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Förord 

Att skriva denna uppsats har varit tidsödande och stundtals mycket frustrerande – steget mel-

lan tanke och text är ofta svår och blir i bästa fall en halvdan kompromiss. Det har emellertid 

funnits stunder, då vi under flitens lampa upplevt glädje över de framgångar vi rönt. Med brist 

på originalitet summerar vi vår insats med en sliten klyscha: ”Det var värt det”.   

 Vi vill i sedvanlig ordning tacka familj och vänner för det stöd och den uppmuntran vi fått 

under arbetets gång. Vi vill även tacka vår handledare Martin Börjesson samt våra informan-

ter med vars hjälp gjort denna uppsats möjlig. Sist men inte minst vill vi tacka varandra.  

 

Anders Eed-Jonsson, Stefan Godin 
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Sammanfattning 

Det har under lång tid riktats kritik mot missbruksvården i Sverige. Komplexiteten hos klien-

ters missbruk har lett till ett ökat intresse för manualbaserade metoder inom missbruksvården. 

 Vi har i denna uppsats genomfört en undersökning där vi frågat verksamma socialarbetare 

hur de upplever att arbeta med manualbaserade metoder och vilka för- respektive nackdelar de 

ser med arbetssättet. Vi har även undersökt hur införandet av metoderna gått till på våra in-

formanters verksamheter. Detta eftersom implementeringsprocessen är avgörande för i vilken 

utsträckning och på vilket sätt en metod används.   

 Syftet med vår uppsats är således att genom intervjuer och tidigare forskning ge en bild av 

hur socialarbetare upplever att arbeta med manualbaserade metoder samt lyfta fram de möj-

ligheter och begränsningar metoderna har. Vi har även analyserat hur implementeringsproces-

sen gått till inom tre offentliga verksamheter.  
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Akronymer 

ASI Addiction Severity Index 

DOK  Dokumentationssystem inom missbruksvården 

FoU Forskning och utveckling  

HVB Hem för Vård och Boende  

MAPS Monitoring Area and Phase System 

SoL Socialtjänstlag (2001:453) 

SiS Statens institutionsstyrelse 
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1. Inledning  

Det har under lång tid riktats kritik mot missbruksvården i Sverige. Komplexiteten hos klien-

ters missbruk har skapat ett starkt behov av planering för att uppnå lyckade behandlingsresul-

tat. Enligt SoL (2001:453) kapitel 5 § 9 ska den enskilde missbrukaren få den hjälp och stöd 

hon behöver. Hjälpen ska utformas i samförstånd med klienten där fokus ligger på respekt för 

individens självbestämmande (Lyly & Skoglund, 2002).  

 För att tillgodose vårdbehovet använder många verksamheter strukturerade bedömningsin-

strument. MAPS, Monitoring Area and Phase System, är en manualbaserad metod som är till 

för att stödja klienten i sitt förändringsarbete. Målet med metoden är att klienten ska se ett 

samband mellan egna problem och de åtgärder som sätts in (Öberg, 2004). Det är därför vik-

tigt att behandlaren inte föreslår färdiga lösningar utan istället låter klienten ta ansvar för sin 

situation. Följaktligen är klientens motivationsarbete av central betydelse (Lyly & Skoglund, 

2002).      

 Med nya metoder växer kraven på evidens. Utan forskning om vad som fungerar riskerar 

förändringsarbetet att leda till en oförändrad eller till och med försämrad situation för klien-

ten. Men för att hjälpa klienter räcker det inte att använda evidensbaserade metoder. För att en 

behandlingsmetod ska bli effektiv krävs även en framgångsrik implementering. Om det sak-

nas tydliga krav på att arbetet med klienter ska förändras är faran stor att förändringsförsöken 

spricker. Metoden förblir då oanvänd och behandlarna fortsätter som de alltid har gjort      

(Roselius & Sundell, 2008).    

1.1. Bakgrund  

Under de senaste åren har intresset för manualbaserade metoder inom missbruksvården ökat 

kraftigt. Riksdagen beslutade under åren 2005-2007 att satsa 820 mkr på missbruksvården, 

varav 300 mkr öronmärktes för vårdutveckling för personer med tungt missbruk. Satsningen 

innebär mer specifikt att skapa bättre förutsättningar för ”fler kvalificerade och långsiktiga 

vårdinsatser med utgångspunkt från befintlig kunskap om olika behandlingsformers effektivi-

tet” (Fall, 2006).      

 Stadsledningskontoret fick i uppdrag att i samråd med socialtjänstnämnden utveckla den 

manualbaserade metoden ASI som stöd vid utredning, uppföljning och utvärdering av socialt 

arbete. ASI är en strukturerad personintervju med förutbestämda svarsalternativ. Intervjun  
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berör sju olika livsområden, bland annat alkohol- och narkotikamissbruk. Fördelen med me-

toden är att den är utvecklad för att olika vårdinsatser systematiskt ska kunna följas upp på 

verksamhetsnivå (a.a.).      

 Inom ramen för förändringsarbetet introducerades MAPS, vilket ledde till att nya arbetssätt 

prövades. MAPS kan sägas utgöra ett komplement till ASI. Skillnaden består i att MAPS ut-

över att vara en kartläggning av klienten, även innefattar motivations- och förändringsarbete 

(a.a.).       

 MAPS är i första hand ett system utvecklat för att förbättra behandling av klienter med bred 

problematik inom skilda livsområden. I behandlingsarbetet kartläggs klientens livssituation 

utifrån två dimensioner: Area (livsområden) och Fas (förändringsfaser). Livsområdena inne-

fattar sex grundläggande delar i en människas liv. Inom livsområdena hjälper behandlaren 

klienten att fastställa problematiken och prioritera angelägna svårigheter. Vanligtvis berör 

problemen vida områden såsom personlighetsstörningar och mångårigt missbruk. Men det kan 

även röra sig om mer konkreta problem, exempelvis att hitta arbete, återuppta kontakten med 

barnen eller sluta röka (Öberg, 2004).     

 Förändringsfaserna i MAPS (se bilaga 1) används för att beskriva på vilket sätt klienten upp-

fattar och hanterar sina problem. I inledningsskedet av behandlingen känner klienten vanmakt 

inför sin situation. Efter ett antal misslyckade försök blir klienten uppgiven och ser inte för-

ändring som ett realistiskt alternativ. Om förändringsviljan är stark kommer emellertid klien-

ten med tiden att ändra sitt beteende. När klienten inte längre behöver anstränga sig för att 

upprätthålla förändringen börjar behandlingen gå mot sitt slut. Men klienten måste likväl fort-

farande vara uppmärksam på speciella risksituationer (a.a.)  

 Det räcker inte med vällovliga teorier för att en metod ska få stor spridning och användas av 

många. För att kunna förändra arbetssättet på en organisation, en myndighet eller ett företag 

krävs en lyckosam implementering. Vad det i realiteten innebär råder det dock delade me-

ningar om. Likväl tycks det finnas vissa kärnkomponenter. Några som kan nämnas är: 

• Behandlingstrohet: Detta innebär att utförarna följer manualen i sin helhet och inte till-

lämpar endast delar av metoden eller andra arbetssätt som de tycker är viktiga. I annat 

fall finns risken att insatserna förändras efter hand och inte grundar sig på metodens 

evidens, vilket i förlängningen kan äventyra klienternas rättsäkerhet. Det är därför 

nödvändigt att fortlöpande utvärdera behandlarnas arbete (Öberg, 2004).  

• En effektiv organisation som leder implementeringen: Ledord är stabilitet, effektivitet 

och tydlig struktur inom verksamheten. Om personalen har ”gemensamma värderingar 
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och mål i synen på behandlingsarbetet ökar förutsättningar för att lyckats (Hansson & 

Balldin & Schüller, 2008). Andra faktorer är stöd och handledning under implemente-

ringsprocessen men också när väl metoden är genomförd (Olsson & Sundell, 2008). 

1.2. Syfte och frågeställningar 

Syftet är att beskriva socialarbetares upplevelser av att arbeta med metoden MAPS samt lyfta 

fram förståelsen av manualbaserade metoder och dess möjligheter samt eventuella begräns-

ningar. Vi har även för avsikt att analysera hur implementeringsprocessen gått till inom de 

undersökta verksamheterna.   

Syftet ska realiseras med hjälp av dessa frågeställningar: 

• Hur upplever socialarbetare att arbeta med manualbaserade metoder? 

• Hur implementerades bedömningsinstrument MAPS inom de verksamheterna vi un-

dersökt? Hur upplevdes implementeringen av utförarna?  

• Vilka fördelar respektive nackdelar finns det med manualbaserade metoder? 

1.3. Avgränsningar 

För att anpassa vår studie efter en C-uppsats omfång innehåller arbetet vissa begränsningar. 

Vi gör därför inga anspråk på att vara heltäckande i vår studie. Vi har inriktat oss på att belysa 

hur manualbaserade metoder implementeras inom tre verksamheter i offentlig sektor. Skälen 

till att vi valde dessa verksamheter är flera: samtliga verksamheter använder MAPS, verksam-

heterna behandlar samma målgrupp, och behandlarna är relativt nyutbildade. Vi tror att erfa-

renhet och klientel är av betydelse för hur socialarbetarna upplever att arbeta med MAPS.  

 Vi har även undersökt vilka för- och nackdelar det finns med manualbaserade metoder ut-

ifrån tidigare forskning och våra informanters berättelser. Det ska dock påpekas att vårt mate-

rial i närmaste är ett axplock och därför inte kan ligga till grund för några större generella 

slutsatser. 

1.4. Uppsatsens disposition 

Denna uppsats är lineärt disponerad, vilket innebär att den följer den logiska uppläggningen 

introduktion, frågeställning, metod, resultat och diskussion. Mer specifikt innefattar uppsat-

sen, bortsett från referenser och bilagor, åtta kapitel som författarna skrivit tillsammans.  
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Kapitel 1 innehåller en bakgrund till studien samt studiens syfte. 

Kapitel 2 ger en bild av hur forskningen om manualbaserade metoder ser ut idag. 

Kapitel 3 innehåller en redogörelse för den teori som vi betraktar vårt resultat ifrån och som 

sedermera ligger till grund för vår analys. 

Kapitel 4 är ett metodkapitel som beskriver studiens upplägg och genomförande. 

Kapitel 5 är uppsatsen mest centrala del och innefattar resultatet av genomförda intervjuer. 

Kapitel 6 innefattar en analys av studiens resultat i förhållande till syfte och frågeställningar. 

Kapitel 7 innehåller slutsatser. Här lyfts resultat och andra iakttagelser fram som är av särskilt 

intresse.  

Kapitel 8 innehåller en diskussionsdel där författarna utvärderar den egna undersökningen, 

dels genom att sätta den i ett vidare sammanhang, dels genom att återknyta till syfte 

och frågeställningar.  
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2. Tidigare forskning 

I detta kapitel kommer vi presentera det nuvarande kunskapsläget om manualbaserade meto-

der i socialt arbete. Vår forskning vilar på tre rapporter, två från Socialstyrelsen och en från 

Statens institutionsstyrelse. Materialet grundas främst på upplevelser från professionella och 

klienter; några effektstudier som rör manualbaserade metoder har vi inte hittat.  

 Vårt urval är begränsat till årtal, källa och syfte – för att forskningen ska vara relevant har vi 

använt material som producerats under 2000-talet. Materialet kommer främst från              

Socialstyrelsen eftersom myndigheten bland annat har till uppgift att ansvara för att förvalta, 

utveckla och kvalitetssäkra socialt arbete. Från materialet har vi sedan valt ut den information 

som överensstämmer med vårt syfte. Rapporterna är: 

• Metoder för missbruksvården – ASI-intervju i praktisk tillämpning                         

(Engström & Nyström, CUS, Centrum för utvärdering av socialt arbete, 2003).  

• Användning av bedömningsinstrument i missbruksvården – en nationell kartläggning 

och fallstudier av två län (Abrahamson & Tryggvesson, IMS, 2008). 

• Behandlingsplanering utifrån ASI och MAPS – en kvalitativ studie på Rällsögården 

(Lyly & Skoglund, SiS-rapport 1756, 2002:6). 

2.1. Rapporternas innehåll och syfte 

Metoder för missbruksvården – ASI-intervju i praktisk tillämpning handlar om hur ASI-

intervjun används och fungerar i missbruksvårdens arbete samt om hur socialarbetare och 

klienter upplever den. Rapporten är uppdelad i två delar: Del I behandlar ASI-intervjun i prak-

tisk tillämpning och både ur ett teoretiskt och praktiskt perspektiv, del II innefattar vilka möj-

ligheter och svårigheter det finns med att använda strukturerade bedömningsinstrument i 

missbruksvården. 

 

Användning av bedömningsinstrument i missbruksvården – en nationell kartläggning och 

fallstudier av två län är genomförd 2006-2007 vid Centrum för socialvetenskaplig alkohol- 

och drogforskning. Undersökningen innefattar två fallstudier av Jönköpings län bestående av 

Jönköpings kommun och Nässjö kommun samt Gävleborgs län. Syftet med studien är bland 

annat att ge en fördjupad bild av hur användningen av bedömningsinstrument inom kommu-

nernas socialtjänst ser ut. Alla respondenterna inom respektive kommuns socialtjänst fick 
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svara på frågan vilket som är det viktigaste motivet för att använda bedömningsinstrument i 

missbruksvården.  

Syftet med Behandlingsplanering utifrån ASI och MAPS var att undersöka vad klienter och 

behandlare på Rällsögården har för erfarenheter av ASI och MAPS. De sex behandlare som 

intervjuats har skiftande erfarenheter av ASI och MAPS – en del har arbetat en längre tid med 

instrumentet medan det är helt nytt för andra. 

2.2. Begrepp 

Manualbaserade metoder går under många namn – standardiserade bedömningsinstrument, 

strukturerade bedömningsmetoder, standardiserade bedömningsmetoder, med mera. Ofta har 

dessa begrepp samma innebörd, det vill säga de innefattar ett sätt att samla information enligt 

en enhetlig struktur. Den insamlade information, i form av intervjuer, självskattningar och 

observationer, graderas i siffror för utvärdering och forskning. Uppgifterna vägs sedan sam-

man med annan information som ligger till grund för klientens behov.  

 När vi använder begreppen kommer vi inte att göra någon åtskillnad utan syfta på samma 

sak. 

2.3. Socialarbetares upplevelse av arbeta med manua lbaserade metoder 

Under denna rubrik beskriver vi socialarbetarnas upplevelse av manualbaserade metoder. De 

studier vi utgår ifrån har delvis andra syften. Vi har därför valt ut de svar som bäst passar våra 

frågeställningar. 

2.3.1. Ur rapporten Metoder för missbruksvården – ASI-intervju i praktisk tillämpning 

Idag är ASI-intervjun ett väletablerat bedömningsinstrument inom missbruksvården. Inom 

socialtjänsten används den i en stor del av Sveriges kommuner. I dessa kommuner finns det 

bland socialarbetare och politiker stora förhoppningar på vad metoden ska bidra med       

(Engström & Nyström, 2003). 

  För att ta reda på vad socialarbetare inom socialtjänsten upplever arbetet med ASI-intervjuer 

genomfördes en enkätundersökning under våren 2001. Undersökningen gällde bland annat 

ASI-utbildade som var anställda i socialtjänsten. Sammanlagt svarade 182 ASI-utbildade i 

socialtjänsten på enkäten. Av dessa hade 109 genomfört intervjuer efter utbildningen. Det är 

dessa 109 personers svar som redovisas här. Gruppen bestod av 75 % kvinnor och 25 % män.  

Sammanlagt svarade 75 % att de var helt eller huvudsakligen positiva till ASI-intervjun me-

dan 18 % var tveksamma och 2 % negativa. Således var fyra av fem socialarbetare, enligt 

undersökningen, positiva till ASI-intervjun, medan en av fem är tveksamma eller negativa. 
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Det ska dock påpekas att studien vände sig till ASI-användare som har egen erfarenhet av 

arbeta med ASI. Detta kan innebära att respondenterna redan från början var positivt inställda 

till ASI. Många av de som svarade på enkäten hade dessutom själva tagit initiativet till utbild-

ningen, två tredjedelar kunde själva påverka beslutet om att delta i ASI-utbildning. Vidare 

ansåg 62 % att ASI-intervjun påverkat klientarbetet positivt medan 28 % upplevde att ASI-

intervjun inte hade påverkat arbetet. Inte någon socialarbetare ansåg att intervjun påverkat 

arbetet negativt. Sammanfattningsvis är uppfattningen överlag bland socialarbetare att ASI-

intervjun har positiv inverkan på klientarbetet och ingen negativ inverkan alls (a.a.).

 I enkäten frågade man även om ASI-intervjun lett till en förbättring eller försämring av kun-

skapen om klientens problematik. 75 personer (69 %) svarade att de fått en bättre kunskap om 

klientens problem. Ingen ansåg att den blivit försämrad och 22 personer (20 %) menade att 

intervjun inte påverkat kunskapen om klienters problem. Majoriteten upplever förbättringar 

vad gäller information och kunskap om klienten (a.a.).   

 ASI-intervjun innebar även en del svårigheter. Närmare 60 % av socialarbetarna uppger att 

de upplevt svårigheter som är förknippade med ASI-intervjun medan 40 % inte upplevt några 

svårigheter alls. Intervjun innebär även att vissa praktiska förutsättningar uppfylls. 47 % an-

såg att de praktiska förutsättningarna var mycket goda, 37 % att förbättringar krävs och 7 % 

upplevde att förutsättningarna var mycket dåliga (a.a.).   

2.3.2. Ur rapporten Användning av bedömningsinstrument i missbruksvården 

Här följer några av de svar som speglar socialarbetarnas upplevelse av att arbeta med bedöm-

ningsinstrument: Socialarbetarna uppger att bedömningsinstrument underlättar arbetet genom 

att det ger viss struktur i arbetet, vilket, menar de, ökar deras egen professionalitet och därmed 

chansen för att klienten ska få ett professionellt bemötande. En annan upplevelse är att in-

strumentet minskar bedömningsskillnaderna hos olika handläggare. Utöver detta var det 

många som berättade att de hade en känsla av att klienterna uppfattade användandet som posi-

tivt. Emellertid upplevs det inte på handläggar- och behandlarnivå samma nytta som högre 

upp i organisationen. Dessutom upplever behandlarna klientens utsatthet som större än på 

organisationsnivå, något som troligen bidrar till att minska motivationen till att genomföra 

metoden (Abrahamson & Tryggvesson, 2008).    

 Vidare så bedömer de flesta av respondenterna att arbetssätten har förändrats sedan man 

infört ASI. Framförallt har ASI haft inverkan på verksamhetsutvecklingen i och med att nya 

behandlingsinsatser har utvecklats (a.a.).    
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2.3.3. Ur rapporten Behandlingsplanering utifrån ASI och MAPS 

På frågan om ”Vad innebär ett förhållningssätt hos personalen för dig?”, svarade de flesta 

behandlare att en förutsättning i klientarbete är att ha en lyssnande förmåga. Tiden är av avgö-

rande betydelse i lyssnandet. Att lyssna och finnas till för klienten visar att man tar klienten på 

allvar. En behandlare säger följande om att lyssna (Lyly, Skoglund, 2002): 

Jag lyssnar på vad dom säger, bekräftar det och även tar det till mig. Gärna ta upp det en gång till 
dagen efter och visa ytterligare en gång att jag hörde vad du sa igår. Det var något viktigt (a.a., s. 
55).  

Samtliga behandlare anser att de har haft en god relation till klienten under intervjun. 

ASI-intervjun upplevs som kontaktskapande. En betydande del i relationen är att be-

handlaren kan tala med klienten om olika saker i dennes liv, inte enbart det som rör 

missbruket. Behandlingstiden upplevs emellertid för kort för att skapa en djupgående 

relation med klienterna. Det är viktigt att relationer skapas på ett tidigt stadium för att en 

arbetsallians ska komma till stånd. Vidare upplever behandlarna att klienternas tilltro till 

sin egen förmåga på vissa områden ökat medan den minskat på andra, sedan inskriv-

ningen på Rällsögården. En av behandlarna uttrycker det på följande sätt (a.a.): 

Ökat lite [tilltro till sin egen förmåga], men inte så att jag kan säga noll hundra eller så, men en 
viss ökning eftersom han var dålig när han kom in. Men jag tycker redan från första stund var väl-
digt målmedveten (a.a., s. 59).  

I de fall tilltron till den egna förmågan minskat, har klienten tagit återfall i missbruk och 

därmed fallit tillbaka till ruta ett (a.a.).  

2.4. Möjligheter med manualbaserade metoder 

Under denna rubrik beskriver vi de möjligheter som finns med manualbaserade metoder. De 

studier vi utgår ifrån har delvis andra syften. Vi har därför valt ut de svar som bäst passar våra 

frågeställningar.      

2.4.1. Ur rapport Metoder för missbruksvården – ASI-intervju i praktisk tillämpning 

De möjligheter som beskrivs i rapporten är framförallt intervjuernas neutralitet, uppgifternas 

relevans och likvärdiga kvalitet. Dessa egenskaper medför att klientuppgifter kan sammanstäl-

las, bearbetas, analyseras och jämföras (Engström & Nyström, 2003).  

 För att strukturerade bedömningsinstrument ska kunna sägas fungera måste dessa metoder 

accepteras av behandlare. Två empiriska studier visar att klienter och socialarbetare som själ-

va har erfarenhet av bedömningsinstrument så gott som undantagslöst accepterar den. Viktigt 

är också att de erbjudna insatserna är av god kvalitet. När intervjuuppgifterna är insamlade, 

sammanställda och bearbetade kan materialet presenteras på ett lättillgängligt och överskåd-
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ligt sätt. Detta skapar en öppenhet som gör det möjligt för klienten att aktivt delta i sitt föränd-

ringsarbete samt ge en bättre inblick i bedömningar och beslut. Underlaget lämpar sig även 

väl för att bedöma klientens behov och val av insatser. Om det insamlade intervjumaterialet 

sedan kan relateras till insatserna klienterna tagit del av får man kunskap som säger något om 

insatsernas värde för alla klienter.  Materialet ligger därmed till grund för uppföljning av in-

satser (a.a.).       

 Strukturerade bedömningsinstrument medför även den fördelen att den erbjuder behandlaren 

tydliga ramar vid kartläggning av klienten. Engström & Nyström refererar till Berglund 

(2006) som menar att en behandlare ofta överskattar sin egen förmåga när det gäller att hante-

ra stora mängder information som beslutsunderlag. Engström & Nyström återkopplar även till 

Lindströms (1986) resonemang som styrker Berglunds uppfattning: 

I jämförelse med mer intuitiva former för att samla information om klienter med missbrukspro-
blem visar vissa studier att strukturerade intervjuer resulterar i bättre bedömningar (Lindström, 
1986).  

Vissa forskare och praktiker oroar sig över att strukturerade bedömningsinstrument på-

verkar interaktionen mellan behandlare och klient. Men eftersom socialarbetare i sin 

professionella ofta kan pendla mellan ”den objektiva utredaren” och ”den subjektiva 

hjälparen” förefaller inte risken vara överhängande att manualbaserade metoder stör 

dialogen eller de reflekterande processerna. Dessutom bortser ofta negativt inställda 

forskare och praktiker från att frågorna som ingår i strukturerade instrument är reflekte-

rande och relationsskapande (Engström & Nyström, 2003). 

2.4.2. Ur rapporten Användning av bedömningsinstrument i missbruksvården 

De möjligheter som lyfts fram om manualbaserade metoder i rapporten är framförallt hur me-

toden påverkar verksamhetsutvecklingen, klientperspektivet, handläggarens professionalise-

ring och behandlingskvaliteten (Abrahamson & Tryggvesson, 2008).  

 Informanterna hävdar att bedömningsinstrumenten är viktiga för utvecklandet av verksam-

heten: 

Det blir ett sätt att lära känna verksamheten, vad de är bra på och vad de inte är bra på. Vad som 
behöver utvecklats och vad som skall läggas ned. Det är också ett sätt att tydliggöra behovsbilder 
som senare kan användas för att ge politikerna en bra bild av vad verksamheten behöver (Abra-
hamson & Tryggvesson, 2008, s. 40).  

Utifrån ett klientperspektiv anses bedömningsinstrumentet som rättviseskapande efter-

som alla får samma frågor. Informanterna gör därför antagandet att klienterna får rättvi-

sare bedömningar, vilket även skulle innebära att det inte spelar någon roll vem klien-
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terna får som behandlare. Utöver detta var det många som upplevde att klienterna upp-

fattade manualbaserade metoder som något positivt (Abrahamson & Tryggvesson, 

2008).       

 Majoriteten av informanterna som tillfrågades var positiva till att använda ASI-

intervjun i utredningen. Framförallt tycker de att intervjun stödjer socialarbetaren, bidrar 

till en ökad professionalisering och ger en trygg struktur i klientarbetet. Införandet av 

ASI gör både handläggarens roll enklare och ökar samsynen på vad socialt arbete inne-

bär. Vidare lyfter de fram att strukturerade metoder bidrar till ökad rättssäkerhet i och 

med att klienterna får samma insatser och bemötande (a.a.).   

 En av informanterna uppger att den främsta fördelen med manualbaserade metoder är 

att klienter kan se hur allvarligt deras missbruk är. ”Visserligen är de [klienterna] inte 

helt ärliga, säger hon, men har ändå uppfattningen att klienten ofta säger som det är” 

(Abrahamson & Tryggvesson, 2008, s. 72). En gruppledare är av liknande åsikt när 

denne säger att bedömningsinstrument ger möjligheter att förhålla sig neutral när man 

har ett underlag att prata kring, vilket minskar klientens olika utvägar att förneka sina 

problem. Detta är tänkt att leda till en förbättrad bedömning och därmed förbättrad be-

handlingskvalitet (a.a.).  

2.4.3. Ur rapporten Behandlingsplanering utifrån ASI och MAPS 

De möjligheter som beskrivs i rapporten är framförallt att manualbaserade metoder upplevs 

vara relevant för att beskriva klientens historia, att den metoden innehåller motiverande inslag 

och att klienten är delaktiv i behandlingen.    

 Informanterna uppger att frågorna i ASI-intervjun är relevanta för att ge en uttömmande bild 

av klientens historia och nuvarande situation. ”De sju områdena som finns idag räcker dock 

och väl för att kunna beskriva klientens historia och aktuella situation. Det är också viktigt att 

man väger in fler områden än enbart missbruk” (Lyly & Skoglund, 2002, s. 49).  

 I ASI-intervjun används en skattningsskala för att till exempel bedöma graden av missbruk. 

De flesta behandlarna upplever att klienterna förstår skattningen i intervjun. I sällsynta fall 

kan det uppstå problem men dessa fall hör till undantaget. Vidare använder behandlaren posi-

tiv förstärkning i intervjun för att motivera klienten till ett förändrat beteende. Exempel på 

detta kan vara att berömma, ge komplimanger samt visa uppskattning och förståelse för att 

stärka klientens positiva sidor. Detta förhållningssätt är uppskattat av klienterna, vilket ofta 

leder till en ökad tilltro till den egna förmågan (a.a.).   
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 Andra fördelar som nämns är att klienten är delaktig i behandlingsplanering. En behandlare 

säger följande om MAPS: 

MAPS har jag mycket positiv erfarenhet av, med tanke på att klienterna alltid har påpekat efteråt 
att de tycker att det är så bra. Att de får delta och själva sätta upp sina egna mål. Att det inte är vi 
som jobbar här som bestämmer, för då blir det oftast så att de blir vrånga bara för att någon annan 
har bestämt vad de ska göra och vad de inte ska göra. De vet bäst själva vad det är de behöver 
hjälp med (Lyly & Skoglund, 2002, s.49).  

 

2.5. Begränsningar med manualbaserade metoder 

Under denna rubrik beskriver vi de begränsningar som finns med manualbaserade metoder. 

De studier vi utgår ifrån har delvis andra syften. Vi har därför valt ut de svar som bäst passar 

våra frågeställningar. 

2.5.1. Ur rapport Metoder för missbruksvården – ASI-intervju i praktisk tillämpning 

Den allvarligaste kritiken går ut på att manualbaserade metoder uppfattar klienter och dennes 

situation på ett förenklat sätt. Engström & Nyström refererar till Enroth (1996 och 1997) och 

Månsson (2000) som menar att svårigheten ligger i det omöjliga att fånga klienten som en 

unik individ i en komplex situation. Grova indelningar med alltför enkla kategorier och mått 

som ska inrymmas i kvantitativa data, reducerar bilden av klienten och därmed ger bristfällig 

kunskap.      

 Kritiken innefattar även ett av missbruksvårdens centrala värden: att klientens situation bör 

klarläggas på ett så allsidigt sätt som möjligt och med utgångspunkt i relevanta uppgifter. Kri-

tiken riktas inte mot någon enskild metod utan mot strukturerade intervjuer i allmänhet. Fram-

förallt ställer sig kritiker tveksamma till hur frågorna ställs och informationen inhämtas. Före-

språkare av manualbaserade metoder menar att kritiken till stor del saknar grund eftersom den 

lyfter intervjun ur sitt sammanhang. Det gör att kritiken faller på eget grepp genom att den 

utgår från en förenklad och alltför ensidig bild av en manualbaserad metod. Men förespråkare 

menar ändå att kritiken har substans. Risken finns att mindre nogräknade yrkesutövare använ-

der intervjun mekaniskt som kan innebära konsekvenser för klienten (Engström & Nyström).  

2.5.2. Ur rapporten Användning av bedömningsinstrument i missbruksvården 

Respondenterna tillfrågades om vilka risker och nackdelar det finns med bedömningsinstru-

ment. Utöver mekaniskt utförande varnar respondenterna framförallt för två saker: risken för 

slentrianmässigt användande och ASI-tortyr. Informanterna ger exempel på hur klienter ut-

sätts för övertramp genom att de varit tvungna svara den ”utfrågningsbank” som ASI innebär. 

Detta trots att klienterna inte haft någon direkt nytta av intervjun. En mer indirekt risk som 
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framförs är att ASI-intervjun är att den skulle vara alltigenom objektiv när den i själva verket 

ger utrymme för subjektivitet. En verksamhetschef och en samordnare menar att ASI-metoden 

inte är fri från socialarbetarnas värderingar och att den kräver kunskap för att den ska vara 

användbar (Abrahamson & Engström, 2008).   

 Informanterna uppger även att ASI-intervjun inte är lämplig för alla, i synnerhet inte männi-

skor med psykisk ohälsa. Man bör inte heller använda regelmässigt bedömningsinstrument i 

alla ärenden – användningen bör alltid vara befogad, anser en av informanterna (a.a.). 

 För att en manualbaserad metod ska fungera riktigt krävs en positiv inställning från utförare. 

En verksamhetschef hävdar att det fanns vissa problem vid införandet av ASI på grund av 

personalens bristande motivation. Några ur personalen ville till exempel förhandla sig ur kra-

vet att arbeta med ASI. Det huvudsakliga skälet till varför vissa utförare är negativa till att 

använda ASI är emellertid att de gör för få intervjuer och att det gått lång tid från utbildnings-

tillfället till att göra intervjuer. Bedömningsinstrument riskerar då att öka osäkerheten vid kli-

entmötena istället för att minska den. Motsatsen är att använda metoden vanemässigt vilket i 

sin tur kan göra utförare alltför specialiserade och snäva i sitt tänkande (a.a.).  

   

2.5.3. Ur rapporten Behandlingsplanering utifrån ASI och MAPS 

Respondenterna uppgav att en del klienter har svårigheter med att koncentrera sig och minnas. 

När sådana tillfällen uppstår måste utföraren avbryta intervjun. Ett färdigt intervjuformulär 

uppfattas av vissa respondenter som negativt; den upplevda tidsbristen upplevs också som en 

begränsande faktor. Risken finns även att klienten pressar fram ett svar bara för att vara tillags 

(Lyly & Skoglund, 2002).     

 Ytterligare har det angetts att i de fall behandlingsmålen inte varit realistiska har man i un-

dan för undan kunnat peka på att det fanns komponenter i behandlingsplanen som var orealis-

tiska (a.a.).  
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3. Implementeringsteori 

3.1. Inledning 

Implementering av politiska beslut, reformer och program ansågs länge vara ett ointressant 

led i policyprocessen. Olika samhällsforskare, däribland statsvetare och akademiker inom 

förvaltning, var i huvudsak intresserade av den politiska processen fram till beslutet; ”genom-

förandet betraktades som en ren expeditionsåtgärd” (Johansson, 2004). Utförarna av en metod 

sågs länge som ett lydigt redskap i händerna på dess huvudmän. Synen på implementering 

kom emellertid att förändras under 1970-talet genom samtida organisationsforskning och in-

ternationell implementeringsforskning. ”En slutsats av dessa implementeringsstudier var att 

framgångsrik implementering kräver klart formulerade mål och strategier – kunskaper om 

orsaks- och verkansamband, kompetent organisationsledning, […] tillräckliga resurser samt 

kontrollsystem” (Johansson, 2004).    

 Idag syftar implementering mångt och mycket till att snabba på processen från färdiga 

forskningsresultat till praktisk användning av nya metoder. Den ökade medvetenheten om 

betydelsen av att använda evidensbaserade metoder har ökat de senaste årtiondena. Däremot 

saknas fullständiga kunskaper om hur man implementerar dessa metoder på bästa sätt. En 

viktig slutsats blir således ”att det saknas evidensbaserade metoder för implementering av 

evidensbaserade metoder” (Soydan & Sundell, 2006).  

3.2. Begreppet implementering 

Innebörden av implementering kan på ett förtjänstfullt sätt beskrivas som ”en rad aktiviteter 

som genomförs för att förverkliga en idé”. I vardagslag talar vi ofta om att genomföra, reali-

sera eller förverkliga när vi syftar på implementering. Likväl saknas en enhetlig definition av 

begreppet. Knut Sundell, docent i psykologi, och Haluk Soydan, doktor i sociologi, ger föl-

jande precisering: 

Implementering avser de procedurer som används för att införa nya metoder i en ordinarie verk-
samhet och som säkerställer att metoderna används som avsett och med varaktighet.  

En annan träffande beskrivning ges av Karin Guldbrandsson: 

En sammansättning specifika aktiviteter som har till syfte att få en ny metod eller ett nytt program 
med kända aspekter att bedrivas i ordinarie verksamhet.  

Lika lite som det finns en vedertagen definition på implementering, lika lite finns det en en-

hetlig implementeringsteori. Att tala om implementeringsteorin är således felaktigt. Icke desto 
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mindre visar tidigare forskning och erfarenheter att vissa aspekter är betydelsefulla vid im-

plementering. Viktiga områden är: 

• organisation, struktur och ledning 

• socialarbetarnas och klienternas inställning 

• tid och teknik 

• metoder som ska implementeras 

 Man skulle därför kunna säga att varje implementeringsteori således bör behandla dessa 

aspekter.      

 När vi använder begreppet implementering syftar vi främst på Sundells och Soydans defini-

tion, eftersom vi anser att den är mest precis. Folkhälsoinstitutets begreppsbestämning är 

ingalunda felaktig. Däremot säger den inget om varaktigheten av metod; något vi tycker är 

viktigt.       

 Eftersom det inte finns någon enhetlig teori inom implementering kommer vi helt enkelt att 

problematisera de aspekter, utifrån relevant litteratur, som är viktiga när man inför en ny me-

tod. Några av dessa aspekter är de som nämnts ovan.  

3.3. Implementeringsprocessen 

Implementeringsprocessen innehåller olika medvetna och planmässiga procedurer som ska 

genomföras för att processen ska bli framgångsrik. Enligt Olsson & Sundell (2008) innehåller 

införandet av en ny metod sex på varandra följande steg som bitvis överlappar varandra: 

1) Undersöka behov av och förutsättningar för förändring: Implementeringsprocessen börjar 

med att någon uppmärksammar att det finns ett behov av förändring inom verksamheten. Det 

kan till exempel röra sig om en metod för att mäta en klients motivation till vård. Förutsätt-

ningar för att metoden ska bli en del av verksamheten är att implementeringen är strukturerad 

och genomtänkt (Olsson & Sundell, 2008). 

2) Förankra behovet av förändring: Steg två är att medvetengöra behovet i verksamheten. När 

alla parter är överens om att det behövs en förändring, ”är det lättare för alla att känna ansvar, 

”äga beslutet”(Olsson & Sundell, 2008)”. För att det nya arbetssättet ska kunna införlivas i 

verksamheten krävs att beslutet fattas på rätt nivå (Guldbrandsson, 2007). Utöver beslut om 

nya arbetssätt behöver man även utse en nyckelperson som ansvarar för implementeringen 

(Olsson & Sundell, 2008). Alexanderson återkopplar till Forslund (1996) och Larsson (1999) 
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som poängterar vikten av struktur och rutiner för hur utvärdering och implementering ska gå 

till och att någon ska ansvara för att driva arbetet framåt. Alexanderson styrker även sin åsikt 

på Engström & Larsson (1998) som menar att tio års erfarenhet av DOK-systemet (dokumen-

tationssystem inom missbruksvården) stödjer denna tanke:  

En person inom enheten som tilldelas ansvaret för att dokumentationen faktiskt görs, sammanställs 
och rapporteras vidare, kan ha avgörande betydelse för implementeringsresultatet (Engström och 
Larsson, 1998). 

 

3) Val av insats och planera genomförandet: Detta steg handlar om att detaljplanera imple-

menteringen. Syftet med planeringen är att skaffa sig en uppfattning om vad som krävs för att 

införa en metod och vilka resurser som står till förfogande (Olsson & Sundell, 2008). 

 För att införa en metod krävs någon form av förändringsstrategi. Bo Angelöw, docent och 

socialpsykolog anger flera olika strategier för implementera ett nytt arbetssätt, däribland den 

delaktiga och den toppstyrda (top down).    

 Den delaktiga förändringsstrategin innebär att samtliga berörda medverkar i projektets alla 

delar, från planering till genomförande (Lundefors-Oscarsson, 2004). Alexanderson refererar 

till Forslund (1996) som menar att delaktighet vid införandet och utformningen av en struktu-

rerad metod är viktiga komponenter för implementeringsresultatet. Alexanderson återkopplar 

även till Sunesson (1985) som hävdar att idéerna måste vara praktiskt grundade och väl för-

ankrade i socialarbetarnas erfarenheter. I och med att många personer är inblandade i proces-

sen är strategin tidskrävande (Lundefors-Oscarsson, 2004) Alexanderson åsyftar med stöd av 

Jenner & Segraeus (2005) att detta emellertid brukar känneteckna det inledande skedet i im-

plementeringsarbetet överlag, oavsett vald strategi.   

 Den toppstyrda strategin (top-down) kännetecknas av ett centraliserat och toppstyrt tillväga-

gångssätt vid implementering. Processen börjar således i organisationens ledning för att sedan 

spridas nedåt. Synsättet dominerar införandet av evidensbaserade insatser (Olsson & Sundell 

2008). Alexanderson refererar till Eriksson & Karlsson (1990) som menar att det som tycks 

främja implementeringsarbetet är en kombination av top down och bottom up perspektiv. Det 

som kännetecknar det sistnämnda perspektivet är delaktighet och möjligheten till inflytande 

underifrån. Alexanderson hänvisar även till en annan studie utförd av Ahlberg och Leissner 

(1996) vilken påvisar vikten av att medarbetarnas deltagande ska ske på frivillig basis. Detta 

är en uppfattning som det dock råder delade meningar om (Alexandersson, 2006).  

4) Utbildning i den nya metoden: När beslut om att implementera en ny metod är fattad, är 

nästa steg att utbilda personalen. Utförarna ska lära sig när, var, hur och för vilka klienter den 
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nya metoden ska användas. Genom övning, till exempel rollspel där utförarna får agera klient, 

får utförarna ökat självförtroende och större förståelse för klientens situation  

 (Olsson & Sundell, 2008). Alexanderson återkopplar till Forslund (1996) som hävdar att 

utbildning i hur metoder används har effekter på implementeringens utgång. ”Ju fler delkom-

ponenter, t.ex. utbildning, träning, coachning och stöd, desto bättre” (Guldbrandsson, 2007, s. 

21). Alexanderson refererar även till Engströms & Armelius (2005) som menar att studier 

inom socialtjänst och landsting visar att även chefer och arbetsledare behöver bättre utbild-

ning i implementeringsprocessen.     

 Ett avsnitt i kompetensutvecklingen innefattar även så kallade kärnkomponenter. Varje me-

tod innehåller grundläggande delar, kärnkomponenter, som är avgörande för att en metod ska 

fungera. När professionella följer anvisningarna och använder sig av kärnkomponenterna kal-

las de behandlingstrogna. Med behandlingstrohet menas att man följer metoden exakt      

(Olsson & Sundell, 2008).  ”Det finns […] belägg för att ju tydligare en metods kärnkompo-

nenter är definierade, desto lättare är det att implementera med framgång” (a.a., s. 47). Några 

generella kärnkomponenter är ett tydligt förhållningssätt, tydlig programbeskrivning som gör 

att personalen följer behandlingsprocedurerna, samt krav på organisationens delaktighet där 

kompetensutveckling är ett viktigt inslag. Dessa kärnkomponenter utgör underlag för utvärde-

ringen av implementeringsprocessen (a.a.).  

5) Stöd när metoden börjar användas: Under utbildningsfasen och när metoden väl börjat an-

vändas, är utförarna i behov av handledning och stöd. Under denna del av implementerings-

processen är det vanligt bland utförarna att känna viss oro, vilket bland annat kan bero på upp-

fattningen att nya metoder innebär merarbete. Även om detta stämmer på kort sikt är det 

många som inte ser de långsiktiga vinsterna med förändringen. Detta kan i värsta fall leda till 

att implementeringen avbryts (Olsson & Sundell, 2008). Om fördelarna med en ny metod är 

synbara är den lättare att implementera, vilket är viktigt att betona eftersom resultaten av salu-

togena insatser undantagsvis visar sig på kort sikt (Guldbrandsson, 2007). Olsson refererar till 

Denton, m.fl. (2003) som menar att det krävs därför god handledning för att överbrygga even-

tuellt motstånd hos utförarna: 

På ett plan är det alltid lättare att fortsätta att göra som man alltid har gjort. En studie visar till ex-
empel att effektiv handledning var den viktigaste faktorn för en framgångsrik implementering av 
nya metoder… (Denton, m.fl., 2003).  

Även stöd från den övriga omgivningen inverkar på resultatet. Starkt stöd/motstånd från    

huvudmannen påverkar utgången liksom inflytandet av andra intressenter:  
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Stöd eller motstånd från andra intressenter, dvs. aktörer som varken är implementatörer i genomfö-
randet eller reformbärare kan inverka på resultatet (Vedung, 1998, s. 91).  

Detta stöds av Alexandersson som menar att implementeringsresultatet i hög grad är beroende 

av gemensam handledning för behandlingspersonalen. På liknande sätt spelar stödet från kol-

leger stor roll i implementeringsprocessen: 

Det har visat sig att återkoppling från kolleger inom samma profession ger bättre effekt än åter-
koppling från personer som inte har samma professionella bakgrund (Gullbrandsson, s. 20, 2007).  

Alexandersson refererar emellertid till Engström & Armelius (2005) som menar att forskning-
en på denna punkt är oenig: 

Dessa resultat avseende stöd motsägs delvis av en studie där det konstateras att vare sig brist på 
stöd eller tillgång till stöd tycktes påverka antalet ASI-intervjuer (Engström & Armelius, 2005). 

6) Varaktigt vidmakthållande av den nya metoden: Förändringen måste upprätthållas för att 

metoden som införts ska vara varaktig. Det är svårt att upprätthålla metoden om man ser im-

plementeringen som ett tidsbegränsat projekt istället för en varaktig process                       

(Olsson & Sundell, 2008). Ett av kriterierna för att implementeringen ska anses varaktig är att 

behandlarna faktiskt använder metoden. Alexanderson refererar till Engström & Nyström 

(2002) samt Engström & Larsson (1998) som påvisar studier som gjorts om användarnas upp-

levelser av intervjuer att få använder intervjun i sitt arbete efter genomgången utbildning. 

Alexanderson menar med stöd av Ahlberg & Leissner (1996) att motståndet till att använda 

metoden kan handla om tekniska förutsättningar i form av alltför omfattande formulär eller 

bristfälliga datorprogram. Det kan även bero på, hävdar hon med stöd av Love (1998), oviljan 

att använda sig av intervjuer och utvärderingar som vilar på kvantitativa data. Ytterligare fak-

torer som kan hota implementeringsarbetet är brist på personal. Personalen måste ha kvalifi-

kationer som uppfyller de krav som arbetet med en ny metod innebär. Att hitta människor 

med den rätta kompetensen tar ofta tid vilket kan fördröja implementeringen (Vedung, 1998).

 Behandlingstrohet är även ett villkor för att metoden ska ge förväntade effekter, vilket ger 

ledningen information om implementeringsprocessen varit lyckosam. Med tiden, när metoden 

blir en rutin, kan det finnas skäl till att inte längre följa den exakt; det händer att man upptäck-

er att vissa ändringar gör metoden mer effektiv. Förändringarna kan därför behöva inkluderas 

i standardmodellen (Olsson & Sundell, 2008).    

 Avslutningsvis kan man säga att faktorerna för en lyckad implementering är ”intresserade 

och stödjande ledare, intresserade socialarbetare, positiva klienter, fungerande tekniskt stöd 

och nödvändiga resurser” (Alexandersson, 2006, s. 40). Verksamheter måste även ha en flexi-

bel struktur, analysera sitt förändringsarbete och bereda plats för nya metoder (a.a.). 
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4. Metod  

4.1. Förförståelse 

I och med vår socionomutbildning har vi en grundad förförståelse av det vi undersöker. Det vi 

hittills lärt oss genom våra studier påverkar sannolikt hur vi definierar vårt problem, hur vi 

griper oss an det och hur vi genom val av teorier och information väljer att lösa det. En av oss 

författare har dessutom under flera år arbetat inom socialtjänstförvaltningen och är utbildad i 

metoden MAPS; något som antagligen kommer att avspegla sig i uppsatsen. Till exempel 

försöker vi att inte påverka våra respondenter genom kroppsspråk eller affirmationer. Vi kan 

dessutom sällan förutsäga vad våra respondenter ska svara och blir stundtals överraskade av 

de svar vi får. Och när vi sökt litteratur har vi sökt brett och förhållandevis förutsättningslöst. 

  

4.2 Forskningsansats och metoddiskussion  

Vi har använt oss av en kvalitativ forskningsmetod med en fenomenologisk beskrivning. Att 

studien är kvalitativ beror på att vi primärt har ett förstående syfte. Det centrala i vårt arbete är 

att genom bland annat intervjuer få en djupare förståelse för det problem vi studerar, vilket är 

typiskt för den kvalitativa forskningsansatsen. Metoden kännetecknas även av närhet till in-

formationskällan; något vi uppnår genom våra intervjuer. Denna närhet är en förutsättning för 

att vi ska kunna förstå den situation som enskilda och organisationer befinner sig i           

(Holme & Solvang, 1997). Den kvalitativa forskningsintervjun är lämplig för att beskriva 

människors livsvärld; människors relation till vardagen. Syftet är att skildra informanternas 

upplevelser av hur metoden påverkat arbetet och kategorisera dem i centrala teman. Temana 

ligger sedan till grund för en djupare kunskap om metoden och implementeringsarbetet. 

 Den kvalitativa forskningsintervjun är ämnesorienterad vilket innebär att två personer sam-

talar om ett ämne som engagerar dem. Intervjuerna ska innehålla otolkade beskrivningar av 

den yrkesverksammas erfarenheter. (Kvale, 1997).    

 Fenomenologi använder vi för att klargöra förståelseformen hos den kvalitativa forsknings-

intervjun och för att fenomenologin är en studie av strukturen där varje ting, händelse eller 

person framträder. Förhållningssättet beskriver inte bara hur fenomenet framträder utan också 

på vilket sätt det framträder. Man försöker förstå den kvalitativa mångfalden i deras upplevel-

ser och på så sätt göra förståelsen mera explicit. (a.a.)   
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4.2.1. Fenomenologi  

Fenomenologin, läran om fenomen och väsen, är en av 1900-talets mest inflytelserika filoso-

fiska teorier som fått stor inverkan inom samhällsvetenskapen. Detta inflytande märks bland 

annat inom strukturalism, hermeneutik och existensfilosofi. Grundare av fenomenologin är 

Edmund Husserl (1859-1938), som genom bland annat studier i Leipzig och Berlin sökte ut-

forska det mänskliga medvetandets grunder (Bäck-Wiklund, 2003).  

 Inom fenomenologin studeras särskilt relationen mellan perceptionen och objekten för per-

ceptionen. Målsättningen är att försöka förstå de sociala fenomenen utifrån aktörernas egna 

perspektiv. Detta innebär att beskriva världen sådan den framstår av det subjektiva medvetan-

det; betoningen ligger på att skildra snarare än att förklara eller analysera. Inom fenomenologi 

intresserar man sig särskilt för strukturer i medvetandet och hur strukturer varierar, för vilket 

varje ting, händelse eller person framträder. Som forskare letar man således efter handlingars 

underliggande betydelser; att försöka göra det osynliga synligt (Kvale, 1997).  

 Fenomenologin innehåller flera centrala teman, däribland Livsvärld, som innebär hur värl-

den uppfattas i vardagen och ges som en omedelbar upplevelse oberoende av förklaringar. För 

forskaren medför det att man skildrar informantens upplevda livsvärld. Den kvalitativa inter-

vjun kan ses som ett förverkligande av den franske filosofen Maurice Merleau-Pontys pro-

gram för fenomenologisk vetenskap (a.a.):   

Allt jag vet om världen, även det jag vet genom vetenskapen, vet jag utifrån min egen synvinkel, 
eller utifrån en upplevelse av världen utan vilken vetenskapens symboler inte skulle betyda någon-
ting (a.a., 55-56). 

Ett annat tema är den fenomenologiska reduktion, även kallad epoché. Reduktion kan beskri-

vas som att forskaren försöker att åsidosätta sina förkunskaper för att förutsättningslöst skildra 

ett fenomen. Detta innebär inte en frånvaro av förutfattade meningar utan snarare att man för-

håller sig kritiskt till tidigare fastslagna åsikter (a.a.). Inom fenomenologisk metod är det där-

för viktigt att intervjuerna är noggrant nedskrivna för att rensa bort förförståelsen hos forska-

ren, vilket annars kan komma att påverka transkriberingen (Creswell, 1998). 

 

4.3. Material och bearbetning 

4.3.1. Materialinsamling 

Materialet som ligger till grund för denna uppsats består dels av intervjuer, dels av litteratur i 

form av böcker och rapporter. Litteratursökningen har genomförts systematiskt; vi har sökt på 

Socialstyrelsen hemsida samt i samhällsvetenskapliga databaser som varit tillgängliga i Ersta 
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Sköndal högskolebibliotek. Databaserna har bestått av Academic search elite, SocIndex och 

Libris webbsök. Det ska dock medges att uppsatsen inte grundas på litteratur från samtliga av 

dessa databaser. Vid sidan av ett metodiskt sökande har även mer osystematiska former an-

vänts. En stor del av materialet vi använder kommer från personer som är insatta i socialt ar-

bete och implementering. Vi har även genom befintlig litteratur hittat referenser till annat re-

levant material.       

 För att införskaffa intervjumaterial kontaktade vi David Öberg, forskare i socialt arbete, som 

införde MAPS till Sverige. Öberg rekommenderade verksamheter som vi kunde kontakta för 

vår studie. Vi hörde sedermera av oss till tre olika verksamheter inom offentlig sektor. Efter 

att vi berättat om vår studie ställde de sig positiva till att delta.   

 Inför intervjuerna hade vi gjort en intervjumall med utrymme för följdfrågor. Frågorna var 

öppna till sin karaktär och utformade för vårt syfte. Som en förberedande åtgärd bad vi även 

respondenterna om att få sitta ostört. Detta för att säkerställa en god inspelningskvalité vilket 

bidrar till god reliabilitet. Vidare informerade vi informanterna om att studien endast skulle 

användas i vetenskapligt syfte och att deltagandet var frivilligt och när som helst kunde avbry-

tas.       

 Vi intervjuade totalt sex behandlare, två inom respektive verksamhet. Varje intervju varade 

30-40 minuter och utfördes enskilt och avskilt på informanternas arbetsplats. Valet av inter-

vjuplats fann vi vara viktig för att skapa tillit och trygghet hos informanten. Vi var båda med 

vid varje intervjutillfälle och kunde därför ställa fler följdfrågor; något som bidrog till att sva-

ren blev mer detaljrika och djupgående. 

4.3.2. Bearbetning av material 

Vi har inte haft något specifikt tillvägagångssätt när vi bearbetat vår litteratur; vi har helt en-

kelt valt ut de sidor och stycken som är relevant för vår studie. Intervjumaterialet däremot är 

noggrant bearbetat efter fyra olika steg: transkribering, meningskoncentrering, tematisering 

och meningskategorisering .    

 Efter att vi genomfört intervjuerna transkriberade vi dem ordagrant. I linje med fenomenolo-

gisk reduktion är det viktigt att intervjuerna är noggrant nedskrivna för att rensa bort förförs-

tåelsen hos forskaren (Creswell, 1998). Trots digital inspelningsutrustning fanns det enskilda 

ord och delar ur fraser som var ohörbara. Dessa delar utrangerades för att inte påverka reliabi-

liteten.      

 Av det transkriberade materialet tog vi ut enskilda stycken som vi reducerade till korta, me-

ningsbärande citat. Långa meningar kortades således ner till koncisare formuleringar i linje 
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med den kvalitativa forskningsintervjun. Syftet med detta är att systematisera ”data som för-

blir uttryckta i vardagsspråkliga termer” (Kvale, 1997, s. 175).  

 Våra intervjufrågor var uppdelade i olika teman efter våra frågeställningar; teman som vi 

sedan inordnade våra citat efter. De uttalanden som inte passade in under respektive tema sor-

terades efter stor eftertanke bort. Visa teman växte även fram adhoc under arbetets gång. Syf-

tet med tematisering är att strukturera våra informanters berättelser för få fram sammanfatt-

ningen av ett visst fenomen.     

 Efter att intervjusvaren tematiserats kodade vi dem utifrån förekomst eller inte förekomst av 

det undersökta. I linje med vår fenomenologiska ansats har vi även beskrivit våra informan-

ters utsagor för att redogöra essensen av deras skildringar. Vi har här strävat efter att tolka 

intervjupersonernas svar utan fördomar, så att deras upplevelser sådan den uppfattas av oss 

tydligt framkommer. Så här säger den amerikanske psykologen och filosofen Amadeo Giorgi 

om fenomenologiska beskrivningar, vilket kan ses som sammanfattning av meningskategori-

sering: 

Det rör sig om trohet om fenomen, livsvärldens företräde, ett deskriptivt förhållningssätt, beskriv-

ning av situationen av intervjupersonens synvinkel, behandling av situationen som forskningsen-

het, engagerade forskare och sökandet efter mening (Kvale, 1997, s. 178). 

 

4.4. Validitet, Reliabilitet, Generaliserbarhet 

4.4.1. Validitet 

Vår studie grundas till stor del på de intervjuer vi genomfört. För att uppnå hög validitet och 

därmed verkligen belysa det vi vill undersöka, krävs ett stort informationsinnehåll som i sin 

tur kräver en stor variationsbredd i urvalet. När vi valt ut respondenter har vi därför tagit hän-

syn till olika faktorer såsom kön, ålder, befattning samt inom vilket slags verksamhet veder-

börande arbetar. Vi har även försökt att välja ut dem som vi tror har rikligt med kunskaper om 

det vi undersöker (Holme & Solvang, 1997). I vårt fall var de flesta av våra respondenter be-

handlingsassistenter, som i sitt nuvarande behandlingsarbete använder metoden MAPS.  

4.4.2. Reliabilitet 

För att uppnå hög reliabilitet (tillförlitlighet) har vi varit noga med hur vi utfört våra intervjuer 

samt kritiskt granskat våra egna tolkningar.   

 Vi vill så långt det är möjligt undvika att påverka våra respondenter. Under intervjuerna har 

vi därför försökt att förhålla oss neutrala för att få ärliga och uppriktiga svar på våra frågor. Vi 
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kan likväl inte garantera att våra respondenter är sanningsenliga. Emellertid har vi intervjuat 

respondenterna enskilt och avskilt från kolleger och chefer för att undvika förskönande svar 

eller dylikt. (Holme & Solvang, 1997). Vi kan inte heller garantera att det sätt vi tolkar inter-

vjuerna på stämmer överens med de uppfattningar respondenterna har. Detta är emellertid ett 

allmängiltigt problem som hör till all kommunikation mellan människor och som inte helt går 

att undvika. Vi försöker dock minimera problemet, dels genom att förhålla oss kritiska till 

våra egna tolkningar, dels genom att låta våra respondenter läsa uppsatsen innan den lämnas 

in (a.a.).  

4.4.3. Generaliserbarhet 

Generaliserbarhet är inte något centralt syfte i kvalitativa metoder. I vår studie är vi inte heller 

intresserade av att pröva om vår insamlade information har någon generell giltighet. Visserli-

gen antyder en av våra frågeställningar ”Vilka fördelar respektive nackdelar har MAPS?” att 

vi söker någon form av representativitet.  Men detta är inte vår målsättning. Snarare försöker 

vi skapa en djupare och mer fullständig uppfattning av den företeelse vi försöker studera. 

(Holme & Solvang, 1997). 

4.5. Urval 

Urvalet som gjordes inför intervjuerna var förutbestämda dessa informanter fanns inom den 

offentliga sektorn i Stockholm två av verksamheterna fanns inom Stockholms behandling och 

boendeenhet och en verksamhet inom en stadsdelsförvaltning. Intervjuerna gjordes under 

mars 2009. Kännedom om vilka dessa informanter var som använde metoden MAPS utgjor-

des av ett seminarium som hölls vid ett Campus under hösten 2008 som en av oss var och 

lyssnade på. Då informerades det om var dessa personer arbetade och kontakter knöts. Semi-

nariet handlade om den transteoretiska modellen och hölls av en av upphovsmännen Carlos 

Diclemente.  

4.5.1. Presentation av informanterna 

Här kommer vi att presentera våra sex informanter. Deras namn är fingerade och deras arbets-

platser hålls anonyma. Detta gör vi för att minimera risken för igenkänning. 

Karin är en kvinna i 50-årsåldern som arbetat med missbruksproblematik under cirka 25 år. 

Hon är utbildad i flera olika metoder inom socialt arbete och innehar yrkestiteln behandlings-

assistent. Hon har arbetat med MAPS i tre år. 
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Robert är en man i 30-årsåldern som har arbetat två år inom missbruksvården. Han är utbildad 

socionom och har yrkestiteln behandlingsassistent. Han har arbetat med MAPS i tio månader. 

Kalle är en behandlingsassistent i 30-årsåldern som arbetat fem år med socialt arbete. Han är 

utbildad i flera sociala metoder och har arbetat med MAPS i tre månader. 

Rolf är en man i 50-årsåldern som arbetat 30 år inom socialt arbete. Han är utbildad socionom 

och innehar yrkestiteln behandlingsassistent. Rolf har arbetat med MAPS i fem månader. 

Birgitta är en kvinna i 50-årsåldern som arbetat som socialarbetare i 20 år. Hon är utbildad 

socionom och har arbetat med MAPS i tre år. 

Mona är en kvinna i 40-årsåldern som arbetat som socialarbetare i fem år. Hon är utbildad 

socionom och har arbetat med MAPS i tre år.   

4.6. Etiska överväganden  

All forskning innebär i en eller annan utsträckning etiska problem och därmed etiska över-

väganden. När vi vill genomföra en undersökning bör vi således fundera över vem eller vad vi 

ska ta hänsyn till. Inom samhällsforskning betraktas respekten för medmänniskor som en ut-

gångspunkt för all form av studier. Det medför att vi måste följa en praxis där vi tar hänsyn 

till andra individer och inte bara ser dem som medel för att uppnå eventuella forskningsresul-

tat. (Holme & Solvang, 1997).    

 Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet tog 1990 fram etiska riktlinjer för sam-

hällsforskning. Bland dessa riktlinjer finns två principer som innefattar etiska överväganden: 

forskningskravet och individskyddskravet. Forskningskravet innebär att forskning är något 

nödvändigt för samhället. Samhället har vidare krav på att forskningen ska vara inriktad på 

väsentliga frågor och hålla hög kvalitet. Emellertid har även samhällsmedborgarna rätt till 

skydd mot otillbörlig insyn. Individer får inte heller utsättas för fysisk eller psykisk skada, 

vilket inom forskning regleras av individskyddskravet. Varken forsknings- eller individ-

skyddskravet är absoluta utan ska alltid vägas mot varandra. Inför varje vetenskaplig under-

sökning måste forskare väga det förväntade kunskapstillskottet mot möjliga negativa konse-

kvenser Detta har även vi gjort i denna studie. Vi har likaså följt individskyddskravets fyra 

huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet: 

• Informationskravet innebär att forskaren skall informera de som berörs av forskningen 

om den aktuella forskningsuppgiftens syfte. (Vetenskapsrådet, 2002). Vi följer detta 
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krav genom att skriftligt meddela våra intervjupersoner syftet med studien, att deras 

medverkan är frivillig och att de närhelst kan avbryta intervjun.  

• Samtyckeskravet innebär att deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma 

över sin medverkan. (Vetenskapsrådet, 2002). Vi följder detta krav genom att skriftligt 

informera deltagarna om deras rätt att själv bestämma hur länge och på vilka villkor de 

ska delta. Eftersom samtliga vi intervjuat varit myndiga, har vi inte behövt inhämtat 

samtycke från vårdnadshavare; något som annars kan vara aktuellt om de berörda per-

sonerna är minderåriga. 

• Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om alla personer i en undersökning ska 

ges största möjliga konfidentialitet,  och att personuppgifterna ska förvaras på ett så-

dant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem (Vetenskapsrådet, 2002). Det kravet upp-

fyller vi genom att inga personuppgifter kommer att förekomma i studien. När vi skri-

ver om intervjupersonerna i texten använder vi fingerade namn så att enskilda perso-

ner inte kan identifieras av utomstående. Likaså hemlighåller vi deras arbetsplatser. 

Alla former av rådata, däribland personuppgifter, förvaras på ett för utomstående oåt-

komligt ställe.  

• Nyttjandekravet innebär att uppgifter insamlade om enskilda personer endast får an-

vändas för forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002). Detta krav uppfyller vi genom 

att all information som kommer av denna studie enbart kommer att användas för C-

uppsatsens ändamål. Materialet kommer inte att spridas, användas eller utlånas för 

andra syften. Detta informeras intervjupersonerna skriftligt om.  

Det finns även ett juridiskt sätt att reglera forskning. Lagen om etikprövning som rör männi-

skor (SFS: 2 003:460) har syftet att skydda den enskilda människan och respekten för männi-

skovärdet vid forskning. Lagen omfattar forskning i form av vetenskapliga experiment och 

teoretiskt arbeten för att inhämta ny kunskap. Dock inkluderar inte lagen sådant arbete som 

utförs inom ramen för högskoleutbildning på grundnivå eller på avancerad nivå. Eftersom 

denna studie görs som en examinationsuppgift inom högskolan behöver vi inte granskas inför 

en nämnd.  



 31

5. Resultat 

Här kommer vi att presentera de teman som vi delat upp intervjuerna i. Dessa teman är en 

återspegling av våra informanters berättelser vilka kommer att styrkas med flera citat för att få 

fram kvalité och djup ur deras upplevelser. I linje med vår fenomenologiska ansats kommer vi 

att med jämna mellanrum kort redogöra essensen av deras skildringar. Syftet är att försöka 

”synligöra det osynliga” (Kvale, 1997, s. 54). (För intervjumall och samtyckesavtal, se bilaga 

2 och 3.) 

5.1.  Innebörden av att arbeta med en manualbaserad  metod 

Denna del beskriver upplevelsen och speglar attityden med att använda manualbaserade me-

toder i sitt arbete.  Huvudtemat innebörden av arbeta med en manualbaserad metod innehål-

ler två underteman: motivation och arbetets struktur. Tanken är att dessa underteman ska be-

lysa huvudtemat.  

5.1.1. Motivation 

Med motivation syftar vi på informanternas engagemang i arbetet med MAPS.  

 För att metoden ska falla väl ut krävs engagemang från utövarna. Vi frågade respondenter 

om de var entusiastiska inför att lära sig en ny metod. Vissa uttryckte en försiktig optimism 

medan andra var mer negativt inställda: 

Det fanns något inledningsvis ganska negativt men i och med att folk har lärt sig det så verkar de 
flesta ganska positiva… (Rolf) 
 

Vad jag förstått så var inte alla jättemotiverade i början. Som jag förstår det fortfarande så är det 
inte jättenaturligt för alla att sätta sig att göra MAPS. Så det krävs lite grann av en, att man tar sig i 
kragen lite grann: ”Nu gör jag det här”. (Robert) 
 
Nej, det var de inte, inklusive mig själv som inte var så förtjust. (Kalle) 
 

Nej, alla är inte motiverade. Alla vill inte. Det är mänskligt. (Karin) 

 

Några av de skäl som angavs till den bristande motivationen handlade om resurser samt 

rädslor för det som är nytt. Så här säger Rolf: 

För ett par veckor sedan upplevde jag ganska liten entusiasm, jag tror inte att folk är emot det utan 
det står och väger lite grann hur det ska utfalla. … vi har inte fått den avlastningen för att hinna 
med och jag önskar att vi kunde gjort det mer gemensamt. Att man satsat mycket mer, satt in 
vikarier, liksom entusiasmerat från ledningens håll… 
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Mona fortsätter: 

Jag tror att det handlar om den här rädslan och lite motstånd att komma igång med något nytt, för 
att det kräver mycket arbete. Och att man får prestationsångest: ” Hur ska jag klara av det?” 

 

För att implementeringsprocessen ska vara lyckosam krävs att man vidmakthåller det 

nya arbetssättet. Betydelsefulla komponenter är centrala mål och tydliga direktiv från 

ledning och nyckelpersoner. Våra respondenter anger bland annat chefstöd, övning, 

inspiration och metodmöten som specifika faktorer för detta arbete. Så här svarar Karin 

och Mona på frågan om hur man upprätthåller en ny metod:  

Implementering, handledningsgrupper, chefstöd – så cheferna kan stödja personalen. Presentera 
också material utifrån… för det gör ju också att man ser att det kommer till nytta. Inte bara i direkt 
samarbete mellan behandlaren och klienten utan också på institutions- och organisationsnivå. (Ka-
rin) 
 
Genom övning och att man faktiskt gör det, och att man jobbar med det förhållningssättet som man 
har i MAPS, att utföra det och att det finns i gruppen så att man kan prata om det och att man tar 
upp det på våra metodmöten och så. (Mona) 

 

Man talar om fördelarna och vinsterna med metoden. Tala om att också att det här är en metod 
som gynnar klienten likväl som den gynnar behandlare, institutionen och organisationen. (Karin) 

 

En av informanterna uppger även att det är viktigt med krav på att använda metoden för att 

den ska bli rutin: 

Till slut så blir det ju normalt då, något som man gör. Men det är när det kommer något nytt som 
det blir en extra ansträngning att göra det… Ska det vara en ny metod som ska fungera och bli 
gjord så måste det vara krav på att det ska göras. Annars så tror jag att det är lätt att det rinner ut i 
sanden. (Robert) 
 
 

5.1.2. Arbetets struktur 

Med arbetets struktur syftar vi på vilket handlingsutrymme våra informanter har i sitt arbete, 

hur införandet av MAPS påverkar det egna arbetet samt vilka resurser utförarna har till sitt 

förfogande.       

 När vi frågade om det fanns krav att använda metoden fick vi påtagligt samstämmiga svar. 

Samtliga av våra informanter upplevde att de var mer eller mindre tvungna att använda meto-

den:  

Det finns krav att alla inom verksamheten, alltså hela, Stockholms boendebehandlingsenhet. Alla 
institutioner ska använda sig utav MAPS… alla ska kunna metoden och alla ska använda sig av 
den. (Karin) 

 
Ja, det finns [om krav]. Det är därför det finns den här handledningen i MAPS för att man ska 
kunna rapportera in vilka man har gjort på och vilka man inte har gjort på. Alltså gjort intervjuer. 
(Robert) 
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Absolut ja[om krav]. Det är bestämt att det ska användas på alla ställen inom HVB. Och vi är ju ett 
HVB hem och då mäts ju och kollas vem som gör sina MAPS. Så att det kommer man inte undan 
så. Vi gör MAPS med alla klienter och skulle det visa sig att det är extremt svårt så kan man kan-
ske bli undantagen då på just den klienten. I övrigt så är det ju liksom uppstyrt. (Kalle) 

 

Eftersom det tycks finnas krav på att använda metoden MAPS, så undrade vi om det skulle 

uppstå några konsekvenser om man lät bli? Så här svarade två informanter: 

Ja absolut! Eftersom det är framfört från chefshåll att ni ska arbeta med detta så är det så… Och 
man skulle till varje pris genomföra det. Och då hamnade vi i ett läge där det bara var att ta emot 
då… det är inte nedskrivet så vitt jag vet men vi ska ju i praktiken… 
 

Ja, det ska ju göras egentligen. Det kommer ju att ifrågasättas på något sätt, om man inte gör någon 
MAPS överhuvudtaget, eller om man gör väldigt få, så kommer det att ifrågasättas varför man inte 
gör det: ”Vad är problemet?”. (Robert) 

 

Vi har i vårt syfte varit intresserade av hur socialarbetare upplever att arbeta med manualbase-

rade metoder. En relevant fråga är därför om införandet av MAPS har påverkat den egna ar-

betssituationen. Så här svarar våra informanter: 

Absolut […] det tar lite tid i början som man tjänar in under resans gång, alltså under behandlings-
tiden med klienten. (Karin) 
 
Ja, det påverkas ju såklart. Det blir ju ett extra moment, definitivt. Man sätter av i vart fall två 
timmar om man gör MAPS fort, så tar det ändå minst två timmar till att sitta att prata om pappret 
och vad som ska stå i det. (Robert) 

 

Jag tror alla förstod att det skulle ta mycket tid och det är mycket som måste göras det. Det är ju 
grejer som vi är ålagda att göra och ibland så äter det ju upp behandlingsarbetet. Det är ju en stor 
risk men det var ju inte så farligt när man har gjort det. Då insåg man ju att det gick att använda sig 
av slutprodukten så att säga. Då gör det ingenting att lägga tid på det. (Kalle) 

 

Birgitta är lite mer vacklande i sitt uttalande: 

Nej. Det kanske styr när man vet att: ”Ja, jag ska göra ASI och sedan ska jag göra MAPS”. Det 
styr ju kanske mer vad jag kommer att göra med klienten de närmaste gångerna.  

 

En annan viktig fråga som speglar informanternas upplevelse av att arbeta med manual-

baserade metoder är hur deras egna arbetssätt påverkas av implementeringen.  Så här 

svarar Kalle: 

Det är väl att man arbetar efter någon sorts process liksom och att det förhoppningsvis forskning 
som visar att det fungerar… I sämsta fall gör man något nytt som inte betyder så mycket och som 
tar ganska mycket tid. 
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Karin fortsätter: 

Eftersom jag är tillsagd att använda MI när jag gör MAPS så är jag ju styrande på ett ”MI-sätt”, 
det vill säga att man styr klienten mot positiva tankar. Men klienten får ju själv välja vad de vill 
prata om… 

 

Vi frågade även om hur pass styrande informanterna var i MAPS-intervjuerna: 

Jag kan nämna förslag men det är alltid klienten som säger ja eller nej om det stämmer. Jag lämnar 
förslag och idéer. (Karin) 
 

Det beror på personen jag sitter med. Är personen väldigt lättpratad så styr jag inte alls, förutom att 
jag säger ”att nu ska vi fokusera på det här”, det är liksom det enda, ”nu är det här vi ska komma 
fram till”. Det är kanske det enda jag behöver säga i vissa fall. (Robert)  
 
Det är ju jag som leder intervjun och ställer frågorna… Vill inte klienten gå in på ett område, eller 
vill man inte fortsätta då kan jag ju inte tvinga fram någonting. Men sedan när jag gör MAPS så är 
det vissa frågor, vi pratar ju mycket från en viss struktur. (Birgitta) 
 
Ja jag är rädd att jag är styrande. Det kan vara ofta så att klienten inte själv formulerar utan jag 
formulerar för att det ska stämma med formuläret. (Rolf) 

 

När vi frågade om vilka resurser informanterna hade till sitt förfogande, nämnde de flesta att 

det rådde brist på tid. Så här svarade tre informanter: 

Tidsbrist är ju alltid ett moment men det skulle ju vara att man prioriterar andra saker då. (Kalle) 
 
Ja, en tidsfråga är det väl absolut. Det är tidskrävande. (Mona) 
 
Ja jag tänker mycket på det [tiden] i alla fall. Vi får ju inte så många nya gäster så det kanske inte 
tar så mycket tid ändå. (Rolf) 
 

En annan resursbrist är otillräcklig personalstyrka. Vi frågade om det fanns möjlighet att ta in extra 

arbetskraft när det råder stor arbetsbelastning.  Rolf svarade: 

Ja definitivt. Absolut. Jag tror att det finns utrymme för att ta in vikarier men det finns en form av 
småsnålhet att man inte gör det. Det är någonting som gör att man inte förstår att man ska satsa 
fullt ut. Nu gör vi det här denna vecka och är frikopplade från det övriga.  

 

Birgitta är av en annan åsikt: 

Ja, om det skulle bli så illa så tar man ju in vikarier. Men då är det inte MAPS som är problemet 
utan då handlar det mer om att vi har en sådan klienttillströmning att vi inte hinner göra någonting.  

 

5.2.  Implementering av metoden MAPS 

Denna del beskriver hur MAPS implementerades, motiveringen till varför man valde MAPS, 

hur informanterna upplevde att lära sig metoden och vilket stöd de fick i inlärningsprocessen.  
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Huvudtemat implementering av metoden MAPS innehåller tre underteman: utbildning, hand-

ledning och stöd samt valet av metoden MAPS. Tanken är att dessa underteman ska belysa 

huvudtemat.  

5.2.1. Införande av metod 

I den här delen har vi intresserat oss för hur metoden införts, om personalen var delaktig i 

beslutet och vad personalen tyckte om att lära sig en ny metod. 

 Utifrån våra informanters berättelser kan vi konstatera att beslut som rör implementering av 

nya arbetssätt överlag fattas av ledning. I en av de verksamheter vi besökt fick medarbetarna 

visserligen uttrycka sina åsikter om nya metoder. Detta innebär emellertid inte att medarbe-

tarnas uppfattningar har någon tyngd i beslutsprocessen. I övrigt tycks besluten helt sakna 

demokratisk förankring på gräsrotsnivå. På frågan ”Hur infördes metoden i verksamheten?”, 

svarade några informanter:  

Det var ett beslut av institutionschefen. (Karin) 

  

Ja det var väldigt odemokratiskt. Man visste inte vad det [Metoden]  var och hur det skulle tas sig 
ut. Vissa trodde den var bättre än var den var… jag kommer inte exakt ihåg, lite misstänksamhet så 
där. (Rolf) 

 
Det blev ju beställt egentligen på högre nivå att det skulle användas av Stockholms stad. Men, ja, 
man fick ju tycka till om det. (Robert) 

 
 
I vissa fall har implementeringen varit så pass toppstyrd att några av våra informanter upplevt 

att de fått order om att använda metoden. En av dem uttrycker att han tror sig riskera avsked 

om han inte använder metoden:  

 
Ja det är dom krav som framförts, det är inte nedskrivet så vitt jag vet men vi ska ju i praktiken, 
skulle jag vägra skulle jag få kicken eller så. (Rolf)  
 
Det blir enhetliga motiveringar vi hade ingen direkt diskussion innan vi började använda det här 
och det kan jag se som en nackdel nu. Ingen egenmakt av att använda metoden, den är ganska li-
ten. Vi har fått order att göra det helt enkelt. (Kalle) 
 

Emellertid anser Kalle att ledningen måste var bestämd i implementeringsarbetet. Annars 

finns det risk att resultaten uteblir: 

Om inte ledningen är bestämd och har tydliga mål så tror jag det kan vara svårt det är inget som 
man sitter och gör själv utan det är något som alla gör på arbetsplatsen och inte själv.  
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Kalle anser således att å ena sidan kan en bestämd ledning uppfattas ge order. Å andra 

sidan anser han att det fordras en bestämd ledning för att implementeringen ska vara 

lyckosam. Det krävs även att ledningen har kunskap om implementeringsprocesser, en-

ligt Rolf. Han är kritisk till hur införandet har gått till på hans arbetsplats och tror att 

metoden är åsidosatt på grund av en oerfaren ledning:  

Jag tror att det beror på att man inte riktigt vet och förstår vad som krävs, jag tror att det är oerfa-
renhet från ledningen sida man vill så mycket, jag tycker inte att det var bra prioriterat inte det som 
blivit efteråt alltså. (Rolf) 

 

En annan viktig komponent i implementeringsarbetet är inställningen hos utförarna. Saknas 

viljan att lära sig en ny metod blir införandet svårt. Våra informanters berättelser vittnar om 

skiftande motivation hos utförarna. Så här säger Karin: 

... svårigheterna var ju framförallt att det fanns en del personal som inte ville, en del som ville men 
inte kom till skott – som pratade om att de ville göra men gjorde aldrig. 
 

Emellertid svarar hon på frågan ”Vill alla på din arbetsplats ha utbildning i MAPS?”, att det 

inte är någon som sagt nej. Visserligen medger hon att frågan aldrig ställts explicit. En annan 

informant uttrycker sin inställning till att lära sig en ny metod på följande sätt: 

Först nosar man lite på det, man går utbildningen och tycker ”det här låter ju bra”. Och sedan no-
sar man lite på det och sedan kanske använder det lite grann… Oftast är det ju så att första reaktio-
nen när man börjar med någonting nytt så brukar det vara liksom att: ”Oj, hur ska man göra med 
det här nu då? Hur ska man få in det här då?” (Birgitta)  
 

Birgitta utrycker en viss rädsla för att arbeta på ett nytt sätt, vilket kan påverka motivationen. 

Mona delar denna rädsla inför att använda nya metoder: 

… det här motståndet att våga sätta igång helt enkelt pröva och testa.  

 

5.2.2.  Utbildning 

Detta tema beskriver hur inlärningsprocessen genomförts: vilka som fått utbildning i metoden, 

hur personal upplevde att lära sig den samt hur ledning resonerat när de valt ut vilka som skul-

le utbildas. Våra informanter var oeniga i hur beslut tagits i denna fråga. På frågan om alla 

fick utbildning i metoden svarar Rolf:  

Nej, jag tycker det var en brist.  Man tog bara en grupp KP (Kontaktpersoner) men vi har ju också 
arbetsterapeuterna som jobbar jättemycket med klienterna, som också kunde använt metoden… Då 
hade vi kunnat utveckla och kultivera kunskapen så att säga. Istället så koncentrerade sig det till 
KP. Skulle någon bli sjuk eller falla ifrån så står det och faller. Där tycker jag man tappade.   
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Vår informant säger här att om metoden fått en större spridning i personalgruppen, är möjlig-

heterna större att den blir ett permanent inslag i arbetet. Detta synsätt bekräftas av Robert: 

… det innebär ju […] att någon annan måste göra MAPS på deras klienter. Det är ju lite en brist.  
 
 Valet att inte utbilda vikarier resulterar i en större arbetsbelastning för den ordinarie persona-

len. Samtidigt uttrycker informanterna tveksamhet inför om alla bör utbildats. Så här säger 

Karin: 

 Det är bättre att ordinarie personal, som är vana, går in och gör det istället.  
 
Rolf är av en annan åsikt: 

Men vi har ju också vikarier som kunde gjort och spritt kunskapen.  

Huruvida man ska utbilda tillfällig personal tycks även innefatta ekonomiska aspekter: 

Det är ett beslut av […] ledning i och med att det också handlar om ekonomi, och sedan att vi ut-
bildar ju långtidsvikarier i MAPS, de som blir kvar. (Karin) 

 
Men jag förstår samtidigt att det inte läggs ner resurser på att utbilda någon som ska vara här i tre 
månader. (Robert) 

 
När personalen utbildades i metoden upplevde de vissa svårigheter, vissa mer än andra. Att 

koda intervjusvar och att förstå innebörden av metoden var några av de problem som nämn-

des. Så här säger två av informanterna: 

Det svåra vara att lära sig hur man ska koda. Annars var det inte så krångligt. (Robert) 

Jättejobbigt i början. Det finns ett motstånd, man ser det som en ytterligare en arbetsuppgift, man 
kanske inte alltid direkt fattar poängen vad det ska vara nödvändigt för, det har ju fungerat tidiga-
re. Alla de här klassiska som man har när det gäller när man ska lära sig något nytt. (Karin) 

 

Karin nämner motståndet till att lära sig nya arbetssätt, att det upplevs som ett ytterligare 

moment som ska utföras. Det här bekräftas av andra informanter som även anser att inlärning-

en är svår: 

I början så var det lite svårt. Själva utförandet är inte särskilt knepigt. Inlärningen var svår. (Rolf) 
 

Det går väl an att lära sig någonting nytt men också behöva tillämpa det. Det är krångligt i början 
och man behöver en hyfsat lång implementeringstid för att det ska fungera. Karin 

 
Jag tyckte att det vara ganska förvirrande när jag lärde mig det först ”vad är det här?” (Birgitta) 

 
 

Andra informanter hade lättare att ta till sig en ny metod: 

Jag har arbetat i två år med MI (eng. Motivating intervju) så för mig var det inte svårt.  (Karin) 
 
Nä jag var lite nyfiken på det faktiskt. (Rolf) 
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Här är några andra uppfattningar om hur det var att lära sig metoden: 

… det tog ju några gånger. Det gick ju inte på en gång. Men det kom ju med träning så småning-
om, jag började förstå mer och mer hur jag skulle bära mig åt… Ja att köra igång att göra det kan 
ju inte bli att man gör någon skada. Utan använder man det och funkar det så har man kanske nytta 
då. Mona 
 
Utbildningen gjorde att jag tyckte mindre om metoden efteråt. Rolf 
 
Jag tror jag var mer entusiastisk innan än jag var efteråt, på sätt och vis. Robert 

 

5.2.3.  Handledning och stöd 

Med handledning och stöd menar vi vilket stöd våra informanter fick av chefer och medarbe-

tare i form av samtal och feedback under implementeringen.    

 Samtliga av våra informanter uppger att de fått stöd under inlärningsperioden. Stödet har sett 

olika ut. På en arbetsplats har man ”booster-sessioner”, vilket innebär att handledare uppsöker 

nyutbildade utförare för stöd och vidareutveckling; på en annan arbetsplats använder man 

metodmöten som en del i det uppföljande arbetet. Så här säger informanterna om handled-

ning: 

… vi har åtminstone haft någon booster-grej med handledaren som tar hand om det då. Och jag 

misstänker att det blir något i framtiden med. (Kalle) 

 
… vi har metodmöten en gång i veckan. MAPS kan ju vara en del. (Birgitta) 
 
… det är ganska nytt för i år. Men så är det nu. Vi får handledningssamtal i MAPS specifikt. (Rolf) 

 

 

Samtliga av informanter upplever även att det är viktigt med stöd från sina kolleger i imple-

menteringens initiala fas. I senare skede minskar dock behovet. På frågan om hur pass bero-

ende man är av stöd från sina medarbetare svarade informanterna:   

Det kan vara lite olika. Om man är lite mer ovan så tar man nog hjälp av sina kolleger och frågor 
och sådär… att man hör efter med sina kolleger om det är något man blir osäker på ”har jag tänkt 
rätt här?” (Robert) 

 
Det har ju inte att göra med att jag är beroende av kolleger direkt, det är mera att man kanske pra-
tar om saker som har kommit fram, det kanske man gör. (Karin) 

 

5.2.4. Valet av metoden MAPS 

Med valet av metoden MAPS menar vi varför verksamheterna valde MAPS och på vilka 

grunder.  När man inför en ny metod verkar det rimligt att man väljer den som bäst uppfyller  
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verksamhetens behov. Således måste det finnas specifika skäl till varför verksamheterna vi 

besökte använder sig av just MAPS. Så här svarade informanterna på varför de använder 

MAPS: 

För att vi behöver ett instrument som ger struktur, tydlighet, som ger oss möjlighet att mäta allt det 
vi gör, ge resultat. Det hjälper oss också att få en struktur på både organisationen och institutionen 
men det ger klienten och behandlaren struktur: ”Vad ska man jobba med, vad är viktigast här och 
nu.” (Karin) 

 
… och vi tänkte att det här kanske skulle kunna vara ett sätt att också jobba mer med ASI. Vår lä-
kare på beroendemottagningen hade hört talas om det. Han visste inte själv så jättemycket om det 
men han hade hört talas om det och tyckte ”skulle vi inte kunna testa det här”. Och så gjorde vi 
det. … (Birgitta) 
 
Vi ska ju jobba framåt med folk. Det är det som är poängen. Därför är det ett bra verktyg att jobba 
med, så att man får fokus på vad ska göra med personen framöver och vad den vill få gjort. (Ro-
bert) 
 

Karin uttrycker med citatet att verksamheten hon arbetar på är i behov av tydlig struktur och 

systematik i form av mätbara resultat. MAPS-instrumentet förefaller ligga i linje med dessa 

behov. Andra skäl till att införa metoden är möjligheten till att bemöta klienten där hon befin-

ner sig i sin problematik. Med MAPS anser Karin att hon har lättare att kartlägga klientens 

behov och kan därmed erbjuda lämpliga vårdinsatser: 

Vi ska ju jobba framåt med folk. Det är det som är poängen.  
 

Detta intygar även Mona: 

Ja, för att se var personen är någonstans och befinner sig inför en insats. Så att man inte får in en 
person som ”inte är där” [i processen]  på ett behandlingshem. Han kanske inte alls är motiverad, 
och att det blir mer destruktiv än att det leder någonstans. och naturligtvis en resursfråga, en 
pengafråga, så man inte slösar pengar på en person som inte är mottaglig.  

 
 
Vi frågade även våra informanter om det finns metoder som bättre motsvarar verksamhetens 
behov:  

Finns det bättre metoder (skrattar)? Jag vet faktiskt inte. (Robert) 

 
Nej ett vanligt samtal då i sådana fall.  Ett MI-samtal. Skälet till att man tar in metoden är väl för 
att det är en bra metod? (Mona) 

 
Något som jag hellre skulle använda? Inte som jag kommit på än, inte som jag sätt i alla fall. (Bir-
gitta) 
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5.3. Fördelar och nackdelar 

Denna del belyser fördelar och nackdelar med manualbaserade metoder. Huvudtemat fördelar 

och nackdelar med manualbaserade metoder innehåller två underteman: möjligheter och 

framgångsfaktor samt risker och begränsningar. Tanken är att dessa underteman ska belysa 

huvudtemat.  

5.3.1. Möjligheter och framgångsfaktorer 

När vi frågade om vilka möjligheter det finns med den manualbaserade metoden MAPS fick 

vi relativt samstämmiga svar. Möjligheter som ofta nämns är att klienten är delaktig i sin för-

ändring, att klientens problematik synliggörs och att man har ett gemensamt språk.  

Karin säger följande om möjligheter:  

Möjligheter, framförallt att man får reda på var klienten befinner sig, vad klienten vill. Vilka möj-
ligheter och eventuella hinder klienten har för att uppnå sitt mål... att klienten och handläggaren är 
överens om behandlingsplanen och målen. Det får jag ju väldigt snabbt reda på när jag gör MAPS. 

 Robert instämmer men poängterar även att manualen bidrar till att fokusera samtalet:  

Det gör det lättare att veta vad personen vill och få det tydligt på ett papper. Annars är det lätt att 
man pratar om vad folk vill och sedan blir det bara lite löst… Det sätter mer fokus än vad ett van-
ligt samtal gör. Så det blir lättare att förhålla sig till någonting när man ska jobba vidare. 

Rolf betonar vikten av ett gemensamt språk: 

Gemensamt språk, arbetar mot samma håll. Det är ju alltid bra att veta var någon befinner sig i 
processen… 

Ett gemensamt synsätt hos våra informanter är att det är viktigt att kartlägga klientens pro-

blematik; något som underlättas med en manualbaserad metod. Klienten är delaktig i målsätt-

ningar och prioriteringar i sitt förändringsarbete. Strukturen bidrar även till ett gemensamt 

språk mellan klient, uppdragsgivare och behandlare. Meningen är att samarbetet ska skapa 

tillit och hopp, vilket ska öka chanserna till förändring. Samtliga av våra informanter under-

stryker vikten att få till stånd ett nära samarbetet med klienten och dennes nätverk; något som 

följande citat betonar: 

… man gör den[MAPS-intervju] tillsammans med klienten. Det är ingenting som jag sitter och 
försöker komma på själv och sedan presentera. Utan det är ett arbete som vi gör tillsammans. Det 
ser jag som den stora fördelen.  (Birgitta) 

… det är kanske lite poängen med MAPS, att det inte är jag som gör det eller klienten som gör det, 
utan vi gör det tillsammans.” (Karin) 

Och ibland är det bra att samla sig till ett dokument som gör det lite avdramatiserat, det blir inte så 
nära att man sitter och tittar på varandra så här… man jobbar med någon tillsammans. (Mona) 
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Med manualbaserade metoder är tanken att tillvägagångssättet ska vara likadant, oavsett vem 

som är behandlare och oberoende av vilken klient man möter: 

 
Om man använder manualbaserade metoder… man gör i stort sätt likadant. För oss är det här med 
rättsäkerhet… att alla klienter får samma frågor och att man gör likadant. Det är ju en fördel... Att 
alla får, att det inte ska spela någon roll vilken socialsekreterare det är… (Birgitta) 
 
… kan man metoden ordentligt och hela personalen använder sig av den, så får klienterna åtmin-
stone en garanterad lägsta standard på sin behandling, så alla får en något slags miniminivå åtmin-
stone” (Karin)  

 

Enligt informanterna är en manualbaserad metod intimt förknippat med den enskildes rättig-

heter. Genom att använda standardiserade frågor ska metoden garantera en lägsta nivå på kart-

läggning och behandling. Detta för att undanröja maktmissbruk och godtycklighet. På så sätt 

undviker man ”flummet” eller ”vi gör som vi alltid har gjort”, vilket även stärker klientens 

rättsäkerhet. Resultat man får fram i MAPS-intervjuer går sedan att använda i forskning för att 

visa vad som faktiskt hjälper. Birgitta säger: 

Man kan få fram statistik ur det här och kan visa för andra. Man kan sätta siffror, man kan sätta 
något slags värde på vad man gör för någonting. På det sättet kan man ju lyfta fram det man gör 
och visa och även fundera för sig själv och utveckla sin verksamhet… 
 
Det viktigaste är ju att få fram forskning och att det hjälper klienten att få mäta det som det påstås 
ska mäta nu har ju inte fullständig koll på MAPS men det är sånt som dyker upp liksom, säger 
Kalle. 

 
 
En fördel som vissa informanter uppgett är att metoden är tidseffektiv. Metoden medför i bör-

jan stora arbetsinsatser, något man kan skörda frukterna av i ett senare skede. Så här säger två 

informanter:  

 Den tiden som man lägger ner i början och gör MAPS som tar lite tid, gör att jag sparar in väldigt 
mycket av min egen tid och även av klientens tid. (Karin) 

 
I långa loppet blir den ju egentligen tidseffektiv. Därför man får så mycket med sig när man har 
klienten med när man gör den här, när man diskuterar det här. Så i långa loppet så är den ju tids-
effektiv…”(Birgitta) 
 

 

En annan framgångsfaktor, enligt en informant, med MAPS är att metoden genererar stor 

kunskap om klientens situation. Detta gör det lättare att prioritera klientens olika problem-

områden vilket även underlättar valet av vårdinsatser.  

… vi måste använda vissa former när vi jobbar med människor… Och klienten berättar ju ofta om 
sina problem och vad den vill ha hjälp med redan vi första kontakten. Och det tar man ju också in.. 
Men även där tycker jag man får mycket kunskap, man lär känna en person väldigt bra när man får 
veta de här sakerna. (Birgitta) 
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Hon fortsätter: 
 

Utan de flesta som kom till oss var ju faktiskt väldigt ambivalenta, hade inte alls bestämt sig och 
var inte helt säkra på om de ens hade problem, och var i den fasen och funderade väldigt mycket. 
Och så hade vi program som riktade sig till personer som, där det fanns en förväntan att de skulle 
ha bestämt sig för att sluta med droger. Man vill ju gärna att folk ska ha gjort det... Och då blir det 
ett mer sympatiskt sätt att arbeta med klienterna också genom att man jobbar med där de faktiskt 
befinner sig. (Birgitta) 
 

 

5.3.2. Risker och begränsningar 

Med risker och begränsningar menar vi vilka risker man utsätter klienter för när man arbetar 

med manualbaserade metoder samt vad för begränsningar ett alltför styrt arbetssätt kan inne-

bära.       

 På frågan om vilka eventuella risker det finns med manualbaserade metoder fick vi relativt 

samstämmiga svar. Flera informanter framhöll att det fanns styrande inslag i intervjuerna som 

kan missgynna känsliga klienterna. Tanken är ändå att viss manipulation är nödvändig för att 

framkalla ett positivt tänkande: 

Vi jobbar väldigt mycket med inriktat. Och det ligger ju en viss manipulation i det, att just att man 
vill framkalla positiva uttalanden. Så på det sättet kan det ju bli naturligtvis… och man märker ju 
om de bara ser hinder att man då försöker framkalla någonting som då också är möjlighet. Man 
jobbar med den inställningen nästan hela tiden. (Birgitta) 
 
… man måste i alla få folk att säga någonting. Om de säger att de har ett mål med någonting, men 
de ser inga hinder eller inga hjälpdelar på vägen, och då kanske man måste hjälpa dem att se vad 
som faktiskt är. Ibland måste man kanske tydliggöra för dem själva för vad som faktiskt är till 
hjälp för dem och vad som verkar vara begränsande. Och då håller de ju med. Jag skriver ju ingen-
ting om de inte håller med om det. (Robert) 
 
Det var en svår fråga. Helst ska man ju inte vara så styrande, helst vill man ju ställa frågor men 
man vill ju att personen själv ska börja prata… Det kan ju vara en nackdel med manualbaserade 
metoder att man blir styrande. Så kan det vara (Mona) 

 
Ja ..ibland kan man bli lite väl styrande… där man tvingar in klienten på olika ämnen och så där. 
Det har ju också sina fördelar. Det beror på hur känslig klienten är… (Kalle) 
 

 

Informanter menar alltså att en bärande tanke med metoden är att fokusera på lösningar och 

på klientens inneboende resurser. Behandlarens arbete är att hjälpa klienten att skapa en bild 

av situationen. I detta arbete kan behandlaren vara mer eller mindre styrande. En annan påtag-

lig risk med manualbaserade instrument är att behandlaren i sin tur blir alltför styrd i sitt arbe-

te. På frågan ”Finns det risk att man gömmer sig bakom en manual?”, svarar Rolf: 

Ja, det tror jag helt klart att det gör. Det är så med alla metoder: möjligheter och begränsningar… 
all struktur innebär en begränsning naturligtvis. Det är ju en sorts mall, ett sätt och tänka och så. 
Det är ju inte på klientens villkor fullt ut, det är ju en struktur.  
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Två andra informanter talar om hur ”papperet” kan begränsa interaktionen med klienten. Så 

här säger Robert: 

… det är väl alltid en begränsning med strukturerade papper och formulär som man ska gå efter. 
Bara att det ska stå något i rutorna, att saker ska fyllas i, det kan hända att det ibland blir för struk-
turerat…  

 

Mona instämmer i kritiken: 

Att det är en del och fylla i och att man kanske inte får med allt, Det kan bli lite mycket pappersar-
bete och det kan bli lite mycket vad ska jag säga, mycket pappersarbete och mycket skrivet så 
där… sedan kan det vara så eventuellt att man tappar fokus på klienten, alltså att frågorna blir vik-
tigare än klienten. 

 
 
Mona uttrycker med citatet att hon anser att metoden ibland kan gå före klientens behov.   

Robert anser också att det kan finnas risk att klienten hamnar i skymundan: 

Sedan tycker jag själv att det kan vara lite segt de gånger när folk tycker att det är tråkigt. Det 
märks ju också på folk när de engagerade eller inte. Det finns både begränsningar hos mig och sät-
tet att göra det… då känns det som man mest gör det för statistikens skull, inte för att det ska hjäl-
pa någon egentligen. Så kan det kännas ibland... Vad är vitsen?  Jo, vitsen är statisktik. Jo, det är 
bra i ett större sammanhang.  
 

 
En av de tidigare nämnda fördelarna med grundläggande klientbeskrivningar är att de kan 

användas som forskningsmaterial. Här påpekar Robert ambivalensen mellan dels att hjälpa 

klienten, dels att bidra till forskningen.  

 Som avslutande kommentar om begränsningar med manualbaserade metoder säger Karin: 

Ungefär samma begränsningar det finns med alla manualbaserade, att de inte riktigt fungerar 
hundra procent. Man kan inte tillämpa dem på varenda klient som finns. Det hindret har alla ma-
nualbaserade metoder… 
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6. Analys 

I detta kapitel kommer vi att presenterar vårt resultat med utgångspunkt i tidigare forskning, 

implementeringsteori och vår insamlade empiri. 

6.1. Socialarbetares upplevelser av att arbeta med manualbaserade metoder 

I studien av Abrahamson & Tryggvesson (2008) anges att för att en manualbaserad metod ska 

fungera, krävs en positiv inställning från utförarna. I vår studie uttryckte vissa informanter en 

viss optimism till att lära sig en ny metod medan andra var mer negativa. De som var pessi-

mistiska i början tenderar dock att bli mer positiva allteftersom. Följande citat kännetecknar 

hur de flesta kände: 

Vad jag förstått så var inte alla jättemotiverade i början. Som jag förstår det fortfarande så är det 
inte jättenaturligt för alla att sätta sig och göra MAPS. Så det krävs lite grann av en, att man tar sig 
i kragen lite grann.  

Detta tycks inte helt spegla den uppfattning som uppges av informanterna i Engströms och 

Nyströms studie (2002). I deras enkät svarade 75 % att de var de var positiva till ASI-

intervjun medan 18 % var tveksamma och 2 % negativa.   

 Något som troligtvis inverkar på motivationen att lära sig och att arbeta med en manualbase-

rad metod är om det är frivilligt. Samtliga av informanterna i vår studie upplevde att de var 

mer eller mindre tvungna att arbeta med MAPS. Om man inte gjorde det kunde det få konse-

kvenser. En av informanterna uppger att han riskerar att bli uppsagd om han inte arbetar med 

MAPS. Vidare tillägger han vikten av ledningens ansvar att motivera utförarna i arbetet med 

den nya metoden. Han upplever att cheferna kunde satsat mer resurser på implementeringen 

och att de kunde stöttat och entusiasmerat personalen mer.   

 På frågan om arbetssituationen påverkats av MAPS så svarade samtliga av våra responden-

ter att så var fallet. De flesta beskriver förändringen som huvudsakligen positiv. Vinsten ut-

görs främst av att metoden på sikt är effektiv och därmed tidsbesparande. Negativa åsikter är 

att metoden innebär ett extra arbetsmoment. Detta kan jämföras med Engströms och Nyströms 

informanter som fick svara på i stort sätt samma fråga. 62 % ansåg att ASI-intervjun hade 

påverkat klientarbetet positivt medan 28 % upplevde att ASI-intervjun inte hade påverkat ar-

betet. Inte någon informant upplevde att intervjun påverkat arbetet negativt. Även i Lylys och 

Skoglunds rapport (2002) anger informanterna att införandet av ASI har förändrat arbetssättet. 

Framförallt har ASI haft inverkan på verksamhetsutvecklingen.  



 45

6.2. Implementering av bedömningsinstrumentet MAPS 

För att införa en ny metod krävs någon form av förändringsstrategi. Vanliga sätt att imple-

mentera nya arbetssätt på är ”top down” där alla beslut fattas av organisationens ledning och 

”bottom up” där medarbetare är delaktiga i beslutsgången.  

 Utifrån våra informanters berättelser fattades implementeringsbeslut överlag av organisa-

tionens ledning. Några av de åsikter som kom till uttryck var ”ett beslut av institutions-

chefen”, ”att det var en odemokratisk process” och att ”det blev ju beställt på högre nivå”. 

 Det som dock tycks främja implementering är en kombination av ovanstående alternativ. 

Vad som kännetecknar denna syntes är delaktighet och inflytande underifrån. Vissa forskare 

anser även att en viktig aspekt är att deltagande bör ske på frivillig basis. Detta synsätt strider 

delvis mot våra informanters upplevelser. Flera uppfattar sin verksamhets implementering 

som toppstyrd och att de fått order om att använda metoden. En informant anser emellertid att 

det är viktigt att ledningen är bestämd och har tydliga mål; något som har stöd i forskningen. 

Implementeringsstudier visar att en framgångsrik implementering kräver klart formulerade 

mål och strategier och att någon ska ansvara för att driva arbetet framåt.  

 Men även om en beslutsam ledning och klara målsättningar är en bra början, är det inte till-

räckligt för att implementeringen ska bli lyckosam – det krävs även bland annat en kompetent 

ledning med goda kunskaper om implementeringsprocesser i form av orsaks- och verkan-

samband. En av informanterna beskrev avsaknaden av detta. Han var kritiskt till ledningen 

som han upplevde oerfaren och okunnig. Studier inom socialtjänst och landsting visar att che-

fer och arbetsledare behöver bättre utbildning i implementeringsprocesser; något som också 

tycks gälla i vår studie.     

 En annan springande punkt i implementeringsprocessen är utbildning av utförarna. Persona-

len måste ha kunskaper som uppfyller de behov som en ny metod innebär. På de verksamheter 

vi besökte fick alltifrån alla utbildning i MAPS. Flera ansåg att det var en stor brist. Vissa 

ansåg det negativt att inte vikarier fick utbildning eftersom de i sin tur kunde ha spridit kun-

skaperna vidare. Andra menade att det är bättre att bara utbilda ordinarie personal som har 

större erfarenhet av klientarbete. En informant tror att ekonomiska motiv ligger bakom beslu-

ten, att det är slöseri med resurser att utbilda vikarier som bara stannar en kort tid. 

 Flera informanter upplevde att inlärningen av MAPS var arbetsam. Att koda intervjusvar 

och förstå innebörden av metoden var några av de svårigheter som angavs. Under implemen-

teringen är det vanligt att känna oro, vilket ibland kan bero på att nya metoder inledningsvis 

kräver merarbete. Detta överensstämmer med vår undersökning. Följande citat summerar vad 

några av informanterna upplevde: 
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Jättejobbigt i början. Det finns ett motstånd, man ser det som ytterligare en arbetsuppgift, man 
kanske inte alltid direkt fattar poängen vad det ska vara nödvändigt för, det har ju fungerat tidiga-
re. 

Erfarenheter säger att utförarna under utbildningsfasen är i behov av handledning och stöd. 

Olsson & Sundell refererar till Denton (2003) som menar att ”På ett plan är det alltid lättare 

att försätta att göra som man alltid har gjort. En studie visar till exempel att effektiv handled-

ning var den viktigaste faktorn för en framgångsrik implementering av nya metoder”.  På lik-

nande sätt är stöd, både från chefer och kolleger, viktigt för implementeringens resultat. På 

denna punkt är emellertid inte forskningen helt samstämmig. I en studie konstateras att vare 

sig brist eller tillgång till stöd påverkade användningen av den implementerade metoden. 

Samtliga av våra informanter uppgav att de fått stöd under inlärningsperioden, både av chefer 

och vid behov även medarbetare. Stödet från ledningen hade formen av ”booster-sessioner” 

och metod-möten.   

6.3. Fördelar och nackdelar med manualbaserade meto der 

De möjligheter som lyfts fram i tidigare forskning och i vår studie är framförallt struktur i 

klientarbetet, likvärdig behandlingskvalitet och möjligheten att mäta insatser. Nackdelar med 

manualbaserade metoder är framförallt att de anses mekaniska, inte passar för alla samt ger en 

reducerad bild av klienten.  

6.3.1. Fördelar 

Enligt tidigare studier medför strukturerade bedömningsinstrument tydliga ramar vid kart-

läggning av klienten. Det har nämligen visat sig att utövare ofta överskattar sin egen förmåga 

att hantera stora mängder information som beslutsunderlag. Vidare medverkar även tydliga 

strukturer till en ökad professionalisering hos socialarbetaren, samt skapar en öppenhet som 

underlättar för klienten att aktivt ta del i sitt eget förändringsarbete. Detta bekräftas till stor 

del av våra informanter. De upplever att det finns ett behov av instrument som ger struktur 

och tydlighet för att kunna få reda på var klienten befinner sig för en insats.     

 Strukturen hos manualbaserade metoder medför dessutom möjligheten att mäta klientens 

utveckling. Enligt våra informanter stärker strukturerade bedömningsinstrument klientens 

rättigheter. Genom att använda manualstyrda frågor garanteras en lägsta nivå på kartläggning 

och behandling. Detta för att undanröja godtycklighet och maktmissbruk. Tanken med      

manualstyrda frågor, menar de, är även att intervjuerna ska vara likadana, oavsett behandlare. 

 Forskningen är samstämmig med vår studie när den pekar på att manualbaserade metoder 

medverkar till ökad rättsäkerhet genom att klienter får samma insatser och bemötande. Be-

handlingskvaliteten stärks även av att instrumentet ger utföraren möjligheten att förhålla sig 
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neutral genom att denne har ett underlag att prata kring. Detta undanröjer klientens utsikter att 

förneka sina problem, vilket leder till en förbättrad bedömning och därmed förbättrad behand-

lingskvalitet. Enligt Abrahamson & Tryggvesson (2008) upplevde tillfrågade socialarbetare 

att bedömningsinstrument är rättviseskapande eftersom klienter får samma frågor. Social-

sekreterarna drar därför slutsatsen att klienter får rättvisare bedömningar vilket även skulle 

innebära att det inte spelar någon roll vem klienten får som behandlare. 

 Att intervjuerna är neutrala samt att tillvägagångssättet vid intervjuerna är likadant gör att 

klientuppgifterna lätt kan sammanställas, bearbetas och analyseras. Materialet lämpar sig väl 

för att bedöma klientens behov och val av insatser. ”Om det insamlade intervjumaterialet se-

dan kan relateras till insatserna klienterna tagit del av, får man kunskap som säger något om 

insatsernas värde för alla klienter” (Engström & Nyström, 2003, s. 22)  

 Att manualbaserade metoder lämpar sig som grund för forskning är även något som vår stu-

die visar på. Enligt våra informanter är ett detta en viktig fördel: 

Man kan få fram statistik ur det här och kan visa för andra. Man kan sätta siffror, man kan sätta 
något slags värde på vad man gör för någonting. 

 

6.3.2. Nackdelar 

Den kanske allvarligaste kritiken mot manualbaserade metoder som nämns i tidigare forsk-

ning, är att den skulle uppfatta klienten och dennes situation på ett förenklat sätt. Svårigheten 

påstås ligga i metodens grova indelningar.    

 I vår studie framkom framförallt att intervjuerna innehöll styrande inslag som kunde miss-

gynna i synnerhet känsliga klienter som har svårt att framföra sina åsikter. I ambitionen att 

framkalla positiva uttalanden menade en informant att det snarare rörde sig om manipulation 

än om påverkan. Denna form av styrning kan mycket väl vara en följd av att arbeta med struk-

turerade bedömningsinstrument – behandlaren vill ju få klientens upplysningar att passa in i 

givna svarsalternativ.     

 Ovanstående beskrivning ger en lätt mekanisk bild av manualbaserade metoder. Detta tek-

niska tillvägagångssätt var något våra informanter delvis upplevde i sitt arbete. De menade att 

all struktur innebär någon form av begränsning, i synnerhet om det fanns strukturerade papper 

och formulär man skulle följa. Det myckna pappersarbetet kunde även leda till att man tappa-

de fokus på klienten. En informant beskrev det som om frågorna blev viktigare än klienten. 

En annan informant tyckte att det ibland kändes som om arbetet med strukturerade bedöm-

ningsinstrument mest var till för statistikens skull, inte för att det skulle hjälpa någon. 
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Ytterligare kritik som förekom både i tidigare forskning och i vår studie var att manual-

baserade metoder inte kan hjälpa alla. Enligt Abrahamson & Tryggvesson (2008) uppger in-

formanterna att ASI-intervjun inte är lämplig för alla, i synnerhet inte de med psykisk ohälsa. 

Man bör heller inte använda intervjun slentrianmässigt, användandet ska alltid vara befogat.  

Så här sa en informant ur vår studie:  

Man kan inte tillämpa den [metoden] på varenda klient som finns. Det hindret har alla manualba-
serade metoder. 

Att intervjuerna används på ett planmässigt sätt är något som lyfts fram i studien gjord av 

Abrahamson & Tryggvesson (2008). Informanterna beskriver i studien att klienterna mer eller 

mindre kränks genom att vara tvungna att svara den ”utfrågningsbank” som ASI innebär. Det-

ta trots att klienterna själva inte har någon nytta av frågorna.    
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7. Slutsats 

Uppsatsen syfte har varit tredelat: att beskriva socialarbetarens upplevelser av att arbeta med 

manualbaserade metoder, analysera hur implementeringsprocessen av MAPS gått till i tre 

olika verksamheter samt belysa manualbaserade metoder möjligheter och begränsningar.

 Socialarbetarna var i huvudsak positiva till att arbeta med manualbaserade metoder. I vår 

studie var dock vissa inledningsvis tveksamma till metoden. Något som troligtvis inverkar på 

motivationen var att informanterna i vår studie upplevde att de var mer eller mindre tvungna 

att arbeta med MAPS.      

 Både vår studie och Engströms och Nyströms enkät visar på att socialarbetarnas arbets-

situation påtagligt påverkas av att använda en manualbaserad metod i klientarbetet. Föränd-

ringarna var till största delen positiva. Bland annat nämndes att kartläggningen av klienterna 

blev mer effektiva.      

 Utifrån våra informanters berättelser fattades implementeringsbeslut överlag av organisatio-

nens ledning. Några av de åsikter som kom till uttryck var ”ett beslut av institutionschefen”, 

”att det var en odemokratisk process” och att ”det blev ju beställt på högre nivå”. En infor-

mant anser emellertid att det är viktigt att ledningen är bestämd och har tydliga mål; något 

som har stöd i forskningen.    

 Vissa ansåg det negativt att inte vikarier fick utbildning eftersom de i sin tur kunde ha spridit 

kunskaperna vidare. Andra menade att det är bättre att bara utbilda ordinarie personal som har 

större erfarenhet av klientarbete.     

 Flera informanter upplevde att inlärningen av MAPS var arbetsam. Att koda intervjusvar 

och förstå innebörden av metoden var några av de svårigheter som angavs. Under implemen-

teringen var de flera informanter som kände oro till följd av krav på att utföra MAPS.

 I stort sett visar tidigare forskning och vår studie att manualbaserade metoder innehåller lika 

många fördelar som nackdelar. De möjligheter som anges är framförallt tydliga ramar som 

bidrar till socialarbetarens professionalisering och underlättar klientarbetet. Den tydliga struk-

turen stärker klientens rättsäkerhet samt garanterar en lägsta nivå på kartläggning och behand-

ling. Att intervjuerna är neutrala samt att tillvägagångssättet vid intervjuerna är likadant, gör 

att klientuppgifterna lätt kan sammanställas och användas som underlag för forskning. 

 Den kanske allvarligaste kritiken mot manualbaserade metoder är att den skulle uppfatta 

klienten och dennes situation på ett förenklat sätt. Svårigheten sägs ligga i det omöjliga att 

fånga klienten som en unik individ i en komplex situation.   
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Manualbaserade metoder beskylls även för att innehålla styrande inslag där behandlaren lätt 

blir manipulerande i ambition att framkalla positiva uttalanden. All form av struktur innebär 

begränsningar. Olika papper och formulär anges ibland leda till att klienten blir sekundär till 

förmån för statistik och forskning.    
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8. Egna reflektioner 

Vår studie har belyst några av de för- respektive nackdelar manualbaserade metoder för med 

sig. Strukturerade instrument har beskyllts för att ge en förenklad bild av sammansatta pro-

blem. Termen instrument för tankarna till något tekniskt och naturvetenskapligt; något som 

inte kan fånga människans komplexa natur. Instrumenten har även upplevts positiva av sina 

användare. Både klienter och behandlare känner att de med standardiserade formulär får en 

överskådlig bild av brukarens/klientens faktiska situation.   

 Vi, författarna, är i huvudsak positiva till användning av strukturerade instrument. Det ska 

dock tilläggas att instrumenten bör ses som ett komplement till andra psykologiska/ beteende-

vetenskapliga tester. Vi tror att i och med framtida forskning och en större rutin av att använ-

da strukturerade verktyg kommer behandlingsresultaten förbättras avsevärt. Verktygen är 

emellertid ingen mirakelkur – några insatser som erbjuder en definitiv lösning på komplexa 

problem kommer sannolikt aldrig att existera.   
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Bilaga 1)  

MAPS  

1. Omedveten/Uppgiven stadiet där personen tappat tron på att någonsin förändras eller 

anser att det inte finns något att förändra. 

2. Fundera/Överväga stadiet där person förstått att det finns ett problem och kan tänka 

sig att göra något åt det.. 

3. Beslut/Förberedelse stadiet där personen beslutat att göra något åt problemet och har 

en utstakad plan för hur han ska gå tillväga.  

4. Handling/Förändring stadiet där allvarligt försök att göra något åt problemet och 

kommit igång med förändringen i mer än 30 dagar.  

5. Hantering/Upprätthållande stadiet då förändring är mer än sex månader och klienten 

säger att det inte är ett problem längre. 

9. Inte relevant problemet har hanterats i mer än tre år. Problemet har aldrig existerat. 
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Bilaga 2)  

Intervjumanual 

(1) Hur länge har du arbetat med MAPS? Hur ofta använder du MAPS i ditt arbete? 

 

(2) Vilka möjligheter ser du med metoden (t.ex. vägledning)?  Vilka hinder ser du med 

metoden (till exempel begränsningar)? Varför använder ni just MAPS? Hur upplevde 

du det var att lära sig metoden? Är du styrande i en MAPS-intervju? Hur pass beroen-

de är man av andra kollegor när man arbetar med metoden? 

 

(3) Vilka nackdelar respektive fördelar ser du med manualbaserade metoder?  Vad inne-

bär det att arbeta med manualbaserade metoder? Påverkas den egna arbetssituationen 

av MAPS? Om ja, på vilket sätt? 

 

(4) Vem var initiativtagare till metoden på arbetsplatsen? Vad anser medarbetare om att 

använda en ny metod? Är alla motiverade att lära sig MAPS? Får ni handledning och 

stöd när ni arbetar med metoden? Vilka svårigheter fanns det med att införa MAPS? 

Hur lång tid tog det att införa MAPS? 

 

 

(5) Hur vidmakthålls varaktigheten i en ny metod?  
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Bilaga 3)  

Samtyckesavtal                 

Vi vill träffa dig som representant för er verksamhet. Intervjun beräknas ta 30-45 minuter att 

genomföra. Samtalet kommer att spelas in och materialet behandlas inom ramen för vår       

C-uppsats. I vår uppsats följer vi de forskningsetiska riktlinjerna som sammanställts av Hu-

manistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet. Detta innebär i praktiken att du har rätt att:  

• När som helst avbryta intervjun. 

• Behålla din anonymitet genom fingerat namn och skyddade personuppgifter som en-

bart är kända för oss. 

• Bli garanterad att det insamlade materialet förvaras på en plats för utomstående oåt-

komlig plats. 

• Få ta del av slutresultatet. 

• Bli informerad om att detta är en offentlig handling och tillgänglig för vem som helst 

på Internet samt Ersta Sköndal Högskolas arkiv.  


