxalt 
nog deras åsikter isär för vad Grundad Teori egentligen är, vilket medför att man som forskare 
måste välja om man ska följa Glasers eller Strauss metod(Hartman 2001:41).  

För att besvara den öppna och förutsättningslösa frågeställningen jag har, om hur anställda 
inom AMA upplever olika aspekter av en eventuell implementering av OCN- verktyget, valde 
jag att endast stödja mig på den forskningsprocess gällande Grundad Teori som Glaser 
förespråkar. Att göra en riktig Grundad teori efter konstens alla regler är en process som tar 
väldigt lång tid i anspråk och kräver att forskaren har en hög utvecklad teoretisk 
känslighet(Hartman 2001:97–100). Då jag har begränsat med tid och dessutom inte har någon 
tidigare erfarenhet av att använda Grundad teori som forskningsmetod och heller inte någon 
tidigare kunskap om mitt forskningsområde, anser jag att det inte är rimligt i detta fall att 
alltigenom följa forskningsprocessen enligt Glaser. Jag har därför valt att göra en förkortad 
variant av Grundad Teori. Det finns dock tre kriterier som den Grundade teorin måste uppfylla; 
Den ska för det första vara relevant och kunna beskriva det som den är tänkt att beskriva. För 
det andra måste teorin fungera i verkligheten, och för det tredje måste teorin kunna modifieras 
dvs. genomgå en del små förändringar(Hartman 2001:54–55).  

6.4 Forskningsprocessen enligt Glaser  
Enligt Glaser ska forskaren ha så få förutfattade meningar som möjligt under 
forskningsprocessen. Det är det data som man finner som styr undersökningen. För forskaren 
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gäller det att ta reda på vad som pågår hos de människor som undersöks, vilka problem de är 
ställda inför. Den Grundade Teorin enligt Glaser består av tre faser; den öppna fasen, den 
selektiva fasen och den teoretiska fasen. I den öppna fasen gäller det att försöka att hitta 
kategorier vilka är meningsfenomen för människor som tillhör en viss grupp. Dessa fenomen 
försöker man sedan att beskriva begreppsligt. Kategorierna finner man genom att analysera det 
datamaterial som man har samlat in. När man till slut inte kan upptäcka fler kategorier så är 
datamaterialet mättat. Då har man även funnit vilken kategori som utgör kärnkategorin, dvs. 
den kategori som beskriver det problem som står i centrum för den grupp människor man 
undersöker. Det är då dags att gå över till den selektiva fasen. I den denna fas koncentrerar 
forskaren sig på några av de funna kategorierna och väljer bort andra. Regeln är att man bara 
ska ha kvar de kategorier som relaterar till kärnkategorin. Genom ytterligare datainsamlande så 
försöker man bestämma vilka kategorier som är viktiga, och där man tydligare försöker att 
bestämma deras egenskaper. När det återigen har uppstått mättnad så övergår undersökningen 
till den sista teoretiska fasen. Där tar forskaren reda på hur de olika kategorierna förhåller sig 
till varandra. Sedan formuleras hypoteser som ligger till grund för ytterligare datainsamlande. 
När detta är gjort har teorin genererats och man kan börja skriva samman resultatet(Hartman 
2001:40- 41).  

6.4.1 Datainsamlingstekniker, urvalsprinciper och dataanalys 
I Grundad Teori sätts inga gränser för vilka metoder man kan använda för att samla in data eller 
vad data kan bestå av. ”All is data” enligt Glaser(Hartman 2001:63). I undersökningens öppna 
fas kan man använda sig av alla möjliga upptänkliga källor. När man sedan går in i den 
selektiva fasen vet man vad man är ute efter, och man får välja datainsamlingsteknik utifrån det 
man vill ha reda på. Samma sak gäller sedan i den teoretiska fasen(Hartman 2001:63- 64). 
Urvalsprinciperna i Grundad teori är att urvalet ska vara ändamålsenligt, men att det ska vara 
idéer som genererats ur insamlad data som ska styra urvalet och inte redan förutsatta idéer om 
vad som är viktigt. Det är detta som kallas teoretiskt urval och som görs kontinuerligt under 
hela undersökningen. Man söker efter det som är viktigt och inte efter det som man antar är 
viktigt. Grundad teori är som ovan nämnts både en induktiv och deduktiv metod. 
I inledningsfasen induktiv och förutsättningslös eftersom teorin uppstår ur det empiriskt 
insamlade datamaterialet. De deduktiva momenten sker under det teoretiska urvalet då man 
genom jämförelser härleder grupper och nya frågor som genererar det vidare datainsamlandet 
(Hartman 2001:67–68). 

Om det teoretiska urvalet uttrycker Patton(2002) följande:  

”I Grundad Teori stödjer sig den jämförande analysen på det teoretiska urval som man gör. 
Man gör dessutom det teoretiska urvalet i syfte att använda sig av den konstanta jämförande 
analysen. De två går hand i hand och sammankopplar undersökningens utformning och analys. 
Vidare tillåter ett teoretiskt urval att belysa och förbättra de variationer som finns i de begrepp 
som hittas i datainsamlingen”(Patton 2002:239). (Obs. Min översättning) 

I analysen kodas det insamlade datamaterialet. Genom att begreppsliggöra de olika koderna 
som antingen är faktiska eller teoretiska. De faktiska koderna står för kategorier eller 
egenskaper. De teoretiska koderna är begrepp som binder samman de faktiska koderna och görs 
i den sista teoretiska fasen. När man kodar letar man efter ord och fraser som beskriver enskilda 



19 

 

fenomen. Från dessa enskilda fenomen så formas ett övergripande begrepp och de olika 
fenomenen i texten indikerar begreppet. Tanken är att det i texten finns ett antal indikatorer, 
som alla pekar ut en begreppslig kategori. Denna kategoris egenskap finner man genom att 
jämföra de olika fenomenen med varandra. Jämförelsen är tänkt att visa på vad dessa fenomen 
har gemensamt och vad som skiljer dem åt (Hartman 2001: 79-80). 

6.5 Den genomförda undersökningen 
Jag kommer nu efter den teoretiska genomgången av forskningsprocessen för Grundad teori 
beskriva hur jag faktiskt har gått tillväga med min undersökning, gällande datainsamling, urval 
och analys. 

6.5.1 Deltagande observation av möte mellan AMA och OCN 
I inledningen av min undersökning har jag precis som Glaser förespråkar inte haft någon klar 
frågeställning utan bara ett öppet intresse för mitt forskningsområde som är AMA och deras 
funderingar på att implementera OCN- metoden till deras verksamheter. Via min kontaktperson 
på AMA fick jag möjlighet att delta på ett första informationsmöte som skulle hållas om OCN- 
Sweden. Mötet var arrangerat på AMA:s huvudkontor och närvarande på mötet var 
sammanlagt åtta personer varav två representerade OCN, övriga var anställda inom AMA:s 
olika verksamheter. Min roll i sammanhanget var att observera och anteckna för att lära mig 
mer om AMA och OCN.  Mötet inleddes med ett föredrag om bakgrunden till OCN- Sweden 
och tanken bakom metoden. Efter föredraget var det fritt fram för de anställda att ställa frågor 
om OCN. Från AMA uppkom frågor angående hur lång tid det kan ta att genomföra 
certifieringen, vilka och hur många av de anställda som bör utbilda sig för att använda 
metoden/ verktyget OCN. Vidare kom frågan om kostnader av certifiering och utbildning. 
Svaren som OCN- Sweden gav var att själva genomförandet av certifieringen vanligtvis brukar 
gå snabbt, i vissa fall har det tagit en månad. Alla handledare inom AMA rekommenderades att 
genomgå utbildning. Kostnader för utbildning var 7 200 kr/ person, och certifiering för att 
använda metoden uppgav OCN var 50 000kr/ panel. Varje panel motsvarar en yrkeskategori 
och gäller under tre år. Efter tre år måste panelen uppdateras och förnyas. Därtill uppgav OCN- 
Sweden att varje utskrivet intyg kostar 300 kr.   

6.5.2 Fokus på vad som kan hindra en lyckad implementering 
Tanken som slog mig i detta skede var att en implementering av OCN kan komma att innebära 
enormt stora kostnader för AMA – Arbetsmarknad.  Det med tanke på att det inom AMA finns 
en stor mängd handledare som i så fall behöver utbildas, och därtill alla intyg som de 3000 
deltagarna som årligen passerar genom AMA:s verksamheter ska erhålla. Därför måste det vara 
oerhört viktigt för samhället, deltagarna och de anställda inom AMA att implementeringen av 
OCN- metoden verkligen lyckas och blir hållbar. Ur detta resonemang kom min frågeställning 
att ta sin form. Detta genom mitt intresse att lägga fokus på hur anställda upplever behovet av 
att implementera OCN- metoden, om de föreställer sig möjligheter/svårigheter med 
implementeringen, och om de anser att AMA genom att implementera OCN kommer att bli 
effektivare i arbetet med att hjälpa deltagarna ut ur arbetslösheten.  

Då jag inte har någon tidigare erfarenhet kring implementering och förändringsprocesser valde 
jag i nästa skede därför att söka efter vad tidigare forskning och litteratur visar gällande 
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förändringsarbete och implementering av nya metoder/verktyg inom offentliga organisationer. 
Det visade sig i den tidigare forskningen(se kap.5) att det vid implementeringsprocesser 
förekommer en mängd olika faktorer som är avgörande för hur implementeringar av nya 
metoder avlöper. 

6.5.3 Urvalet 
Urvalet för datainsamlingen har varit som Grundad Teori förespråkar, ändamålsenligt. 
Eftersom jag ville få kunskap om vilka föreställningar anställda inom AMA har om vad som 
kan hindra en lyckad och hållbar implementering av OCN- metoden, så föll det sig naturligt att 
det var genom intervjuer med de anställda som jag skulle samla in data.  
Enligt Kvale(1997: 34) är ämnet för den kvalitativa forskningsintervjun intervjupersonens 
livsvärld och hennes relation till den. Syftet är att beskriva och förstå de centrala teman som 
den intervjuade upplever och förhåller sig till. För att få maximal variation var mina kriterier 
satta för respondenterna att de skulle vara av olika kön dvs. 3 män och 3 kvinnor, med olika 
befattningar, och arbeta i olika verksamheter inom AMA.  Viktigt var också att de skulle ha 
varit var anställda minst 4-5 år eftersom de då kan antas känna sin arbetsplats och organisation 
väl. Min kontaktperson på AMA bistod mig med att välja ut sex lämpliga respondenter som 
kunde uppfylla dessa kriterier.  

6.5.4 Intervjuerna  
Jag tog kontakt med respondenterna via e- mail och telefon. Samtliga accepterade förfrågan om 
att ställa upp på en intervju. Tid och plats fick respondenterna själva bestämma. Samtliga valde 
att bli intervjuade på sina arbetsplatser. Intervjuerna var semistrukturerade vilket innebär att jag 
innan intervjuerna hade utformat en intervjuguide (se bil.1) med frågor kring olika teman. 
Dessa teman handlade om; hur respondenterna upplever sin nuvarande arbetssituation, vilken 
kunskap respondenterna har om OCN, samt vilka föreställningar respondenterna har om vad 
som krävs för att implementeringen av OCN ska bli lyckad och hållbar. Frågorna i en 
semistrukturerad intervju behöver inte komma i samma ordning som i intervjuguiden. Fördelar 
med en semistrukturerad intervju är att det finns utrymme för följdfrågor och eventuella nya 
frågor som man kommer på. Dessutom har den som blir intervjuad stor frihet att utforma svaren 
på sitt eget sätt(Bryman 2001:301).  

Samtliga intervjuer inleddes med frågor gällande respondenternas bakgrund, namn, ålder 
befattning. Detta gjordes inte i syfte att på något sätt använda svaren utan för att både jag själv 
och den intervjuade skulle komma igång och känna oss bekväma med samtalet. Vidare in i 
intervjuns öppna fas bad jag respondenterna att beskriva hur en vanlig ordinär arbetsdag kan se 
ut, och hur den nuvarande arbetssituationen upplevs. Detta gjordes i syfte att få en förståelse 
och kunskap kring respondenternas upplevelse av att vara anställd och arbeta på AMA. I 
intervjuernas selektiva fas kretsade frågorna mycket kring respondenternas nuvarande 
kunskaper och funderingar kring implementeringen av OCN- metoden. I intervjuernas sista och 
teoretiska fas handlade frågorna om respondenterna upplevde några farhågor som teoretiskt sett 
skulle kunna störa och hindra implementeringsprocessen av OCN – metoden. 

Intervjuerna genomfördes i två omgångar. De tre första intervjuerna genomfördes veckan innan 
alla 80 anställda inom AMA skulle åka på konferens i Bålsta, där bl.a. OCN- Sweden deltog 
och presenterade sin metod/verktyg. Den andra intervjuomgången med de tre sista intervjuerna 
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följde således efter att de anställda hade deltagit på konferensen. Intervjuerna varade mellan 30-
40 minuter och spelades in på en diktafon. Det inspelade datamaterialet transkriberades direkt 
efter intervjuerna och resulterade i 24 sidor textmaterial. Glaser förespråkar att man inte ska 
spela in intervjuer av flera anledningar bl.a. därför att man får för mycket data att arbeta med 
och som ofta till stor del är irrelevant(Hartman, 2001:64). Jag valde dock att inte ta någon 
hänsyn till Glasers argument om att avstå från att spela in samtalen, eftersom jag anser att det 
skulle ha varit alltför tidskrävande och störande för både respondenterna och mig att anteckna 
under intervjuerna.  

Innan intervjuerna påbörjades informerade jag respondenterna om mitt syfte med 
undersökningen och delgav dem ett skrivet informationsblad om de fyra forskningsetiska 
principerna; Informationskravet, Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet och Nyttjandekravet 
(se bil.2). Dessa fyra krav innebär i korthet att jag som forskare har skyldighet att informera 
respondenterna om deras uppgift, villkor och rättigheter för deras deltagande. Eftersom 
intervjuerna spelades in med en diktafon så försäkrades respondenterna om att det inspelade 
materialet endast skulle avlyssnas av mig själv och raderas direkt efter transkribering, vilket 
också gjordes. Jag försäkrade även att jag så långt som det är rimligt för undersökningens 
resultat avsåg att skydda respondenternas identitet. Jag har därför valt att i citaten inte använda 
namn, befattning och i vilken verksamhet inom AMA som respondenterna arbetar inom.  
(Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer inom humanistisk – samhällsvetenskaplig 
forskning, http://codex.vr.se/texts/HSFR.pdf). 

7 Resultat 
Jag har i föregående kapitel redogjort för hur jag har gått tillväga i min undersökning. Syftet 
med undersökningen har varit att generera en teori som beskriver vad som krävs inom AMA 
för att en implementering av OCN- metoden ska lyckas och bli framgångsrik. Genom analys av 
intervjuer med 6 anställda inom AMA, har jag utifrån den frågeställning jag har ställt kommit 
fram till följande resultat som jag i detta kapitel har för avsikt att redovisa. Resultaten kommer 
att redovisas genom forskningsmetodens tre faser i vilka jag har funnit de kategorier som ligger 
till grund för den genererade teorin. I den öppna fasen hade jag avsikten att ta reda på vilka 
problem som de anställda är ställda inför. Detta genom att hitta kategorier vilka är 
meningsfenomen för de anställda som jag intervjuade. Jag fann att fenomenet tidsbrist var 
värdefullt att behålla in i nästa fas. I den selektiva fasen fann jag att det fanns en relation mellan 
kategorin tid och kategorin information. Därmed kom tid att utgöra kärnkategorin och 
information en underkategori. I den sista och teoretiska fasen uppenbarade sig fler 
underkategorier som även de relaterade till kärnkategorin. Underkategorierna kom därmed att 
utgöras av mänskliga resurser, information, kommunikation, utbildning samt användning. 

7.1 Öppna fasen – Anställdas upplevda arbetssituation  
Jag har i analysen av hur anställda upplever sin nuvarande arbetssituation kommit fram till 
följande resultat; Respondenterna som är anställda inom AMA trivs mycket bra med sin 
nuvarande arbetssituation. Respondenterna upplever att de trivs för att arbetet är så varierat, 
man får utvecklas och möta människor som också utvecklas. Arbetet upplevs som fritt och 
självständigt, bra arbetskolleger och man har roligt på jobbet. De situationer som en del 
upplever som mindre bra och ibland rent frustrerande och stressande är att inte ha tid för och 
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räcka till för deltagare som kräver extra mycket hjälp. Det upplevs även frustrerande när 
samarbetet inte fungerar mellan olika myndigheter och arbetsledning. Resultatet visar också att 
man som anställd kan uppleva att man ibland får ta ett stort eget ansvar utan några klara 
direktiv uppifrån vilket med tiden kan utvecklas till insikt om möjligheten att själv forma sitt 
arbete.  

7.1.1 Flexibilitet och variation i det dagliga arbetet på AMA 
Utifrån respondenternas utsagor är det svårt för dem att återge en klar bild över hur en vanlig 
arbetsdag ser ut. I citatet nedan uttrycker respondenten att det inte går att beskriva en ordinär 
arbetsdag men väl vad som ingår i en dag på arbetet:  

”Ja det går inte att säga, men jag skulle nog säga alltså om vad som ingår i min dag så är det 
väl i alla fall ett samtal med en ungdom, och det kan vara en ungdom som inte går i skolan och 
inte vet vad den vill göra, och det är nog minst ett besök på en skola där jag träffar antingen ja 
oftast en rektor... jag sammanställer ofta statistik och skriver dokument kring hur vi ska 
jobba”. 

En annan respondent talar om att det inte finns någon exakt beskrivning på hur en ordinär 
arbetsdag ser ut. En vanlig dag på AMA kan innebära alltifrån att vara ute på olika aktiviteter 
med deltagarna till att syssla med administrativa göromål vilket framgår i följande citat: 

”Oj, det finns ingen ordinär arbetsdag, oftast är det ju väldigt mycket samtal inbokade och så. 
Eftersom vi jobbar jätteindividuellt så är det mycket samtal med att fånga upp med individer, 
vad som har hänt och vad som ska ske framåt, men sen är det ju också att ha aktiviteter 
tillsammans med deltagarna åka ut på studiebesök och så vidare, så att så ser en vanlig dag ut 
hopmixat med projektledarrollen då kan det vissa dagar bli rena administrationen bara och 
så” . 

Respondenten i citatet nedan använder jonglering som metafor för på enklast sätt beskriva sin 
arbetsdag och mötena med deltagarna. Respondenten betonar hur olika arbetsdagarna på AMA 
kan vara: 

”Så här är det enklast att beskriva en dag på en minut, om man har ett gäng bollar i handen så 
kastar man upp dem i luften och så plockar man ner alla man kan ... och jämför det med 
deltagarna så det är så annorlunda varje dag”.  

Genom respondenternas utsagor tolkar jag det som att ingen arbetsdag är den andra lik, och att 
man som anställd på AMA har många bollar i luften samtidigt. Jag får intrycket av att AMA 
som arbetsplats kräver flexibilitet då man som anställd i vissa fall har många olika roller och 
arbetsuppgifter. Respondenterna visar i sina uttalanden att de är mycket flexibla i sitt arbete då 
de bl.a. pendlar mellan att vara ute på olika aktiviteter med deltagarna, enskilda samtal, möten 
och administrativa uppgifter.  

7.1.2 Trivsamt, roligt och utvecklande att arbeta på AMA 
När jag sedan i intervjun förde in samtalet på hur respondenterna upplever sin nuvarande 
arbetssituation blir det dock lättare för dem att beskriva. En respondent säger följande om sin 
nuvarande arbetssituation: 
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”Jag trivs jättebra, jag trivs jättebra för att det är så varierat och för att jag får vara med och 
driva allting framåt det finns mycket utveckling här… och så tror jag att det är generellt inom 
AMA”. 

En annan respondent använder sig av ett flertal superlativ för att beskriva sin upplevda 
arbetssituation: 

”Jag trivs otroligt bra det gör jag, fantastiskt roligt. Det är nog faktiskt det här att jag får göra 
både och just nu. Jag trivs otroligt bra att jobba direkt med deltagare och få vägleda och 
coacha. Jag älskar liksom att ha samtal å på det sättet kunna jobba tillsammans med deltagare 
så att de förhoppningsvis växer… och så att det är fantastiska kollegor och att vi har så otroligt 
kul på jobbet”. 

Att arbeta på AMA uttrycks av respondenterna vara mycket givande och utvecklande för dem 
själva. Enligt respondenterna så råder det ett bra arbetsklimat inom AMA. 

7.1.3 Frustration över tidsbrist och oklara ansvarsområden 
Citaten ovan visar att respondenterna generellt trivs mycket bra under sin arbetstid. Men ibland 
uppstår naturligtvis situationer som gör att man som anställd på AMA upplever att arbetet inte 
är så roligt alla gånger. Ofta handlar det om att oplanerade saker inträffar och då räcker tiden 
inte riktigt till: 

”Mycket är ju liksom oplanerat liksom att det… ibland kan det ju vara så mycket att man 
hinner liksom inte med… å det är ju oplanerat och så… och det är ju utifrån hur människorna 
mår också, vad som händer ute i verksamheten ute på jobbena de är ute på, så det är ju mycket 
liksom att lösa problemet här och nu snabbt”. 

Det handlar för respondenten om att så fort som möjligt ta tag i och lösa problem som uppstår 
eftersom det annars tidsmässigt hindrar arbetet. Att inte få tiden att räcka till är något som 
också upplevs som frustrerande och stressande enligt respondenten i citatet som följer: 

”… vi jobbar med deltagare som i bland kan kräva otroligt mycket, och man kan ju det här 
med tidsbrist känna att man inte räcker till, inte hinner när någon verkligen behöver ha hjälp 
och så är det sju saker samtidigt som man ska göra, så det kan ju liksom uppstå en frustration 
på det sättet, sen är det ju svårt i bland att när man kör fast så är det ju inte så roligt alla 
gånger och sen alla administrationer är ju inte världens roligaste, men det är väl mest att det 
är tidsbrist och stress då på något sätt” 

Frustation upplevs även när samarbetet mellan myndigheter och arbetsledning inte fungerar på 
ett tillfredställande sätt, vilket nämns i citatet nedan: 

”… det är så svårt myndigheter emellan det är en frustation… jättejobbigt, nu hoppas jag att 
det här, att man ska arbeta tillsammans försäkringskassa arbetsförmedling och så för att 
underlätta det här med … det känns som att det är stuprör… och då pratar man hela tiden om 
hur man ska jobba, och så kommer man tillbaks till verkligheten och då är det verkligen bara 
det här är inte vårt uppdrag och det här… jag vägrar att jobba så… men min chef säger att det 
är inte vår sak om man säger, det är ju jättefrustrerande det tycker jag”.   
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Citatet ovan belyser att mycket tid går åt till diskussion kring hur arbetet skall bedrivas men att 
det ofta inte stämmer överens med verkligheten. Detta upplevs som frustrerande av 
respondenten. Även ytterligare en respondent nämner frustration gällande den tidigare 
upplevda arbetssituationen, men har dock med tiden insett att det har inneburit en möjlighet att 
själv forma sitt arbete: 

”Jag kan ha tyckt att det har varit frustrerande ibland att vi eller jag har fått tagit så stort eget 
ansvar att det inte har kommit direktiv uppifrån hur jag ska jobba men när jag vänder på det så 
ser jag ju också att det har varit en möjlighet att få forma mitt arbete så som jag tycker att det 
ska vara”.  

7.2 Selektiva fasen – Anställdas Kunskap och tankar om OCN- metoden 
I intervjuernas selektiva fas kom frågorna att handla om OCN- metoden. Tre av intervjuerna 
genomfördes innan konferensen i Bålsta, där alla anställda inom AMA skulle få information 
om OCN. Resultatet visar att de anställdas kunskap om OCN innan konferensen var mycket 
knapphändig. Detta kan urskiljas i nedanstående citat som svarar på frågan: Vad vet du i 
dagsläget om OCN- verktyget? 

”Ingenting...”  

Respondenten uppger sig att inte ha erhållit någon som helst information om OCN, och kan 
därför inte heller säga något om det. För att få intervjun att fortgå informerar jag respondenten 
litet om OCN- metoden och AMA:s funderingar på att implementera verktyget. Efter 
informationen svarade respondenten följande: 

 ”Det är ju det vi gör mycket, och vi jobbar på ett lösningsfokuserat arbetssätt, vi gör ju massa 
saker i dag men vi har inte namn på det… men nu vill man sätta namn på det. Mycket går ju av 
bara farten det man gör också, utan att tänka på att ja de var nog kompetens… det här och … 
lösningsfokuserat det här och, sen om OCN då är ytterligare ett verktyg…” 

Jag tolkar att respondenten ser att OCN verktyget innebär en möjlighet för AMA att sätta namn 
på det som görs i verksamheterna, men även vara en hjälp för att strukturera upp arbetet.  

Respondenten i citatet nedan jämställer dokumentationen som görs för deltagarna i dag med att 
vara ett slags OCN- verktyg men vet inte riktigt hur det är tänkt att användas:  

”Vi har ju ett papper som… där dokumenterar vi ju allt vad som händer med den individen och 
det är ju ett slags OCN - verktyg också kan man ju säga för där är ju all information ändå om 
den personen. Jag vet ju inte på vilket sätt de har tänkt införa det om det är ett datasystem eller 
om det är papper och penna eller om det är… 

( Jag berättade för respondenten att det förmodligen handlade om ett datasystem) 

datasystem då… så man ska gå in och föra in det… fast vi har ju datasystemet annars som 
heter GV, och där ska ju all information ligga utom det att det inte är kanske ett riktigt 
fullständigt till det användningsområdet vi har eller, för det är ju också på utvärdering och 
uppdatering och så… så att jag vet inte”. 

En annan respondent uttrycker sig också på ett liknande sätt i citatet nedan: 
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”Det är ju som det är i dag… men det är ju alltid bra att ha en dokumentation om personen att 
ta fram… men det finns ju i dag, sen bara hur man ska använda den informationen” 

Under en annan intervju framkommer det att inte heller den respondenten vet så mycket men är 
ändå viss om att mer information om OCN med kommer att ges: 

”Nä inte så mycket men vi kommer att få veta mer…” 

En respondent tror sig ha haft en viss kunskap om OCN, men har med tiden ändrat sin 
förståelse efter att ha tagit del av en föreläsning: 

”Jag trodde att jag visste, men sen så visade det sig att jag visste ju inte riktigt, jag hade tänkt 
helt annorlunda att det här med tyst kunskap för mig är något helt annat, … så jag vet 
egentligen inte mer än jag lyssnade på en föreläsning, men att det handlar väl om att man ska 
någonstans kunna lyfta den kunskap som finns på något sätt som är, nu gissar jag bara, men 
vad jag tror är att man ska lyfta den kunskap som personen har och på något sätt dokumentera 
det tror jag…”   

Av vad som har framgått av de två första respondenternas utsagor gällande kunskapen om OCN 
innan konferensen i Bålsta var det inte mycket som kunde uttalas om OCN. 
En respondent kunde ändå uttala sig lite mer efter att jag gett lite information om vad OCN 
innebär. I det sista citatet hade respondenten varit på en föreläsning om OCN och hade därmed 
mer kunskap. Att bli informerad innebär således att man får kunskap och kan bilda sig en 
uppfattning om saker och ting.  

7.2.1 Information gör skillnad 
Efter konferensen märks en klar skillnad i respondenternas utsagor gällande kunskapen om 
OCN. Respondenterna kan mer utförligt och mer rakt på sak redogöra för vad OCN är för 
något. Även om respondenterna inte redogör sina kunskaper exakt på samma sätt så kan de 
ändå i stora drag beskriva vad OCN är för något. 

Respondenten kan i följande citat klart redogöra för vad OCN handlar om:  

 ”Ja, jag vet att det handlar om att dokumentera det tysta informella lärandet och att det 
handlar om att ge de människor som inte går den vanliga vägen genom skolan och få betyg 
där, att kunna ge dem någonting något dokument kring vad de har lärt sig och vad de kan”. 

En annan respondent säger i nästa citat om sin nuvarande kunskap om OCN att det handlar om 
kvalitetssäkring: 

”Det var väl den informationen vi fick, just det här att säkerställa kvalitén, säkerställa ja vad 
man kan, så det är ju en typ av validering kan man ju säga, det är väl det jag vet i stort sett och 
det här med panel då och den biten, annars vet jag inte så mycket”. 

Respondenten kan i citatet nedan redogöra en hel del vad OCN- metoden går ut på.  

”om jag har förstått det rätt så är det väl fyra olika bedömningsgrader i OCN. Så att man har 
en panel bestående av företag som är de som utformar och talar om att det här bör man kunna 
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för att det ska vara godkänt och så, och så att det finns en databas som där deltagarna som det 
läggs in där individerna själva kan plocka ut sina intyg sen bland annat ja”. 

I citaten ovan framgår det att kunskapen om OCN har utvecklats betydligt i förhållande till 
tiden innan konferensen där information om OCN gavs till tiden efter. Respondenterna har 
också efter att erhållit information om OCN kunnat bilda sig en uppfattning kring behovet av 
att införa en ny metod för att dokumentera deltagarnas informella kompetenser.  

7.2.2 Behovet av att validera deltagarnas kompetenser 
Resultatet visar att respondenterna som intervjuades efter att ha delgetts information om OCN 
upplever att det finns ett behov av att validera och dokumentera deltagarnas informella 
kunskaper. Däremot skiljer respondenterna sig åt då en del uttrycker en osäkerhet om att OCN 
är den rätta metoden. Respondenten i följande citat ser ett behov av att validera deltagarnas 
informella kompetens: 

”Absolut, jag tror att det finns väldigt mycket kompetens som inte är validerad ” 

En annan respondent upplever ett behov av att dokumentera kompetensen på något sätt, men 
visar tvivel på att OCN är den rätta metoden. Dessutom ser respondenten att OCN- metoden 
även innebär en stor ekonomisk fråga för AMA, och ser därför ett behov av att söka efter andra 
alternativ: 

”Ja jag ser att det finns ett behov av att dokumentera det här på något sätt men jag är inte 
säker på att OCN är det rätta, jag tycker att det kan vara viktigt att utforska andra alternativ 
än OCN. Jag tror att det finns mer att leta efter i stället för att köra på det här som jag vet 
kostar otroligt mycket pengar, det är väl det men om man kan utesluta alla andra alternativ då 
tycker jag att man ska köra på sen för det finns ett behov utav det”.  

Även respondenten i citatet nedan betonar betydelsen av dokumenterad kompetens, men att det 
inte har så stor betydelse hur dokumentationen går till: 

”Alltså jag tycker ju alltid att det är bra att man får det dokumenterat, det man alltså kan. Det 
är ju suveränt och sen hur man gör det är skitsamma på något sätt. Men att dokumentationen 
på vad man kan klara av och att man har någonting att visa upp, sen om det är en utbildning 
som man har gått igenom med en utbildningsanordnare eller om det är en panel eller… det har 
ju inte sådan stor betydelse utan huvudsaken är att det finns dokumenterat på det sättet är ju 
jättebra kan jag tycka, sen är det väl liksom att få arbetsgivare att köpa det typ som att det står 
för någonting det är ju det också” 

En av respondenterna upplever att det finns många möjligheter och fördelar med att börja 
använda OCN- metoden. För deltagarna kommer intygen att få ett större värde eftersom det är 
företagen som sätter kriterierna för vad man ska kunna. Detta framgår i följande citat: 

”Jag tror att det skulle vara jättebra det görs ju jättemycket i dag men just att få det här 
formella, det allra viktigaste det är ju att få de här företagen alltså utan företagen så spelar det 
ingen roll då kan vi ju sitta och utföra intyg åt höger och vänster tror jag, men får man med 
som tanken är med OCN, att företagen faktiskt är de som har sagt att det här det här behöver vi 
så tror jag dels för individen blir det ju ett otroligt bra instrument att kunna använda sig av 
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framåt eller ett bra intyg på att man har ett värde när de faktiskt ska marknadsföra sig själva 
för att söka jobb”. 

Vidare ser respondenten att en implementering av OCN- metoden inte bara är positivt för 
deltagarna, utan att det även kan komma att medföra andra fördelar för AMA, vilket går att 
tyda i citatet nedan: 

Sen är det ju så också att det kommer ju att ställa mer krav på oss på AMA, vilket är ju otroligt 
bra liksom att vidareutveckla och jobba enligt det som plockas fram här, så jag tror att det blir 
en kvalitetshöjning för hela AMA definitivt. Jag tror också att det blir roligare att jobba för det 
blir mer konkret så jag ser en massa massa plus”. 

Resultatet som har framkommit i analysen av respondenternas kunskaper om OCN- metoden är 
att det är en stor skillnad på kunskapen mellan tiden före och tiden efter konferensen i Bålsta. 
Information är således viktigt för att de anställda ska kunna bilda sig en uppfattning om 
behovet och nyttan med att implementera OCN- metoden. Resultatet visar även att kunskapen 
som respondenterna upplever att de har om OCN- metoden också skiljer sig på flera sätt. Några 
av respondenterna uttrycker i sina utsagor tvivel till om just OCN är den rätta metoden för 
AMA.  En av respondenterna upplever att en implementering av OCN- metoden kommer att 
höja kvaliteten för hela AMA och göra arbetet mer konkret. Gemensamt för alla respondenter 
är att samtliga uttrycker att det finns ett behov av att dokumentera och omvandla den informella 
kompetensen som deltagarna har till att bli formell kompetens. 

7.2.3 Om deltagarna lättare får arbete med OCN 
På frågan om respondenterna upplever att en implementering av OCN- metoden kommer att 
leda till att fler arbetslösa deltagare kommer ut på den öppna arbetsmarknaden, visar det sig att 
det inte är en så lätt fråga att besvara. En respondent menar att arbetslösheten inte kommer att 
minska i och med implementeringen av OCN- metoden men att skillnaden blir att deltagarna 
med ett OCN- intyg står sig bättre i konkurrensen med övriga arbetssökande. Detta framgår i 
citatet nedan: 

”Till exempel om jag jobbar på AMA ... skapar jag mer jobb då? Jag skapar ju inga fler jobb 
gör jag ju inte, de som finns de finns. Däremot kanske mina som jag har blir duktigare och 
säkrare på att kunna få de jobben som finns. Så det är ju det som blir skillnaden liksom att de 
som finns här hos oss blir mer konkurrenskraftiga mot andra sökande som kanske bara finns på 
arbetsförmedlingen. Så kan jag ju tänka mig att det blir.” 

En annan respondent uttrycker sig följande om deltagarnas ökade möjligheter att få arbete i 
samband med OCN- metoden: 

”… de kanske snabbare kommer ut på arbetsmarknaden, att de snabbare får jobb och hela den 
biten vilket gör att det underlättar så”. 

Jag gör tolkningen att respondenten ser en ökad möjlighet med OCN- metoden att förkorta den 
tid som det i dagsläget tar för deltagarna att få ett arbete.  
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7.3 Teoretiska fasen - Vad krävs för en lyckad och hållbar implementering 
I den teoretiska och sista fasen av intervjuerna handlade frågorna om vad respondenterna 
föreställer sig vara avgörande för att en implementeringsprocess av OCN- metoden ska lyckas 
och börja användas inom AMA. Resultatet visar att anställda inom AMA vidhåller flera 
faktorer som var för sig och i relation till varandra kan utgöra hinder för en lyckad och hållbar 
implementering av OCN- metoden. Tid är den faktor som uttrycktes vara den mest avgörande 
och som står i stark förbindelse med faktorerna mänskliga resurser, utbildning, information, 
kommunikation och användning.  

7.3.1 Mänskliga resurser och utbildning 
Respondenterna framhåller i sina uttalanden att utbildning och mänskliga resurser är viktiga 
faktorer som bör iakttas inför implementeringen av OCN- metoden, vilket framkommer i citatet 
nedan: 

”… men jag tror det krävs också utbildning och personal att alla verkligen känner att eller dem 
som verkligen ska kunna det känner att de får stöttning i det och så".   

I följande citat talar respondenten om frågor som behöver klargöras innan ett beslut om att 
implementera tas. 

”Det som kan vara frågande det är väl det här man får titta på användarna har vi rätt 
kompetens för att klara av det, det är ju mycket sådana frågor. Hur behöver man bygga på 
utbildningar för folk och så vidare, behöver man ha in några typer av andra människor också 
för det krävs en hel del också för att få igång det”. 

En respondent återger att fördelarna med att använda metoden verkligen måste belysas för alla, 
för att OCN -metoden ska lyckas inom AMA. Men särskilt bör vissa grupper inom AMA 
hanteras på rätt sätt från början för att få dem att inse vinsten med att införa ett nytt datasystem: 

”Om man inte tar vissa grupper rätt från början så tror jag att det blir oerhört mycket svårare 
att sätta in ett sådant där datasystem, och sen så måste man verkligen belysa fördelarna med 
det för alla men mycket för dem, alltså vad vinner man på det, vinner man att man kan få två 
timmarsarbetstid per dag så skulle ju alla vinna på det… nu kanske det inte är det som man 
vinner men jag kommer inte på något bra exempel”. 

7.3.2 Tydlig information och Kommunikation 
En annan respondent uttrycker ett stort behov av att kommunicera runt verktyget och att det 
från ledningssidan krävs en tydlighet. Utbildning av metoden och mänskliga resurser benämns 
av respondenten vara betydelsefullt för en lyckad implementeringsprocess:   

”Dels krävs det jättemycket resonemang och diskussioner runt verktyget sen tror jag också att 
det krävs tydlighet från i det här fallet ledningen liksom att plocka med personer som är 
införstådda med vad det innefattar liksom, att det blir rätt personer på rätt plats tror jag det är 
ändå det hänger på för att det ska bli riktigt bra…  
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7.3.3 Tid  
Den faktor som respondenterna anser vara den mest avgörande för hur implementerings- 
processen kommer att utvecklas på för sätt, visar sig vara tidsfaktorn. Respondenten i citatet 
nedan har funderingar kring om utrymmet dvs. tid kommer att finnas för de anställda att 
använda OCN- metoden så att den blir en naturlig del i verksamheten. Respondenten belyser 
att det därför är lämpligt att avsätta tid och mänskliga resurser för användning av metoden: 

”Det som jag kan fundera över utöver det jag har sagt då om man väl implementerar det att det 
kommer vara väldigt mycket upp till oss själva att hålla det vid liv också att vi fortsätter att 
använda oss av det och om det utrymmet verkligen finns att det kan vara bra då att man 
avsätter tid eller att det finns kanske några anställda eller att en del anställda har det som en 
deltidstjänst att jobba med det här aktivt så att det blir av, så att det inte bara blir ytterligare 
en grej man lägger på”. 

En annan respondent upplever att man behöver ta det i lugn takt och inte skyndar på processen, 
att det avsätts tid för information och kommunikation innan ett beslut om att implementera 
OCN- metoden fattas. Detta framgår i citatet som följer:  

”Jag tror att man behöver ta det i ganska lugn takt och det verkar som att de har tänkt på det 
redan att vi har fått en inspirationsföreläsning och att vi fick möjlighet att diskutera det utan att 
någon har sagt att vi ska införa det och jag tycker ju att det här är ju himla bra med intervju 
innan så att man får se vad det hela kommer att innebära... jag tror att idén är välkommen, ja 
så jag kan inte komma på något mer än det ska ta det i sin takt”. 

Respondenten i det sista och avslutande citatet har tidigare erfarenhet om förändringsarbete, 
och belyser därför hur viktigt det är att tid avsätts för införandet av OCN- metoden. Detta för 
att metoden på sikt skall kunna fungera på ett tillfredställande sätt i verksamheten: 

”Det är alltid så när man sätter igång med något nytt att det krävs mycket tid innan man får 
det att sitta. I slutändan så tror jag att man sparar tid... utifrån den information jag har är det 
alltid så…” 

7.3.4 Sammanfattning av analys, resultat och den genererade teorin 
Jag har i analysen av respondenternas utsagor funnit att tidsfaktorn är den kategori som funnits 
med i analysens alla faser och som därmed har kommit att utgöra kärnkategorin. I den öppna 
fasen i intervjuerna som handlade om den nuvarande arbetssituationen upplever respondenterna 
frustation över att tiden inte räcker till för de deltagare som behöver hjälp. Tid blev den 
kategori som jag valde att behålla då jag gick in i nästa fas av analysen. Här kom kategorin tid 
att relatera till underkategorin information. Genom att tid för information om OCN gavs under 
konferensen kom kunskapen om OCN att ändras. Det visade sig vara en tidsmässig skillnad 
gällande vad respondenterna visste om OCN innan och efter konferensen. Därmed kom 
kärnkategorin att utgöras av begreppet tid. Fler kategorier uppenbarade sig i den fortsatta 
analysen som även de kunde relateras till kärnkategorin. Dessa blev därmed till underkategorier 
och kom att bestå av begreppen: mänskliga resurser, information, kommunikation, utbildning 
och användning. Utifrån dessa begrepp har jag genererat en teori som beskriver att det inom 
AMA krävs tid för att en implementering av OCN- metoden skall bli framgångsrik. 
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Modell över den genererade teorin  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Modellen över den genererade teorin på visar de kategorier som jag har funnit grundade i det 
empiriska datamaterialet. Kärnkategorin har kommit att utgöras av det flerdimensionella 
begreppet tid som jag har upptäckt vara den kategori som har funnits med i analysens alla faser. 
Begreppet tid relaterar till och bringar mening till de övriga begreppen: För mänskliga 
resurser, Att informera, Att kommunicera, Att lära och Att använda. Pilarna mellan de olika 
fälten med begreppen visar på att de alla har samband med varandra och att de tillsammans är 
viktiga för en lyckad och hållbar implementering. Tid krävs för att mänskliga resurser skall 
kunna ge och få information om OCN- metoden. Tid krävs också för kommunikation och dialog 
kring hur OCN- metoden, när den har börjat användas inom AMA, fungerar i praktiken. Vidare 
krävs tid för utbildning och fortbildning av metoden för att metoden skall kunna fortsätta att 
användas på rätt sätt. Tid krävs även för en kontinuerlig användning av metoden.  

7.3.5 Tidens betydelse för en lyckad och hållbar implementering 
För att förtydliga relationen mellan kärnkategorin Tid med underkategorierna Mänskliga 
resurser, Att informera, Att kommunicera, Att lära och Att använda, så har jag nedan 
formulerat en punktlista som kort beskriver på vilket sätt hanteringen av tiden har för betydelse 

TID 
 KRÄVS 

FÖR ATT 
INFORMERA 

FÖR 
MÄNSKLIGA
RESURSER 

FÖR ATT 
ANVÄNDA 

FÖR ATT 
UTBILDAS 
OCH LÄRA  

FÖR ATT 
KOMMU-
NICERA 

FÖR EN LYCKAD OCH 
HÅLLBAR 
IMPLEMENTERING AV 
OCN- METODEN 
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för att en lyckad och hållbar implementering av OCN- metoden skall kunna åstadkommas inom 
AMA.  

• Tid måste avsättas för att anställda och deltagare dvs. de mänskliga resurserna ska 
kunna ge och få tydlig information om metoden. Information ger en ökad förståelse för 
nyttan med att införa och använda OCN- metoden inom AMA. Med andra ord en 
förståelse över vad vinsten blir för samhället, deltagarna och de anställda inom AMA.    

• Tid måste även ges för att anställda skall kunna kommunicera kring olika aspekter av 
metoden. Kommunikation bidrar till utbyte av erfarenheter. Eventuella problem som 
uppstår under implementeringsprocessen kan, om de kommuniceras på ett tidigt 
stadium, lösas relativt snabbt och processen kan fortsätta vidare.  

• Tid måste finnas för utbildning och kontinuerlig fortbildning för att användarna skall 
lära sig metoden och kunna använda den på rätt sätt.  

•  Tid måste avsättas för att anställda skall kunna använda metoden utan att andra viktiga 
arbetsuppgifter blir åsidosatta.  

• Tid måste även finnas för att tillgodose att det finns tillräckligt med resurser, som 
innefattar både mänskliga - och ekonomiska, för att implementera dvs. börja använda 
OCN- metoden inom AMA:s verksamheter som en naturlig del i den dagliga 
verksamheten. 

Enligt teorin som jag har frambringat genom att analysera insamlat datamaterial dvs. intervjuer 
av anställda inom AMA, är hanteringen av tiden den faktor som kan komma att utgöra det 
största problemet under implementeringsprocessen. Hanteringen av tiden är således en viktig 
beståndsdel som hos AMA måste tas i beaktning inför ett beslut om att implementera OCN- 
metoden. Om inte tidsfaktorn uppmärksammas grundligt kan den komma att utgöra ett stort 
hinder i arbetet med att implementera OCN- metoden in i AMA: s verksamheter. 

8 Diskussion  
Efter avslutat arbete med att undersöka vad som kan hindra AMA i sitt arbete med att 
implementera OCN- metoden har jag nu kommit fram till uppsatsens diskussionsavsnitt. 
Inledningsvis i detta kapitel för jag en diskussion kring mitt resultat och frågeställningarna som 
jag önskade få besvarade med min undersökning. Därefter resonerar jag kring mitt resultat och 
den tidigare forskningen. En diskussion kring den valda metodens begränsningar och självkritik 
kommer också att föras. I slutet av kapitlet redogör jag för uppsatsens teoretiska referensram 
och de socialpsykologiska begrepp som kan kopplas samman med uppsatsens fenomen. Allra 
sist ger jag förslag till vidare forskning. 

8.1 Resultatet och frågeställningen 
Syftet med min studie har varit att göra en Grundad Teori som kan förutsäga vilka problem 
AMA- arbetsmarknad kan ställas inför och som kan utgöra hinder för implementeringsarbetet 
av OCN- metoden. Resultatet visar att tiden är det största hindret. Jag anser att det är av stor 
vikt för samhället, deltagarna och AMA som organisation att en implementering av OCN- 
metoden verkligen lyckas med tanke på de höga kostnader som en certifiering av metoden 
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inbegriper. Om en implementering av OCN – metoden skulle medföra att AMA blir effektivare 
med att få deltagarna ut på den öppna arbetsmarknaden blir det en mycket bra investering för 
AMA som verksamhet, deltagarna och samhället. Om däremot implementeringen inte lyckas 
kan OCN sägas bli en mycket dålig affär för alla inblandade, det eftersom mycket pengar då 
har satsas till ingen egentlig nytta. Genom intervjuer med anställda inom AMA, om vad de 
anser kan utgöra hinder för implementeringen av OCN, så har min förhoppning varit att 
generera en teori som kan hjälpa AMA inför ett beslut om att implementera metoden. Teorin 
som jag har genererat är grundad i data som framkommit ur kvalitativa intervjuer med anställda 
inom AMA. Genom att teorin bygger på de anställdas egna erfarenheter och upplevelser så 
anser jag att den har varit relevant för de frågeställningar jag har ställt. Frågeställningarna som 
jag ville få svar på var om det inom AMA finns ett behov av OCN- metoden? Finns det 
svårigheter/möjligheter med att implementera OCN- metoden? Kommer implementeringen av 
OCN- metoden leda till att AMA blir effektivare i arbetet med att hjälpa arbetslösa till arbete? 
Dessa frågeställningar har besvarats med följande;  

Det finns ett stort behov av att få deltagarnas informella kunskaper validerade till formella 
kompetenser. Samtliga respondenter uttryckte ett behov av att dokumentera deltagarnas 
färdigheter. Dokumentation av deltagarnas kunskaper sker inom AMA i dag, men eftersom det 
med OCN- metoden är branschkunnigt folk, dvs. företag som sätter kriterierna för vad 
deltagarna ska ha för kunskap för att kunna utöva ett yrke så kommer det att ligga ett större 
värde i intygen. Åsikterna om OCN- metoden är den rätta för AMA gick dock isär i viss mån 
bland respondenterna. Anledningen till tvivlet över om OCN är den rätta metoden är de 
kostnader som en implementering av OCN medför och att det därför bör undersökas om det 
finns andra billigare alternativ innan ett beslut fattats.  

Det finns både tänkta möjligheter och svårigheter med att implementera OCN- metoden in till 
AMA:s verksamheter. För deltagarna ligger möjligheten i att de får en formell kompetens som 
kan visas upp när de söker arbete. För anställda inom AMA ligger möjligheten i att arbetet blir 
mer konkret eftersom de följer en standardiserad manual i bedömningen av deltagarnas 
kompetenser. Möjligheten för AMA som organisation är att det sker en kvalitetshöjning genom 
certifieringen av OCN. Svårigheterna som kan finnas med en implementering av OCN är att 
tiden inte räcker till för att utföra arbetet med OCN. Vidare om inte alla inom AMA är 
införstådda med vad vinsten blir i slutändan så kan det utgöra ett motstånd till att använda 
metoden. En annan svårighet är också om det finns grupper inom AMA som inte har en positiv 
inställning till att använda sig av datasystemet som metoden inbegriper.  

Gällande frågan om användandet av OCN- metoden kommer att bidra till att AMA blir 
effektivare med att få de arbetslösa deltagarna ut i arbete så är svaret en aning komplicerad. 
AMA och OCN- metoden i sig skapar inte fler arbeten, men genom intygen som deltagarna får 
genom AMA kommer deltagarna att stå sig bättre i konkurrensen för de jobb som finns att söka 
ute på den öppna arbetsmarknaden, vilket ger deltagarna möjlighet att snabbare få arbete. AMA 
som verksamhet blir kanske inte effektivare med att få ut fler deltagare på den öppna 
arbetsmarknaden men de arbetslösa deltagarna kan på ett effektivare sätt söka jobb med hjälp 
av sina OCN- intyg.  
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8.1.1 Reflektion  
Jag anser att jag genom intervjuer med anställda inom AMA har fått svar på de frågeställningar 
som jag har haft. Det som har fastställts är att det finns ett behov av en ny metod för att validera 
deltagarnas informella kompetenser, detta för att deltagarna ska bli mer konkurrenskraftiga när 
de söker jobb på arbetsförmedlingen. För AMA som organisation finns det även ett behov av 
att sätta ett signum som indikerar ett värde på vad verksamheten gör. Genom att AMA blir 
OCN- certifierade sker det en kvalitetshöjning på det arbete som redan görs inom AMA i dag. 
Det innebär att det inte bara är deltagarnas informella kompetenser som valideras för att stå sig 
bättre i konkurrensen om jobb, även AMA- Arbetsmarknad valideras genom att bli OCN- 
certifierade, vilket gör att AMA på ett bättre sätt kan visa upp vad verksamheterna gör vid 
upphandlingar. Med andra ord så blir AMA- Arbetsmarknad konkurrenskraftigare bland andra 
aktörer på området. Det har fastställts att det för AMA finns både möjligheter och svårigheter 
med att implementera OCN- metoden. Genom att OCN- metoden innebär en standardisering så 
blir arbetet mer konkret för användarna. Men en standardisering medför även att möjligheterna 
att förändra och utveckla någonting vad det än må vara minskar betydligt. AMA som 
arbetsplats tyder på att vara en mycket flexibel organisation där de anställda trivs eftersom de 
har mycket frihet att utveckla och forma sitt arbete efter egen förmåga. Kan det då vara möjligt 
att en standardisering får en negativ påverkan på de anställda inom AMA på så sätt att de 
känner sig låsta och tappar sin motivation för arbetet? Den frågan är för mig omöjlig att svara 
på inom ramen för den här uppsatsen, men kan ändå vara värd att fundera över. Jag anser dock 
att det finns ett flertal andra frågor som bör klargöras inom AMA innan ett beslut om att 
implementera OCN- metoden fattas: 

– Finns det inom AMA tillräckligt med ekonomiska - och mänskliga resurser för att använda 
metoden?  

– Finns det tillräckligt med kompetens inom organisationen eller måste det nyanställas?  

– Kommer det att finnas tillräckligt med tid för utbildningar och dokumentation av deltagarnas 
kompetenser? 

– Kommer det att finnas tid för information, kommunikation, uppföljning och utvärdering kring 
användandet av OCN- metoden? 

8.2 Resultatet och den tidigare forskningen 
Det resultat som min studie visar bekräftar i stort sett vad den tidigare forskningen har visat 
gällande implementeringsprocessen. Tidigare forskning som jag har tagit del av visar att det 
finns en utpräglad problematik kring implementering. Det finns ett flertal faktorer som kan 
orsaka hinder för en implementering av en ny metod. Ett exempel på det är resultatet från Lena 
Larssons utvärderingsrapport om DUR- projektet(2005) som visar att det krävdes mer tid och 
mänskliga resurser för att kunna fortsätta med implementeringen. Den största orsaken till detta 
var ett på förhand utlovat IT- stöd som inte hade införlivats. Den bieffekt som forskaren såg 
med detta var att de anställda tappade tilltron vilket påverkade motivationen med att använda 
DUR. Detta resultat i relation till min teori påvisar hur viktigt det är att tid och resurser avsätts 
inom AMA under implementeringsprocessen för att på så sätt undvika bieffekter som till 
exempel bristande motivation hos användarna av OCN – metoden. Det visar också att tid för 
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tydlig information och kommunikation därmed är viktigt för att inte skapa en misstro bland de 
anställda som skulle kunna hindra implementeringsarbetet.  

I Mats Ekermo och Linda Beckmans utvärderingsrapport(2008) så visar resultatet att det bland 
de berörda fanns en oro om att implementeringen av Case- Management skulle innebära allt för 
stora kostnader, förändrade arbetsvillkor, frikoppling från tidigare yrkesroller och 
arbetsuppgifter osv. Detta styrker även Ahrenfelts(2001) argument om att det vid en förändring 
av andra ordningen i en organisation, alltid pågår en kognitiv och emotionell intrapsykisk 
process hos människorna som innefattas av förändringen. Det är inte själva problemet dvs. oro, 
misstro eller motstånd osv. som är det verkliga problemet, utan det är på vilket sätt man 
hanterar problemet som kan bli till ett problem och som därmed hindrar 
implementeringsprocessen. Därmed blir det ännu tydligare att tid behöver avsättas hos AMA 
som ett medel för att kunna hantera de problem som uppenbarligen kommer att uppstå under 
implementeringsprocessen. 

Även Kvalitetslab(2010) visar med sin utvärdering av OCN- metoden att svårigheter 
förekommer under implementeringsprocessen. Det största problemet enligt deras undersökning 
var att uppskatta den tid som det administrativa arbetet runt hantering och kontroll av 
deltagarbevis kräver. Jag anser därför att AMA under implementeringsprocessen från början 
bör avsätta särskild tid och personal för detta arbete, för att undvika att anställda känner 
frustration över att tiden inte räcker till. Pressman och Wildavsky(1973) tar i sitt klassiska 
forskningsbidrag upp flera orsaker till varför implementeringen av ett program som skulle 
minska arbetslösheten hindrades. Bl.a. hindrades processen av att man hade parallella 
åtaganden samtidigt som implementeringen av programmet. Även om deras forskningsbidrag 
tidsmässigt är mycket inaktuell, så anser jag att den visar att det i deras fall antagligen inte 
avsattes tillräckligt med tid och mänskliga resurser för implementeringsarbetet, vilket min 
undersökning visar är ett krav för en lyckad implementeringsprocess. 

Enligt Svensson. m.fl.(2007) visar deras forskning att en hög delaktighet och bred förankring i 
organisationen är viktiga förutsättningar för att uppnå resultat i ett projekt. Men alltför höga 
krav på delaktighet kan få negativa konsekvenser enligt dessa forskare, speciellt om de berörda 
anser att de inte får tillbaka så mycket själv eller är pressade av andra plikter. Enligt mitt 
resultat är det av stor vikt att tid avsätts för de anställda inom AMA att få information och 
kunskap om vad vinsten med OCN verkligen är för alla som kommer att beröras av metoden. 
Viktigt är också att det förs en dialog inom AMA om hur användandet av metoden fungerar. 
Genom att metoden kommuniceras mellan berörda kan problem upptäckas och lösas innan det 
har skett alltför stor skada som kan hindra implementeringsprocessen. Rhendal(1995) menar att 
det krävs en medvetenhet om att osäkerhet vare sig kan planeras eller utbildas bort och att det 
därför är viktigt att tidigt lägga kraft på att skapa insikt hos alla berörda om varför en väsentlig 
och riskfylld förändring är nödvändig. Det Rhendal menar med att lägga kraft på att skapa 
insikt blir i min mening detsamma som att avsätta tid för att skapa insikt hos alla berörda inom 
AMA om varför en implementering av OCN- metoden är nödvändig. Tid är ett mycket 
kraftfullt begrepp med många innebörder och som präglar hela vår tillvaro. Den kraft som jag 
ser med tidsbegreppet är det kraftfulla i att tid både hindrar och möjliggör för utveckling och 
därmed även för AMA att implementera OCN- metoden.  
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8.3 Teoretisk och begreppslig referensram 
I enlighet med vad forskningsmetoden Grundad teori förespråkar har jag inte utgått från några 
tidigare etablerade teorier i min undersökning. Av den anledningen har jag valt att lägga den 
teoretiska och begreppsliga referensramen här i diskussionsavsnittet. Då jag skriver min 
uppsats inom ramen för kursen Sociologi med socialpsykologisk inriktning har jag intresset av 
att förstå vad som pågår mellan människan och samhället. Jag vill undersöka på vilket sätt 
samhället påverkar människors beteende och hur människors beteende påverkar samhället. Jag 
kommer därför nu att applicera detta till min uppsats och genom ett socialpsykologiskt 
perspektiv försöka ge en förklaring till de fenomen som har funnits med i uppsatsen och som 
berör samhället, AMA, OCN, och mig själv som författare. 

Vårt samhälle kännetecknas alltmer av att kunskap, kompetens och resultat är en färskvara som 
hela tiden måste förnyas och utvecklas såväl hos den enskilda människan som hos övriga 
institutioner i samhället. Ju mer kunskap, kompetens och erfarenhet som man formellt kan 
uppvisa desto bättre förutsättningar har man på arbetsmarknaden. Den högteknologiska 
utvecklingen sker rekordsnabbt och expertkunskaper inom de flesta yrkesområden efterfrågas 
alltmer. Därför krävs det att människor i vårt samhälle kontinuerligt fortbildar sig för att ha en 
chans att hänga med i utvecklingen som sker. Risken är annars stor att man hamnar utanför 
samhället i form av arbetslöshet och i socialt utanförskap. I dagens samhälle måste alla företag 
och organisationer följa med i den snabba utvecklingen. För att kunna hävda sig i konkurrensen 
med andra företag på marknaden så gäller det att hela tiden förbättra och utveckla sina 
affärsidéer och målsättningar. För deltagare och anställda inom AMA gäller samma villkor i 
kunskapssamhället som för övriga samhällsmedlemmar och institutioner. Förutom att vi lever 
och verkar inom detta kunskapssamhälle så lever vi även i ett risksamhälle som kännetecknas 
av ovisshet inför framtiden. Risken att drabbas av arbetslöshet och socialt utanförskap är stor 
under en lågkonjunktur, arbetslöshet kan i praktiken drabba vem som helst oavsett hur mycket 
erfarenhet och kompetens man än har i yrket. Människor som blir arbetslösa måste därför vara 
beredda att skola om sig och förnya sina formella kunskaper för att på så sätt bättre motsvara 
efterfrågan av kompetenser på arbetsmarknaden och därmed lättare få möjlighet till arbete.  

Jag har funnit ett begrepp som jag anser tydligt kan relateras till denna uppsats fenomen och det 
är Modernitetens reflexivitet som jag tagit ur Anthony Giddens verk Modernitet och 
självidentitet – Självet och samhället i den senmoderna epoken. Enligt Giddens(2009) så 
kännetecknas vårt samhälle av utvecklad institutionell reflexivitet. Han menar att den 
globalisering som pågår av moderna institutioner påverkar vårt vardagsliv vilket får 
genomgripande konsekvenser för det personliga livet. Självet blir till ett reflexivt projekt, som 
parallellt till de moderna institutionernas försök att anpassa sig till globaliseringen strävar efter 
att bemästra framtiden. Genom en jämförelse av Giddens resonemang med denna uppsats där 
AMA representerar en modern institution så ser jag stora likheter med Giddens teori om 
modernitetens reflexivitet.  

8.3.1 Modernitetens reflexivitet 
Enligt Giddens(2009:24–31) så existerar det en dynamik i vårt moderna samhälle som påverkar 
alla institutioner och sociala relationer som finns inom dessa. Därmed påverkas även AMA som 
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institution genom alla de relationer som både direkt och indirekt existerar mellan människor 
som befinner sig i anslutning till AMA- Arbetsmarknad som en offentlig organisation i 
samhället. Giddens menar att den moderna industrialiserade världen är en skenande värld, men 
inte bara i den meningen att de sociala relationerna mellan människor och institutioner sker 
snabbare än i tidigare system utan genom att deras påverkan på existerande sociala praktiker 
och beteendemönster också är mer omfattande och djupgående. Industrialismen är enligt 
Giddens en av modernitetens institutionella axlar. Kapitalismen är en annan dimension inom 
moderniteten som Giddens ger betydelsen av att vara ett system av varuproduktion som både 
involverar konkurrerande produktmarknader och arbetskraftens förvandling till att bli en vara. 
Giddens skiljer dessa dimensioner från övervakningens institutioner där övervakning refererar 
till den inspekterande kontrollen av befolkningen både som synlig övervakning och som 
informationsanvändning i syfte att koordinera sociala aktiviteter.  

Jag gör tolkningen att då de sociala relationerna sker i snabbare takt så kan dessa relationer 
också upplösas och försvinna i snabbare takt vilket gör att människor och institutioner blir 
utbytbara. Beteendet som följer är att människor och organisationer hela tiden måste förbättra 
sina kunskaper och bli effektivare för att kunna stå sig i konkurrensen. AMA ser ju möjligheter 
med att en implementering av OCN- metoden kan innebära en kvalitetshöjning vilket bidrar till 
en ökad konkurrenskraft för både deltagarna när de ska söka jobb och för AMA som 
organisation vid upphandlingar. Giddens förklaring till denna dynamik är att det handlar om tre 
huvudelement som tillsammans påverkar varandra och som skiljer det traditionella samhället 
från det postindustriella samhälle som vi nu lever i.  

Det första huvudelementet är åtskiljandet av tid och rum, vilket Giddens(2006:276) definierar 
som en process varigenom separata dimensioner av den tomma tiden och det tomma rummet 
frikopplas, vilket möjliggör urbäddningen av sociala relationer tvärs över obegränsade avstånd i 
tidrummet. Förbindelserna mellan de sociala relationerna har kommit att förändrats genom att 
vi lever i en alltmer globaliserad värld, där kontakter mellan de sociala relationerna dvs. 
människor kan knytas och pågå oberoende av tidsliga eller rumsliga aspekter. Ett exempel på 
detta är det datasystem och nätverk som OCN inbegriper och som AMA kommer att knytas till 
vid en certifiering av OCN.  Detta påverkar det andra huvudelementet som Giddens benämner 
som urbäddningsmekanismer, vilka består av abstrakta system dvs. symboliska tecken och 
expertsystem. Med urbäddning avser Giddens(2009:276) frikopplandet eller urlyftningen av 
sociala relationer från lokala kontexter och deras rekombination tvärs över obegränsade avstånd 
i tid och rum. OCN- certifieringen är ett exempel på detta. Dokumentering och intyg av 
deltagarnas kunskaper görs ju redan i dag inom AMA. Genom certifieringen av OCN så lyfts 
eller urbäddas dokumenteringen och intygen ut från AMA för att sedan återinbäddas som 
standardiserade OCN- poäng som omvandlar deltagarnas kunskaper till formell kompetens. 
OCN- poängen kan därmed ses som symboliska tecken som har fått sitt värde genom att 
expertsystem dvs. panelerna med branschkunnigt folk har fastställt kriterierna för poängen.  

Det tredje huvudelementet som påverkas av de två föregående är Institutionell reflexivitet som 
Giddens(2009:274) benämner som Modernitetens reflexivitet, vilket innebär att nya kunskaper 
och informationer rutinmässigt inkorporeras i handlingsmiljöer, som därigenom rekonstitueras 
eller omorganiseras. Denna modernitets reflexivitet innefattas enligt Giddens(2009:31) av:  
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”den reglerade användningen av kunskap om sociala livsvillkor som ett konstituerande element 
i det sociala livets organisering och förändring”. 

Med detta menas att institutioner ständigt gör revideringar och förändringar mot bakgrund av 
att ny information eller kunskap har inhämtats. Ny information och kunskap erhålls genom att 
man gör utvärderingar och uppföljningar, vilket jag redogjorde för under rubriken 
utvärderingssamhället i inledningen av uppsatsen (se kap. 1.1). Därmed kan begreppet 
Institutionell reflexivitet kopplas till det faktum att AMA genom att ta del av denna 
vetenskapliga uppsats/ utvärdering inhämtar ny information och kunskap som kan påverka och 
ändra beteendet inom organisationen. Resultatet och utvärderingen av min undersökning visar 
att det är tiden som kan komma att utgöra det största problemet under implementeringsarbetet 
av OCN- metoden. Med en ökad medvetenhet om att det är tiden som är det största hindret för 
en lyckad process så kanske AMA beslutar sig för att avsätta mer tid för 
implementeringsprocessen. Om det av olika anledningar inte är möjligt att avsätta mer tid 
kanske AMA bestämmer sig för att helt avstå från att implementera metoden. Oavsett vilket 
alternativ AMA väljer har jag, i egenskap av forskare och utifrån resultatet som framkommit i 
min uppsats, påverkat AMA i sitt agerande gällande en framtida implementering av OCN – 
metoden.  Målet som jag hade med uppsatsen var att jag skulle komma fram till en teori som 
kunde vara AMA behjälplig under implementeringsprocessen av OCN- metoden och det innan 
ett beslut om att implementera har fattats. Därmed framstår Giddens teori om modernitetens 
reflexivitet som en möjlig och generell sanning. Självet (jag som forskare) blir till ett reflexivt 
projekt, som parallellt till de moderna institutionerna (AMA) försöker att anpassa sig till 
globaliseringen(OCN- metoden), genom att bemästra framtiden. 

8.4 Självkritik och metodens begränsningar 
De begränsningar som jag har konstaterat funnits med Grundad Teori som metod i min 
undersökning ligger inte i själva metoden annat än att den liksom implementering av ny 
metoder kräver väldigt mycket tid. Metoden har varit relevant för det område som jag har 
undersökt. Däremot så har begränsningarna funnits hos mig själv som oerfaren forskare. En del 
av dessa begränsningar har redan från början varit medvetna vilket har varit orsak till att jag har 
modifierat metoden och förkortat forskningsprocessen så att den avpassats till de 
förutsättningar som jag har haft för uppsatsskrivandet. Trots detta har skrivandet ändå tagit så 
mycket tid i anspråk att jag inte hann bli färdig inom utsatt tid. Jag kan därför tycka att det 
kanske skulle ha varit en fördel om jag hade gjort uppsatsen tillsammans med någon, i stället 
för mitt val att göra den ensam. Insikten om att den inte skulle bli färdig i tid gjorde att jag 
bestämde mig för att ta en paus från skrivandet trots rekommendationer att det inte är särskilt 
lämpligt att göra så. Detta har medfört både negativa och positiva konsekvenser. Negativt med 
att avbryta skrivandet är att det har tagit ganska lång tid att sätta mig in i arbetet igen. Det 
positiva är att jag med lite distans till arbetet har kunnat se uppsatsen i ett nytt ljus vilket jag 
upplever har varit utvecklande för mitt fortsatta skrivande. 

Med facit i hand så har jag utifrån min analys av mitt insamlade datamaterial lyckats med att 
utveckla en teori som påvisar att det krävs mycket tid i anspråk för att AMA ska lyckas med 
implementeringsarbetet. Eftersom teorin är grundad i empiriskt material dvs. ur de anställdas 
egna kvalitativa aspekter av vad som kan utgöra hinder för implementeringsprocessen, så kan 
jag fastställa att det inom AMA verkligen finns en medvetenhet om att svårigheter kan komma 



38 

 

att uppstå och som kan hindra implementeringen av OCN- metoden. Min förhoppning är att 
denna kvalitativa undersökning inte har förorsakat några av de bieffekter för de anställda, som 
KRM sägs ge upphov till (se kap.1.1.2), utan i stället bidragit till en ökad förståelse och djupare 
medvetenhet över hur AMA kan förebygga och stävja de svårigheter som 
implementeringsprocessen kan komma att innefatta. 

8.5 Förslag till vidare forskning 
Resultatet som har framkommit i denna studie visar att AMA behöver avsätta mycket tid för 
arbetet med att implementera OCN- metoden in till deras verksamheter. Studien som har varit 
kvalitativ har genomförts innan beslutet om att implementera har ägt rum. För mig som 
författare av denna studie blir jag naturligtvis nyfiken på vad som händer inom AMA efter 
implementeringen. Det vore därför intressant att få kunskap om hur anställda kvalitativt 
upplever OCN- metoden efter att den har börjat användas inom AMA:s verksamheter. Ett annat 
förslag till vidare forskning är att undersöka hur deltagarna upplever OCN- metoden. En fråga 
som då kan tänkas vara är om deltagarna upplever att deras möjligheter att söka jobb har 
förbättrats, då deras informella kunskaper har omvandlats till OCN – poäng och därmed har 
blivit till formella kompetenser? 
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10 Bilagor 

Bilaga 1.   
Intervjuguide 

Namn? 

Ålder? 

Befattning på AMA? 

Arbetat hur länge på AMA?  

Vad är dina huvudsakliga sysslor på AMA? 

Hur ser en ordinär arbetsdag ut för dig? 

Hur upplever du din arbetssituation i dag? 

Trivs du med ditt arbete och i så fall vad är det som gör att du trivs? 
Uppkommer det situationer i ditt arbete som du inte är tillfreds med och i så fall kan du 
beskriva en sådan situation? 
Känner du att du har möjlighet att utvecklas i ditt jobb?  
Är det vanligt att det sker kompetensutbildningar för anställda inom AMA?  
Har du deltagit i någon kompetensutvecklande utbildning? 
Kommer du i kontakt med mycket utvärderingar i ditt jobb? På vilket sätt? 
Vad har du för synpunkter på utvärderingar? 
Sker det ofta förändringar i ditt arbete? 

Vad vet du i dagsläget om OCN- verktyget? 

Varifrån kommer förslaget om att införa OCN- verktyget till AMA? 
Anser du att det finns ett behov hos AMA av ett sådant verktyg? I så fall varför? 
Kan du se några fördelar/nackdelar med en implementering av OCN- verktyget? 
tror du att användningen av OCN- verktyget kommer att leda till arbetslösa lättare får 
jobb? 
 Tror du att det blir tidskrävande att använda OCN och att du måste ägna dig åt det 
istället för dina vanliga arbetsuppgifter 

Vad har du för tankar och visioner om AMA i framtiden? 

Om en implementering av OCN- verktyget kommer att äga rum, vad tror du behövs för 
att implementeringen ska bli lyckad och hållbar? 
Kan du känna oro eller tvivel över att en implementering av verktyget inte kommer att 
lyckas, i så fall vad är det någonstans i processen som du tror att det kan brista? 
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Bilaga 2. 
I enlighet med vetenskapsrådets forskningsetniska principer inom humanistisk – 
samhällsvetenskaplig forskning så kommer jag härmed att delge undersökningsdeltagaren de 
fyra huvudkrav som finns när det gäller forskning. De fyra huvudkraven är informations- 
kravet, samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
 
Informationskravet 
Forskaren skall informera uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare om deras uppgift i 
projektet och vilka villkor som gäller för deras deltagande. De skall därvid upplysas om att 
Deltagandet är frivilligt och om att de har rätt att avbryta sin medverkan. Informationen skall 
omfatta alla de inslag i den aktuella undersökningen som rimligen kan tänkas påverka deras 
villighet att delta. 
 
Samtyckeskravet 
Forskaren skall inhämta uppgiftslämnares och undersökningsdeltagares samtycke.  

Konfidentialitetskravet 
De som medverkar i en undersökning skall ha rätt att självständigt bestämma om, hur länge 
och på vilka villkor de skall delta. De skall kunna avbryta sin medverkan utan att detta medför 
negativa följder för dem. 
 
Nyttjandekravet 
I sitt beslut att delta eller avbryta sin medverkan får inte undersökningsdeltagarna utsättas för 
otillbörlig påtryckning eller påverkan. Beroendeförhållanden bör heller inte föreligga mellan 
forskaren och tilltänkta undersökningsdeltagare eller uppgiftslämnare 
(http://codex.vr.se/texts/HSFR.pdf) 
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