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Sammanfattning av utvärderingens resultat 

 

Utvärderingen visar att inom ramen för SIM-projektet i Karlstads kommun har ett 
utvecklingsarbete av missbruksvården påbörjats och en rad utbildningar genomförts. 
De intervjuade deltagarna tycker sammanfattningsvis att projektet varit av värde för 
dem, även om det också finns aspekter som upplevts som problematiska exempelvis 
när det gäller att få arbetskollegor intresserade av projektet. Sådana problem kan 
ofta uppkomma i organisationer där projekt ska genomföras. Organisationer kan 
sägas ha en tröghet som både kan handla om manövertröghet, att organisationen inte 
hinner med förändringen och insiktströghet som innebär att organisationen behöver 
inse att en implementeringen kan gynna organisationen. Trots dessa hinder har 
SIM-projektets tydliga struktur och arbetssätt gjort det möjligt att hålla processerna 
igång. Detta har möjliggjorts tack vare att det i projektet fokuserats på specifika in-
satser med personer som varit intresserade. Sammantaget finns det dock några fak-
torer att tänka på vid framtida utvecklingsarbeten: 

• En medvetenhet om att organisationer ofta präglas av tröghet och att detta 
påverkar projektets styrfart, förändringsprocesser tar ofta lång tid. 

• Vikten av att uppmuntra och engagera personer som själva vill arbeta med de 
frågor och arbetsmetoder som projektet initierat. 

• Om organisationens chefer och ledare deltar i de grupper som ingår i projek-
tet, ger detta signaler om att projektet är viktigt för verksamheten. I SIM-
projektet hade det i grupperna med MI-coacher och ASI-metodstödjare från 
de olika verksamheterna också kunnat ingå personer med chefsbefattning. 

• De grupper som formeras inom ett projekt kan innehållsmässigt användas på 
ett flertal sätt. Grupperna med MI-coacher och ASI-metodstödjare hade kun-
nat utvecklats ytterligare om andra teman än det praktiska arbetet kring me-
todstödet fokuserats. Till exempel hade arbetsgrupperna kunnat ta upp frågor 
om hur man hanterar eventuell kritik och missnöje hos kollegorna och hur 
rollen som MI-coach och ASI-metodstödjare uppfattas av kollegorna.  

• Arbetet i projektets styrgrupp där representanter för olika organisationer finns 
representerade skulle kunna utökas ytterligare, då det är viktigt med en för-
ståelse mellan olika yrkesgrupper. Detta mot bakgrund av att det blir allt van-
ligare att arbeta multiprofessionellt, olika yrkesgrupper förväntas samarbeta 
kring ett gemensamt definierat problem, till exempel missbruksfrågor. 
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Förord 

 
FoU Välfärd Värmland vid Karlstads universitet har till uppgift att bidra till en kun-
skapsbaserad utveckling inom socialtjänsten i alla kommuner i Värmlands län. I 
FoU Välfärd Värmlands rapportserie publiceras resultat från olika projektarbeten 
med utgångspunkt i kunskaps- eller utvecklingsbehov inom kommunernas välfärds-
verksamheter.  Projekten och rapporterna har oftast ett generellt intresse och kan 
bidra till långsiktig kunskapstillväxt. Studierna genomförs utifrån ett grundläggande 
vetenskapligt förhållningssätt.   

 

Evidens är ett begrepp som aktualiserats inom socialtjänsten under början av 2000-
talet. Kraven på användandet av beprövade metoder i socialt arbete har ökat. Sam-
tidigt finns det ambitioner om utökad samverkan mellan huvudmän och andra ak-
törer.  Statliga medel till utveckling av socialtjänstens olika områden villkoras oftast 
av samverkan.   
 
Samverkan i missbruksfrågor – SIM, är ett exempel på hur man i Karlstads kommun 
arbetar med både samverkan och beprövade metoder inom missbruksvården. SIM-
projektet kan ses som en del av en kontinuerlig utveckling av missbruksvården som 
pågått över en längre tid. 
 
Denna rapport beskriver och analyserar arbetet i projektets styrgrupp bestående av 
primärvården, öppenvårdspsykiatrin inom landstinget, kriminalvården/frivården i 
Karlstad och Karlstads kommuns vård- och omsorgsförvaltning samt ANA (alkohol 
och narkotikaavdelningen). Den beskriver och analyserar dessutom projektets me-
todstödjande arbete utifrån metoderna MI (motiverande intervju) och ASI (Addic-
tion Severity Index). Studien har genomförts av Markus Arvidson, universitetslektor 
i sociologi vid Karlstads universitet. 
  
FoU Välfärd Värmland, Karlstads universitet maj 2010  
 
Birgit Häger 
Tf föreståndare 
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1. Inledning 
 

Inom missbruksvården finns ett ständigt behov av att utveckla och förnya metoder 
och verksamheter. Vi lever i ett alltmer komplext samhälle där också missbruk av 
alkohol och narkotika tar sig nya former som kan behöva hanteras på nya sätt än de 
traditionella. Här är samverkan mellan olika instanser ett nyckelord och en väg till 
en förbättrad missbruksvård. Mobilisering mot narkotika (MOB) var en satsning från 
den svenska staten i det förebyggande arbetet mot narkotika. MOB initierade 2003 
projektet Modellkommun där Karlstad var en av de utvalda kommunerna.1 Som en 
fortsättning av detta projekt beviljades projektmedel till ytterligare ett projekt i Karl-
stad som till en början hette EKL - Ett kontrakt för livet men sedan bytte namn till 
SIM - Samverkan i Missbruksvården. 
 

IKU - Institutet för kvalitets- och utvecklingsarbete, som idag bytt namn till FoU 
Välfärd Värmland fick i uppdrag att utvärdera SIM-projektet. Utvärderingen har 
karaktären av en kvalitativ studie som fokuserar på hur olika deltagare upplevt att 
arbeta i projektet. Utvärderingen är processinriktad och kan definieras som en "re-
sponsiv utvärdering".2 Utvärderingen avser att genom dialog och interaktion (inter-
vjuer) med deltagare fånga betydelsefulla processer och aspekter av arbetet med pro-
jektet. 
 

I utvärderingen studeras tre för projektet betydande delar. Den första delen handlar 
om arbetet i styrgruppen. De andra två delarna handlar om två metoder inom miss-
bruksvård som ingått i projektet: en strukturerad bedömningsmetod betitlad Addic-
tion Severity Index (ASI) och en mer öppen intervjumetodik som heter Motiveran-
de samtal eller Motivational Interview (MI). 
 
 

1.1.  Projektets bakgrund 

 

I september 2002 började ett utvecklingsarbete vid Alkohol- och narkoti-
kaavdelningen (ANA) i Karlstads kommun. Frågor som fokuserades under utveck-
lingsarbetet var till exempel vilken typ av kompetens som behövdes hos medarbe-
tarna samt samverkan mellan olika verksamheter exempelvis samverkan mellan 

                                              
1 För en utvärdering av Karlstad som modellkommun se Bengt G Eriksson Modellkommun för miss-
bruksarbete? – utvärdering av ett projekt i Karlstads kommun (Karlstad: IKU-rapport, 2006) 
2 Bengt G Eriksson och Per-Åke Karlsson, Att utvärdera välfärdsarbete, (Stockholm: Gothia Förlag, 
2008). 



 8

kommunen och landstinget.3 
 
Mot denna bakgrund bedömdes Karlstad passa som en av de modellkommuner sta-
ten initierat i sitt projekt Modellkommun. Detta projekt var ett led i statens satsning 
på en mer effektiv missbruksvård som tidigare nämnts, Mobilisering mot narkotika 
(MOB). Karlstad blev en av fyra kommuner som ingick i projektet.4 
 
Modellkommunprojektet pågick under våren/sommaren 2004 och avslutades 2005.5 
Projektet kan sägas ha bestått av två delar. I korthet handlade den första delen om 
samverkan mellan socialtjänsten och andra samhälleliga aktörer när det gäller miss-
bruksfrågor. Den andra delen fokuserade på utbildning och kompetenshöjning hos 
professionella och även frivilliga som arbetar med dessa frågor. Detta i syfte att höja 
kvalitén och förbättra arbetet med klienterna och brukarna. Under projekttiden 
genomfördes flertalet utbildningar av personal bland annat i utrednings- och skatt-
ningsverktyget ASI (Addiction Severity Index) och i samtalsmetodiken och kom-
munikationsverktyget MI (Motiverande intervjuteknik).6 Sammanlagt utbildades c:a 
150 personer. De som utbildades kom mestadels från Arbetsmarknads- och social-
förvaltningen men även statliga myndigheter, Landstinget i Värmland och frivillig-
organisationer fanns representerade. 
 
Efter att projektet avslutades fanns ett behov av att fortsätta att förankra och opera-
tionalisera det påbörjade arbetet. Det handlade om att fortsätta arbetet med kompe-
tensutveckling och kunskapshöjning när det gäller missbruksvården i Karlstads 
kommun. Dessutom initierades 2006 ett underlag när det gäller de nationella rikt-
linjerna för missbruks- och beroendevård.7 Eftersom Karlstad utgjorde en remissin-
stans blev dessa nationella riktlinjer en del av projektet då riktlinjerna utkom år 
2007. I de nationella riktlinjerna betonades kompetensutveckling och utbildning 
vilket låg i linje med det redan påbörjade arbetet i Karlstad i och med modellkom-
munprojektet. 
 
Mot denna bakgrund beviljades Karlstads kommun ytterligare medel för att kunna 
fortsätta det påbörjade arbetet och se till att det hölls vid liv och även fick effekt i 
det praktiska arbetet med brukarna. Projektet som från början hette EKL - Ett kon-

                                              
3 Eriksson, Modellkommun för missbruksarbete? 
4 Eriksson, Modellkommun för missbruksarbete? 
5 Eriksson, Modellkommun för missbruksarbete?, Intervju med projektledaren 
6 Eriksson, Modellkommun för missbruksarbete? 
7 Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård. (Stockholm: Socialstyrelsen, 
2007) 
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trakt för livet, bytte namn till SIM - Samverkan i missbruksvården. Projektet har 
pågått från mars 2007 till februari 2009.8 
 
 

1.2.  Syftet med projektet 

 

Syftet med SIM-projektet var från början att: 
 

.. .invånarna i Karlstad kommun ska mötas av en missbruksvård som är lättillgänglig, väl-

komnande, hjälpsam, kraftfull, snabb och attraktiv. Vården ska bygga på evidensbaserade 

metoder. 

 

Syftet omformulerades under det första året: 
 
Invånarna i Karlstad kommun ska mötas av en missbruksvård som är lättillgänglig, väl-

komnande, hjälpsam, kraftfull, snabb och attraktiv. Vården ska bygga på evidensbaserade 

metoder och praktik grundad på beprövad erfarenhet. I ovanstående ingår att kunna införa 

och tillämpa en lokal behandlingsgaranti. 

 

 

1.3.  Projektets innehåll och struktur 

 

När det gäller projektets struktur eller organisation har en projektledare på olika sätt 
samordnat och följt de olika delarna i projektet. Projektledaren kan sägas ha haft ett 
uppdrag som kan delas upp i tre huvudsakliga delar: 

• Höja kunskapsnivån och stödja de ansvariga cheferna när det gäller imple-
menteringen av Nationella riktlinjer för missbruks och beroendevård 

• Metodstöd när det gäller metoder som är evidensbaserade 

• Öka samverkan mellan olika aktörer inom Karlstad som kommer i kontakt 
med personer som har missbruks- och beroendeproblematik.9 

 

                                              
8 Ann-Sofi Nordenberg, Slutrapport till länsstyrelsen avseende beviljade projektmedel: Samverkan i 
Missbruksvården (SIM) / "Ett kontrakt för livet", (Karlstad: Arbetsmarknads- och socialförvaltningen. 
Avdelningen för socialpsykiatri, alkohol och narkotika, 2009). Intervju med projektledaren. 
9 Nordenberg, Slutrapport till länsstyrelsen avseende beviljade projektmedel: Samverkan i Miss-
bruksvården (SIM) / "Ett kontrakt för livet" (EKL), s 7. 
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I den här utvärderingen är det de två sistnämnda punkterna som behandlats. 
 

Samverkan 

 

Angående samverkan, den tredje delen av uppdraget, genomfördes 2007 inom ra-
men för projektet en Framtidsverkstad som också följdes upp 2008. Framtidsverk-
stadens syfte var att diskutera samverkansfrågor och de som deltog var personal 
inom Alkohol- och narkotikaavdelningen och Beroendeenheten.10  

Inom projektets ram och som ett led i att utveckla olika samarbeten har en omfat-
tande rad utbildningar genomförts, både av externa utbildare och av projektledaren.  
 
Förutom de olika utbildningarna har ett led i arbetet med samverkan varit att det i 
projektet funnits en styrgrupp. Styrguppen har bestått av personer som har be-
slutsmandat inom följande verksamheter: primärvården och öppenvårdspsykiatrin 
inom landstinget, kriminalvården/frivården i Karlstad och Karlstads kommuns vård 
och omsorgsförvaltning samt ANA (Alkohol och narkotikaavdelningen). 
 

Metodstöd 

 

Den andra delen av projektledarens uppdrag har varit den metodstödjande verk-
samheten. I denna del av projektet har det huvudsakliga arbetet rört tre delar: ASI 
(Addiction Severity Index), MI (Motiverande intervju) och HAP (haschavvänjnings-
program).11 

För att kortfattat säga något om de tre delarna så är ASI en strukturerad intervju 
med ungefär 180 frågor som kan användas av handläggare både som grund och som 
uppföljning i arbetet med missbruksfrågor. I intervjun finns frågor utifrån olika livs-
områden (till exempel narkotikaanvändning och psykisk hälsa). Användningsområ-
den för intervjun är vårdplanering, utredning och även för statistisk sammanställ-
ning av grupper av personer, det sistnämnda under förutsättning att ASI:n används 
strukturerat. 

                                              
10 Nordenberg, Slutrapport till länsstyrelsen avseende beviljade projektmedel: Samverkan i Miss-
bruksvården (SIM) / "Ett kontrakt för livet" (EKL) 
11 Nordenberg, Slutrapport till länsstyrelsen avseende beviljade projektmedel: Samverkan i Miss-
bruksvården (SIM) / "Ett kontrakt för livet" (EKL) 
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MI är en rådgivningsmetod som är målinriktad och klientcentrerad. Metoden syftar 
till att skapa en förändring av positiv karaktär hos klienterna och försöka motivera 
dem utifrån deras egna utgångspunkter. 
 
När det gäller haschavvänjningsprogrammet (HAP) är det ett program med kognitiv 
orientering som består av tre faser: psykisk, fysisk och social. Programmets tidsram 
är sex veckor. 
 
Inom samtliga av dessa tre metoddelar, ASI, MI och HAP, har projektledaren haft 
kontakt med och deltagit i nationella nätverk. När det gäller ASI och MI har det 
inom ANA funnits en ASI-grupp och en MI-grupp. Deltagarna i grupperna har varit 
representanter för olika verksamheter inom ANA och de har fungerat som coacher 
eller stödjare för sina närmaste medarbetare. Dessa båda grupper har alltså bestått av 
ett antal ASI-metodstödjare respektive MI-coacher som fört vidare kunskaperna ut i 
organisationen.12 
 
Arbetet har utförts utifrån följande struktur hämtad från projektledarens rapporte-
ring av projektet: 
  

 

 
 

                                              
12
 Nordenberg, Slutrapport till länsstyrelsen avseende beviljade projektmedel: Samverkan i Miss-

bruksvården (SIM) / "Ett kontrakt för livet" (EKL) 
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Figur 1. Modell över SIM-projektets struktur när det gäller MI, ASI och HAP.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              
13 Modell hämtad från Nordenberg Slutrapport till länsstyrelsen avseende beviljade projektmedel: 
Samverkan i Missbruksvården (SIM) / "Ett kontrakt för livet" (EKL), bilaga 2. 
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2. Utvärderingens syfte och frågeställningar 
 

Denna utvärderings huvudsakliga syfte är att få en bild av hur SIM-projektet har 
fungerat i relation till projektets syfte. Detta görs genom att ta reda på hur personer 
som varit involverade har upplevt projektet, detta med särskilt fokus på SIM-
projektets styrgrupp och det metodstödjande arbetet utifrån MI (Motiverande inter-
vju) och ASI (Addiction Severity Index). Frågor av intresse är följande: 

• Hur har deltagarna i styrgruppen upplevt arbetet med SIM-projektet? 

• Hur har MI-coacherna upplevt arbetet med SIM-projektet 

• Hur har de som varit metodstödjare i ASI upplevt arbetet med SIM-
projektet? 

• Hur upplever coacherna/metodstödjarna att metoderna MI och ASI har fun-
gerat i verksamheterna? 
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3. Metod 
 

I det här avsnittet tar jag upp hur utvärderingen genomförts och vilken datainsam-
ling som gjorts. Även avgränsning, urval, analys och etiska aspekter behandlas. 
 

 

3.1. Utvärderingens karaktär 

 

Denna utvärdering är processinriktad, med andra ord försöker den fånga de proces-
ser som genererats av projektet och hur deltagare upplevt dessa processer. Detta sätt 
att utvärdera skiljer sig från det klassiska och positivistiska (det omedelbart mätbara) 
förhållningssättet till utvärdering, där effekten är det centrala. En processuell utvär-
dering innebär istället att genom dialog och interaktion, i det här faller kvalitativa 
intervjuer, fånga de upplevelser och uppfattningar deltagare har om det som hänt i 
projektet. Detta i syfte att ta reda på vad som kan förbättras och vilka utvecklings-
möjligheter som projektet genererat.14 Något som talar för processutvärdering är att 
implementering av projekt i mångt och mycket handlar om processer som tar tid. 
Att införa nya metoder och kunskaper i en organisation är att starta igång en im-
plementeringsprocess, en process som är svårmätbar och där deltagarnas upplevelser 
av processen är viktiga. 
 

 

3.2.  Datainsamlingen 

 

Datainsamlingen består av intervjuer med personer som varit involverade i SIM-
projektet. I utvärderingen används Steinar Kvales sätt att se på kvalitativ analys och 
intervju.15 Ett sådant synsätt innebär att ambitionen är att fånga deltagarnas upple-
velser och uppfattningar, i det här fallet SIM-projektet. En intervju, som Kvale upp-
fattar det, är något som konstrueras i relationen mellan intervjuaren och intervju-
personen. Detta innebär att vi inte kan ha objektiva anspråk på denna typ av studier 
utan istället handlar det om att ta till vara de enskilda personernas upplevelser. I 
denna typ av intervju är det inte fråga om att med siffror mäta ett speciellt utfall 
utan istället ligger fokus på beskrivningarna: 
 

                                              
14 Eriksson och Karlsson, Att utvärdera välfärdsarbete. 
15 Steinar Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun, (Lund: Studentlitteratur, 1997). 



 16

Den kvalitativa forskningsintervjun har som mål att erhålla nyanserade beskrivningar av 

olika kvalitativa aspekter av den intervjuades livsvärld; den arbetar med ord, inte med siffror. 

Den kvalitativa intervjuns precision i beskrivningen och stringens i tolkningen av meningen 

motsvarar exaktheten i de kvantitativa måtten..16 

 

Det är intervjupersonernas bild och definition av verkligheten som kommer fram i 
intervjuerna. Det synsätt som en person har påverkar dock även personens hand-
lingar och blir på det sättet intressanta. "Om något definieras som verkligt blir det 
verkligt till sina konsekvenser" lyder Thomas teoremet som myntats av den tyske 
sociologen W.I. Thomas.17 En persons definition av verkligheten kan alltså även 
påverka individens handlingar och i förlängningen också hur ett projekt genomförs. 
Ett sätt att försöka fånga upp sådana processer och få en bild av hur ett projekt har 
fungerat är alltså att genomföra kvalitativa intervjuer i Kvales bemärkelse. 
 

Fördelen med detta förfaringssätt är att det går att skapa olika bilder av det som ut-
värderas, i det här fallet SIM-projektet. De olika bilderna kan sedan användas för att 
utröna vilka möjligheter och problem som funnits inom projektet och vilka utveck-
lingsmöjligheter som finns. Nackdelen är att det inte går att göra några generella 
slutsatser i statistisk mening, då krävs andra metoder som är av mer kvantitativ art, 
till exempel en omfattande enkätundersökning.18 
 

 

3.3. Avgränsning och urval 

 

I den här utvärderingen fokuseras på styrgruppens arbete och de två me-
todstödjande verksamheterna som ingått i projektet. Projektet är mångfacetterat och 
en omfattande mängd intervjuer hade kunnat göras med personer involverade i oli-
ka delar av projektet och även med personer som kommit i kontakt med projektet 
på olika sätt. Fördelen med en sådan insamling är att en omfattande bild av projek-
tet kan presenteras, nackdelen är att det kan finnas problem att avgränsa syftet med 
utvärderingen vilket i slutändan kan ge ett splittrat och icke-sammansatt intryck. 
Därför valdes en avgränsning som innebar en fokusering på styrgruppsarbetet och 
arbetet med metodutvecklingen och metodstödet. Argumentet varför detta fokus 
                                              
16 Steinar Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun, (Lund: Studentlitteratur, 1997), 36. 
17 Brante citerad i Mats Lundgren, Den kommunala förvaltningen som rationalistiskt ideal - en fallstu-
die om styrning och handlingsutrymme inom skola, barnomsorg och miljö- och hälsoskydd, (Uppsala: 
Uppsala universitet, Sociologiska institutionen, 1998). 5 Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun. 
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har valts är att styrgruppen spelat en betydelsefull roll i projektet och arbetet i styr-
gruppen har också påverkat andra delar av projektet. En uppfattning om hur styr-
gruppsarbetet upplevts blir därför ett betydelsefullt bidrag till att få en inblick i pro-
jektets verksamhet. 
 

Andra viktiga aspekter av projektet har varit tanken med metodstöd och implemen-
teringen av ASI och MI i verksamheten. De som arbetat med detta, coacherna och 
metodstödjarna, har haft viktiga roller i projektet eftersom de varit en länk ut i or-
ganisationen (se projektets struktur angående detta på sidan 12). 
 

Utvärderingens fokus ligger alltså på de nämnda centrala delarna av projektet. Detta 
utgör en begränsning men minskar samtidigt risken för beskrivningar som blir allt-
för spretiga och oöverskådliga. 
 

Mot bakgrund av detta resonemang har intervjuer gjorts med projektledaren, fem 
personer som ingått i SIMs styrgrupp.19 Även två MI-coacher och tre ASI-
metodstödjare har intervjuats. Intervjun med projektledaren ska i första hand ses 
som en faktaintervju i syfte att få en överblick över projektets olika delar och hur 
projektet fortskridit. De andra intervjuerna fokuserade på hur deltagarna upplevt 
projektet. I de sistnämnda intervjuerna fanns en intervjuguide som stöd (se bilaga ). 
 

 

3.4.  Analysmetod 

 

Utvärderingens insamlade material består av intervjuer med deltagare och analysen 
och presentationen består av citat från intervjuerna samt en analysmetod kallad me-

ningskoncentrering.20 Meningskoncentrering innebär att intervjupersonernas utsagor 
sammanfattas och koncentreras i den löpande texten, detta varvat med direkta citat 
från intervjuerna. Det handlar om att i den mån det är möjligt koncentrera intervju-
personernas utsagor och att "vaska fram" och utkristallisera det centrala och poäng-
erna i intervjupersonernas uttalanden. Detta i syfte att tolka och analysera intervju-
personernas upplevelser, i det här fallet av SIM-projektet. 
Eftersom talspråk skiljer sig från skriftspråk är citaten i vissa fall bearbetade för att 
underlätta läsandet. Att pauser och språkliga upprepningar inte återges i texten är 

                                              
19 Av de som intervjuats om styrgruppens arbete har inte alla arbetat tillsammans i styrgruppen. En 
person var helt ny och en annan hade arbetat i gruppen i ett tidigare skede. 
20 Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun. 
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inget problem i detta sammanhang eftersom poängen är att presentera hur männi-
skor upplevt projektet och inte att analysera själva språket som till exempel inom 
lingvistisk analys. 
 
 

3.5. Etiska överväganden 

 

En riktlinje som kan användas när det gäller den etiska aspekten av utvär-
deringsarbeten är Bengt G Eriksson och Per-Åke Karlssons "gyllene regel" för utvär-
deringsarbete: "Utvärdera i relation till andra och deras situation så som du själv 
skulle vilja bli utvärderad!".21  
 

Ett annat riktmärke när det gäller etiska överväganden i forskning är Helsingforsde-
klarationens krav när det gäller etik i forskningen.22 Kraven fokuserar på medicinisk 
forskning men kan också användas som riktlinje när det gäller annan typ av forsk-
ning. I deklarationen tas aspekter upp som exempelvis att deltagandet i forskningen 
är frivilligt, att människors integritet ska tas i beaktande och att information som 
forskaren får från personerna, i det här fallet intervjupersonerna, ska hanteras konfi-
dentiellt. 
 

Metoden och förfaringssättet i den här utvärderingen bedöms inte ha inneburit nå-
gon etisk problematik. De intervjuade personerna har informerats om anonymitet 
och att personnamn inte kommer att användas i rapporten. Ämnet för intervjuerna 
bedöms inte heller innehålla några etiskt svåra överväganden då det som fokuserats 
är hur deltagare upplevt projektet. 
 

I utvärderingen framställs personerna utifrån sin roll i projektet och inga person-
namn förekommer. De roller som beskrivs har följande benämningar: projektledare, 
styrgruppsmedlem, MI-coach och ASI-metodstödjare. 

 
 

                                              
21 Bengt G Eriksson och Per-Åke Karlsson, Att utvärdera välfärdsarbete, (Stockholm: Gothia Förlag, 
2008), s 47. 
22 World Medical Association Declaration of Helsinki Ethical Principles for Medical Research Involving 
Human Subjects, 2008. Hämtad från: http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/index.html 
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4.  Några teoretiska reflektioner 
 

I det här avsnittet tar jag upp teoretiska reflektioner med relevans för arbetet med 
projektet. I avsnittet behandlas implementeringsprocessen generellt sett men också 
utifrån en undersökning om implementeringen av ASI som metod. Samverkan dis-
kuteras med hjälp av en teori angående stereotyper. 
 

 

4.1. Implementeringsprocessen 

 

När projekt ska genomföras och implementeras i en verksamhet, i det här fallet 
SIM-projektet och innan dess Modellkommunprojektet, sätts en implementerings-
process igång och personer som kommer i kontakt med projektet kan reagera på 
olika sätt. Enligt Fixsen kan implementeringsprocesser beskrivas i sex kronologiska 
steg.23 Dessa är kortfattat: 

1. Undersöka vilka behov som finns av förändring och vilka förutsättningarna 
är 

2. Behovet av förändring behöver förankras 
3. Metodval och planering av genomförandet 
4. Utbildningar inom den nya metoden 
5. Att stödja de som börjar använda metoden 
6. Att den nya metoden bevaras 

 

En implementeringsprocess är en långsam process och något som tar tid. Det kan 
uppskattningsvis ta ändå upp till fyra år innan en ny metod har integrerats i en 
verksamhet. 
 

Organisationers tröghet 

 

Det finns naturligtvis olika skäl till att en implementeringsprocess tar tid. Ett skäl 
kan vara en slags tröghet inom organisationen.24 Tröghet kan i metaforisk bemärkelse 

                                              
23
 Fixsen refererad i Siv Nyström och Christer Engström, "Från nyhet till reguljär användning - om 

implementering av en bedömningsmetod i missbruksvården" i Att förändra socialt arbete, red. Maria 
Roselius och Knut Sundell (Stockholm: Gothia förlag, 2008). 
24 Bo Hedberg, "Insiktströghet och manövertröghet i organisationers omorientering," i Från företags-
kriser till industripolitik, red. Bo Hedberg och Sven-Erik Sjöstrand (Malmö: LiberLäromedel, 1979). 
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användas för att förstå varför implementeringsprocesser och organisationsföränd-
ringar tar tid. När det gäller fysikalisk tröghet innebär det att en kropp fortsätter sin 
ursprungliga rörelse trots att en omorientering gjorts. Till exempel kan en bil fortsät-
ta rakt fram vid en snäv kurva, föraren kanske inte hinner uppfatta kurvan i tid. 
Även en organisation kan ibland ha svårt att ”hänga med i svängarna” och istället 
fortsätta ”i gamla hjulspår”. 
 

Vid organisationsförändringar kan två olika typer av tröghet utkristalliseras: manö-

vertröghet och insiktströghet. Manövertröghet innebär att en organisation inte hinner 
anpassa sig till de förändringar som är på gång. Anledningen till detta kan vara att 
en organisations rutiner, struktur och administration är anpassade till ett gammalt 
system och därför blir det svårt att ta till sig till det nya. Det kan också finnas något 
man kan kalla för mentala försvarsmekanismer i en organisation, vilket är den andra 
aspekten av tröghet: insiktströghet. Det kan ta tid innan en organisation får insikt om 
att förändringar och anpassningar behöver ske för att möta upp nya krav och för-
ändringar i samhället. 
 

Bara för att ge ett exempel på hur förödande insiktströghet kan vara är det svenska 
företaget Facit som var världsledande när det gällde skrivmaskiner och räknemaski-
ner. De vägrade dock anpassa sig till den nya teknologin. Detta gjorde att de så 
småningom blev utkonkurrerade av den elektroniska räknaren och datorn.25  
 

Facits förhållningssätt är ett exempel på något som kan kallas för single-loop learning. 
Detta är ett lärande som endast sker inom en speciell organisation utan hänsyn ta-
gen till omgivningen. Detta till skillnad från double-loop learning som är ett lärande 
som tar hänsyn till yttre faktorer och väver in dem i verksamheten. 26  
 

Därmed inte sagt att allt förändringsarbete är av godo, ibland kan det givetvis också 
vara på sin plats med insiktströghet och eftertänksamhet inför förändringar. Ibland 
genomgår dock det omgivande samhället förändringar som det är svårt att blunda 
för och som alla mer eller mindre måste anpassa sig till. I sådana fall är double-loop 
learning den strategi som är nödvändig för en organisations överlevnad och för att 
den ska fungera effektivt och optimalt. 

                                              
25 Per Frankelius och Carl-Gustaf Rosén, Företaget & omvärlden : handbok i strategisk information, 
(Malmö: Liber-Hermod, 1993). 
26 Begreppen är hämtade från Argyris och Schön refererade i Lundgren, Den kommunala förvaltning-
en som rationalistiskt ideal - en fallstudie om styrning och handlingsutrymme inom skola, barnomsorg 
och miljö- och hälsoskydd. 
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Implementering av ASI 

 

Siv Nyström och Christer Engstöm har skrivit kapitlet "Från nyhet till reguljär an-
vändning - om implementering av en ny bedömningsmetod inom missbruksvården" 
i boken "Att förändra socialt arbete".27 Kapitlet är relevant i denna utvärdering efter-
som ASI är en av de metoder som SIM-projektet arbetat med. I kapitlet beskriver 
författarna olika inställningar till implementeringen av ASI inom socialtjänsten i 
Sverige. Utifrån en intervjustudie baserad på tre missbruksenheter konstaterades att 
det finns skilda åsikter och inställningar till implementeringen av ASI. Inställning-
arna kan delas in i fyra kategorier: 

• Nyckelpersoner som var aktiva i arbetet med förändringen 
• Intresserade och aktiva personer som fanns nära de chefer och anställda som 

var nyckelpersoner 
• Ambivalenta som hade ett tveksamt och avvaktande förhållningssätt 
• Motståndare som tog avstånd från projektet 

 

När det gäller nyckelopersoner och de som var aktivt intresserade såg dessa möjlig-
heter med metoderna och svagheterna hos tidigare arbetssätt. De tyckte helt enkelt 
metoden var värd att pröva. Hos de ambivalenta uttrycktes inte samma beredskap 
till förändring och problem som angavs var tidsbrist, rädslan att göra fel, rädsla för 
hur klienter skulle reagera samt en önskan om att ledningen skulle agera mer upp-
muntrande. Motståndarna utgjordes enligt intervjuerna av någon enstaka stark le-
darperson som också dragit till sig andra kritiker. 
 

Två intressanta slutsatser författarna drar är betydelsen av ledningens roll i imple-
menteringen av ASI. Något som förekom var till exempel att ledningen litade på att 
socialarbetarna själva skulle klara av att implementera ASI i sitt arbete. Socialarbe-
tarna, å sin sida, upplevde detta som att de inte fick något stöd från ledningen. I de 
fall projektledare anställdes för att arbeta med metoden uppfattades det visserligen 
positivt att få extra stöd och hjälp av projektledaren. En annan tolkning som social-
arbetarna gjorde var dock att projektledaren tillsatts som ett sätt för ledningen att 
slippa ta ansvar för projektet. 

För att komma till rätta med problem av ovanstående karaktär tycks dialog vara ett 
nyckelord. Det handlar om dialogen mellan ledning och medarbetare och vikten av 
                                              
27 Nyström och Engström, "Från nyhet till reguljär användning - om implementering av en bedöm-
ningsmetod i missbruksvården,". 
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att ledningen förmedlar en tydlig uppfattning om vad de tycker är syftet med ASI. 
Då blir också medarbetarna bättre införstådda med vad metoden är bra för och me-
ningen med den. 
 

 

4.2. Samverkan - möjligheter och problem 

 

En viktig del av SIM-projektet är samverkansfrågan, hur olika aktörer som kommu-
nen, landstinget och kriminalvården ska kunna hitta effektiva sätt att arbeta med 
missbruksvård. För att förstå mekanismerna bakom svårigheter och möjligheter med 
samverkan kan den socialpsykologiska forskningen om stereotyper användas.28 
 

Vi människor går och bär på olika stereotypiska föreställningar om varandra, detta 
gäller inte minst inom olika yrkesgrupper. Vid samverkansprojekt, som SIM-
projektet är ett exempel på, kan det finnas olika föreställningar om andra yrkes-
grupper. Detta kan försvåra arbetet med samverkan.  
 

En vanlig tendens är att man favoriserar den egna yrkesgruppen (till exempel "vi 
inom socialtjänsten" "vi inom kriminalvården") framför andra grupper. Detta görs i 
syfte att behålla och vidmakthålla sin egen sociala identitet inom ett yrke. Det har 
dock visat sig att stereotypering och eventuella motsättningar kan minska och upp-
höra om det finns ett gemensamt mål eller om det finns en annan grupp att hänvisa 
till och arbeta gentemot. I SIM-projektet finns målet att förbättra missbruksvården 
och det finns en målgrupp, brukarna/klienterna, vars situation man vill förbättra. I 
ett sådant fall finns grogrunden för att ett fruktbart samarbete kan utvecklas trots 
olika professioner och olika verksamheter. 
 
Ett annat sätt att minska avståndet mellan olika grupper är att grupperna får mötas 
och lära känna varandra och till sist möjligen kan se sig som en gemensam grupp. I 
SIM-projektet kan styrgruppen ses som en sådan mötesplats där det ges möjlighet 
att träffas, diskutera och lära känna varandra. Där finns också möjlighet för delta-
garna att se sig själva som en gemensam grupp med en gemensam fokusering: att 
förbättra och utveckla missbruksvården i Karlstad. 

                                              
28 Perry R. Hinton, Stereotyper, kognition och kultur, (Lund: Studentlitteratur, 2003). 
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5.  Deltagarnas upplevelser av projektet 
 

I det följande avsnittet kommer jag att ta upp hur deltagarna upplevt projektet. Det 
som fokuseras är hur MI-coacherna och ASI-metodstödjarna upplevt projektet och 
hur arbetet i styrgruppen fungerat. 
 

 

5.1. Arbetet som MI-coach 

 

En av byggstenarna i projektet har varit MI-coacher som stöttat sina närmaste kolle-
gor inom Alkohol- och narkotikaavdelningen (ANA) att komma vidare med MI 
som metod. MI-coacherna har också haft egna träffar en gång i månaden där de ut-
bytt erfarenheter med varandra. De intervjuade MI-coacherna har mestadels upplevt 
arbetet som MI-coach som positivt och att metoden passar i arbetet: 
 

Jag tror vi alla anammat idén om att möta klienten utifrån ett Ml-perspektiv. Att klienten får 

avgöra den här processen med drogfrihet, hur den här processen ska se ut. Samarbete istället 

för att vi ska komma med besluten och rekommendationerna för tidigt. Det passar oss väldigt 

bra (MI-coach). 
 

Den andra intervjuade MI-coachen för ett liknande resonemang angående MI: 
"Man är inte så styrande ... det blir ett sätt att se hur motiverad klienten är" (MI-coach) 
 

MI har följaktligen upplevts som en välfungerande och passande arbetsmetod för de 
aktuella verksamheterna. I den egna professionen kan MI användas som ett sätt att 
vara lyhörd och att inte styra eller ge råd åt klienterna. Istället handlar det om att 
vara lyssnande och tänka utifrån processen, dialogen och klientens egna utgångs-
punkter. 
 

När det gäller svårigheter i arbetet med MI, till exempel att få kollegor att arbeta 
utifrån metoden, tycks det inte ha förekommit så mycket problem. En av coacherna 
ger följande förklaring på att arbetsgruppen var positiv till MI: "Det var många unga 

nya, nyfikna personer, det var inga problem". Samtidigt fanns också en viss tveksamhet i 
arbetsgruppen till att börja med: 

"det var svårt att få folk att komma till en början men sen bestämde vi bara att nu ska vi sat-

sa på det här, då blev det så, inga svårigheter alls" (MI-coach). 
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Den andra MI-coachen menade att i arbetet med metoden i den egna arbetsgrup-
pen var det också viktigt att förmedla att MI är en avancerad metod: 
 

"börjar man använda MI som ett sätt att föra samtal och jobba med behandling då upptäcker 

man genast att det är betydligt svårare än man trott från början kanske"(MI-coach). 
 

Det handlar, enligt MI-coachen, om att det finns en risk att underskatta svårigheten 
med MI. Som socialarbetare tycker man kanske att det är något man känner igen 
och behärskar sen förut. Som professionell ser man sig själv som kompetent att föra 
samtal. Efter hand upptäcker man dock svårigheterna och det komplexa med meto-
den. 
 

När det gäller de träffar MI-coacherna har haft för att utbyta erfarenheter med var-
andra är upplevelserna av dessa träffar positiva: 
 

"Jag tycker det har varit väldigt värdefullt att ha de här MI-coach träffarna . . .  för att få lite 

input någonstans, så att man inte bara ska vara MI-coach själv utan [någon]... slags styr-

ning eller ledning." (MI-coach). 
 

Träffarna har varit innehållsrika: 
 

"Vi har lyssnat på inspelningar, vi har pratat framtid, vi har pratat om hur vi ska lyckas i 

grupperna att föra ut budskapet och hålla liv i Ml-processen. Alltifrån konkret lyssnande till 

metoddiskussioner." (MI-Coach) 
 

Det MI-coachen menar med konkret lyssnande i det här fallet är att deltagarna har 
lyssnat på inspelade MI-samtal och sedan diskuterat samtalen. Även projektledaren 
har varit med och stöttat MI-coacherna. 
 

"[projektldaren]är jätteduktig på MI också, [vi har kunnat] få träffa henne enskilt till exem-

pel ta med något band om vi spelat in någon klient." (MI-Coach) 

 

Projektledaren har sedan med hjälp av inspelningen, i sin tur, kunnat coacha MI-
coacherna vidare och på så sätt ökat och utvecklat deras kunskaper om MI-
metodiken. 
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Sammanfattningsvis tycks MI-coacherna ha upplevt sin roll positivt även om det 
inte alltid varit så lätt att få den egna arbetsgruppen att engagera sig i MI eller att 
förstå svårigheten med metoden. Något som upplevts värdefullt är den grupp där 
MI-coacherna själva har träffats och den stöttning de fått av projektledaren när det 
gäller frågor om metoden. 
 

 

5.2. Arbetet som ASI-metodstödjare 

 

I arbetet med implementeringen av ASI har ett liknande arbetssätt som i fallet med 
MI använts. Inom Alkohol- och narkotikaavdelningen har det funnits olika ASI-
metodstödjare som haft som funktion att stödja den egna arbetsgruppen i arbetet 
med ASI-intervjuerna. Sedan har ASI-metodstödjarna också haft en egen grupp där 
också projektledaren medverkat. Gruppen har träffats en gång i månaden. I den 
gruppen har man kunnat diskutera erfarenheter samt möjligheter och problem som 
dykt upp under arbetet. 

De intervjuade ASI-metodstödjarna har själva uppfattningen att ASI som metod är 
värdefull, men anger att det inte alltid varit lätt att få med sig arbetsgrupperna i ar-
betet. "En del tyckte det var jobbigt det här med ASI, det blev bara extra jobb och pålagor" 

(ASI metodstödjare). Att det funnits tveksamheter angående metoden har också för-
svårat det praktiska arbetet, d.v.s. metoden hade kunnat användas i ännu högre ut-
sträckning om det inte funnits motstånd. En annan effekt av detta är att man som 
ASI-metodstödjare kan uppleva att man ofrivilligt får rollen som "försvarare" av me-
toden, även om man själv också är medveten om både för- och nackdelarna:  
 

"På något sätt representerade jag ASI, att jag tyckte allt var bra, så var det ju inte, det beror 

på hur man använder det, vad man gör av det.". (ASI metodstödjare) 
 

En ASI-metodstödjare pekar på vikten av att konsekvent använda ASI. Med andra 
ord att alla i arbetsgruppen använder ASI i mötet med sina klienter. I annat fall för-
loras poängerna med användningen och bilden av verksamheten kan bli snedvriden 
om till exempel bara en viss klientgrupp får genomgå ASI: 
 

"hade vi gjort ASI på alla så hade vi fått en väldigt tydlig bild över hur vår kategori, vår 

målgrupp såg ut" (ASI-metodstödjare) 
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Något som tycks ha bidragit till en tveksamhet angående ASI är att det är en metod 
som kräver statistisk kompetens, det finns till exempel en risk att man matar in fel 
uppgifter:  
 
"När vi skulle plocka ut ASI:n [upptäcktes det] att det kanske var något fel och att det skulle 

rättas till. Vem skulle göra det?" (ASI-metodstödjare).  
 
Arbetet med ASI kan alltså bli tidskonsumerande på flera sätt, förutom att frågorna 
är många krävs också en viss förtrogenhet med statistiska analyser. Om något blir fel 
eller felinmatas krävs det kompetens och tid att rätta till felet, vilket kan skapa irrita-
tion hos medarbetare som kanske redan upplever tidspress. Träffarna en gång i må-
naden med de andra ASI-metodstödjarna har upplevts som givande: 
 

"det var intressant att träffa människor från andra enheter . . . f å  höra lite vad de jobbade 

med och få lära känna dem lite mera. Vilka problem... hur de jobbar på sina enheter, det är 

alltid intressant att höra också." (ASI-metodstödjare) 
 

Det verkar dock inte som om det i den här gruppen har förts några mer omfattande 
diskussioner om hur motstånd hanteras. Det finns dock en medvetenhet om att 
metodstödjare kunde stöta på problem i sin egen arbetsgrupp.  
 

En annan synpunkt när det gäller ASI-metodstödjarnas träffar var följande: 
 

"I den gruppen skulle jag ha velat prata mer specifika frågor i utredningsformuläret. Framför-

allt skattningsfrågorna." (ASI-metodstödjare)  
 

Det finns alltså en önskan om mer detaljerade och konkreta diskussioner kring själ-
va formuläret. Detta kanske blir aktuellt speciellt om man är ensam eller inte är så 
många i den egna arbetsgruppen som arbetar med ASI. I sådana fall blir gruppen 
med metodstödjare extra viktig som ett sätt att få mer kunskap och ett forum för att 
diskutera egna funderingar kring metoden. 
 

En slutsats av detta avsnitt ger vid handen att ASI som metod upplevts som värde-
full av ASI-metodstödjarna men att det inte alltid varit lätt att övertyga kollegor om 
värdet av arbetsmetoden. Detta beror inte minst på ASI-intervjuernas karaktär, de är 
tidskonsumerande och det kan bli fel vid till exempel inmatningarna av resultatet. 
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Sådant kan bidra till att det uppstår tveksamheter till metoden och att den kan bli 
ett stressmoment i en arbetssituation som redan upplevs som pressad. Arbetet i 
gruppen för metodstödjare har mestadels upplevts positivt även om det efterfrågas 
mer detaljerade diskussioner kring specifika frågor i ASI-intervjun. 
 
 

5.3. Styrgruppen 

 

Projektets styrgrupp utgjordes av den s.k. SIM-gruppen som redan var etablerad och 
som funnits sedan modellkommunprojektet. I styrgruppen har det funnits represen-
tanter för olika organisationer, personerna i styrgruppen har varit i ledande positio-
ner i sina respektive organisationer och har haft beslutsmandat. Projektledaren har 
fungerat som ordförande i styrgruppen. 

 
Styrgruppsmedlemmarna är mestadels nöjda med samarbetet i styrgruppen och lyf-
ter exempelvis fram värdet av att träffa och diskutera gemensamma problem: 
 

"Om man har de där mötena tillsammans då blir ju alltid samarbetet bättre sen, man hör 

samma sak och diskuterar, då blir det mycket lättare att jobba över gränserna. En gemensam 

plattform både [för] kunskap och rutiner. " (Styrgruppsmedlem) 
 

Något som anges som positivt är att få inblick i de andras verksamheter och att man 
får lära känna varandra. Man får ansikten på personer som man kanske annars bara 
hört talas om: 
 

"Vi började faktiskt, då när vi träffades, att presentera varandras verksamheter. Vi gjorde 

telefonlistor, bara såna enkla... Att tala om: vem når vi? vem är det vi kan ringa till om vi 

behöver få kontakt med er?" (Styrgruppsmedlem) 
 

Att vara medlem i styrgruppen har alltså gett en överblick. Den har underlättat kon-
takterna med de organisationer de andra medlemmarna representerat eftersom man 
lärt känna varandra i gruppen. Arbetet i styrgruppen har också inneburit att miss-
uppfattningar och föreställningar om varandras verksamheter har ändrats. Styrgrup-
pen blev även en informationskanal för att få reda på vad som var på gång i de olika 
verksamheterna: 



 28

Man [får] också veta vad som är på gång i de andras verksamhet. … Man kunde sedan ta 

med det till sin egen verksamhet och förklara att nu kommer det att bli en omorganisation här, 

nu kommer de att göra på det här sättet. Då blir det väldigt tydligt och klart. (Styrgrupps-
medlem). 
 

Det tycks finnas ett stort värde i att träffas och få förstahandsinformation av var-
andra, detta inte minst för att kunna lösa diverse problem:  
 

"Mötesplatsen som sådan har varit användbar för att lösa praktiska problem" (Styrgrupps-
medlem). 
 

Även projektledaren lyfts fram som en viktig person när det gäller styrgruppsarbetet 
och som någon som bidragit till att träffarna blivit meningsfulla och att diskussio-
nerna blivit mer konkreta: 
 

"Projektledare har varit idealisk .. .  ett brinnande engagemang och intresse (Styrgruppmed-
lem).  
 

Intresset att samarbete tycks dock ha funnits hos samtliga styrgruppsmedlemmar, 
vilket gjort att arbetet fungerat. 
 

Något som lyfts fram som ett problem när det gäller styrgruppen är att inte alla varit 
närvarande vid tillfällena: "det negativa .. .  är .. .  i så fall att inte alla har varit närvaran-
de varje gång" (Styrgruppsmedlem). Det har också varit en del omsättning på med-
lemmarna: "det jag tyckte var lite synd var att det byttes en del folk"(Styrgruppmedlem). 
 

En slutsats av detta avsnitt är att arbetet i styrgruppen har varit välfungerande och 
upplevts som värdefullt av deltagarna. I gruppen har det knutits kontakter och eta-
blerats samarbete som varit värdefullt för det gemensamma arbetet kring missbruks-
frågor. Projektledaren har haft en viktig roll som ledare för gruppen inte minst för 
att leda samtalen och konkretisera frågeställningarna. Det som upplevts som pro-
blem är mer av praktisk art och handlar om närvaro och byte av styrgruppsmed-
lemmar. 
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5.4. Framtida utvecklingsmöjligheter 

 

När det gäller projektets framtid lyfts det fram att projektet måste hållas levande och 
fortsätta i någon form. Ett projekt som handlar om samverkan kan aldrig upphöra 
eftersom verksamheter förändras och personer på olika poster byts ut och det 
kommer nya människor in i organisationerna: "det är ett ständigt underhållsarbete" 
(Styrgruppsmedlem). En annan synpunkt är följande: 

 
"Hade man jobbat på lite längre tror jag vi hade kunnat komma ännu längre. Jag tror det är 

viktigt att man fortsätter att hitta samarbetsformer" (Styrgruppsmedlem). 
 

Det finns också en uppfattning om att storleken på styrgruppen var bra och att det 
kan finnas en fara i att bli för stora grupper, då blir inte arbetet effektivt. 
 

När det gäller MI är det en metod som kan användas i flera olika sammanhang, vil-
ket en styrgruppsmedlem lyfter fram: "det går att använda i alla möjliga olika samtal 

inte bara klienter" (styrgruppsmedlem). MI skulle kunna användas inom hela social-
förvaltningen och här nämns Örebro som ett exempel där detta genomförts. 
 

En aspekt som lyfts fram är att det behöver finnas en "strukturell uppbackning" för 
att arbetet med metodutvecklingen ska fortleva, det vill säga att de som arbetar med 
metoderna känner ett stöd från chefer och ledning. Nedskärningar av personal och 
omorganisationer nämns som sådant som kan hindra eller hämma projektets ut-
veckling. Alla i en organisation är heller inte intresserade av att arbeta med nya me-
toder vilket också utgör ett hinder för projektets utveckling. 
 

Sammanfattningsvis är upplevelserna av projektet positiva och man önskar att det 
fortsätter i någon form, vilket också har skett eftersom projektledaren fortsätter sitt 
arbete som metodstödjare inom organisationen. Projektet kan sägas ha blivit en del 
av den ordinarie verksamheten.29 

 
 
 

                                              
29 Nordenberg, 2009 Slutrapport till länsstyrelsen avseende beviljade projektmedel: Samverkan i 
Missbruksvården (SIM)/Ett kontrakt för livet (EKL). Karlstad: Arbetsmarknads- och socialförvaltningen. 
Avdelningen för socialpsykiatri, alkohol och narkotika. 
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6.  Diskussion 
 

I det här avsnittet kommer några slutliga reflektioner att göras när det gäller SIM-
projektet. Som nämndes under rubriken Projektets struktur och innehåll kan pro-
jektledarens uppdrag sammanfattas i tre delar, där den första kortfattat handlade om 
att öka medvetenheten om de nationella riktlinjerna, den andra handlade om me-
todstöd och den tredje om samverkan. I den här utvärderingen är det två av dessa 
delar som fokuserats; samverkan och metodstöd. I diskussionsavsnittet diskuteras 
dessa två delar i var sitt avsnitt och till sist redovisas några generella och sammanfat-
tande slutsatser av projektet. 
 

 

6.1. Metodstöd 

 

Den del av projektet som handlade om metodstöd har haft en struktur där Ml-
coacher och ASI-metodstödjare ingått. Dessa två funktioner har haft som syfte att 
stödja medarbetare i verksamheten när det gäller respektive metod.30  
 

MI-coacherna och ASI-metodstödjarna har också, var för sig, träffats i egna grupper. 
En reflektion är om dessa grupper kunde ha utvecklats ytterligare rent innehållsmäs-
sigt till exempel för att diskutera och reflektera över vad som händer i en organisa-
tion och vilka reaktioner som kan skapas när nya metoder ska införas. Detta för att 
ge en beredskap hos MI-coacherna och ASI-metodstödjarna för hur eventuella mot-
stånd och tveksamheter hos arbetskamraterna kan hanteras. Speciellt när det gäller 
ASI tycks det ha funnits en kritik av metoden, inte minst på grund av dess tidskon-
sumerande karaktär. 
 
I studien om implementeringen av ASI, som beskrevs i teorikapitlet, betonades led-
ningens roll och dialogen som viktiga aspekter för en lyckad implementering. Möj-
ligen hade också ledningen kunnat delta i MI-coacherna och ASI-metodstödjarnas 
träffar som ett sätt att förankra metoderna samt för att föra en diskussion om möj-
ligheter och problem med metoderna och vad en implementering kan skapa för 
reaktioner.  
 
 

                                              
30 Nordenberg, 2009 Slutrapport till länsstyrelsen avseende beviljade projektmedel: Samverkan i 
Missbruksvården (SIM)/Ett kontrakt för livet (EKL). 
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6.2.  Samverkan 

 

En viktig del av projektet har varit att etablera samverkan mellan Karlstads kommun 
och andra aktörer när det gäller missbruksvård. En plattform för samverkan har varit 
den styrgrupp som funnits inom projektets ram. Styrgruppsarbetet har enligt delta-
garna själva upplevts som meningsfullt och det har etablerats samverkansvinster 
inom gruppen. Inte minst har de sociala aspekterna haft betydelse. Styrgruppen har 
helt enkelt gett en möjlighet att träffas, lära känna varandra och även underlättat 
kontakterna mellan de olika aktörerna. 
 

Arbetet i styrgruppen kan kopplas till forskningen om stereotyper som togs upp i 
teoriavsnittet. Vi människor har ofta stereotypiska föreställningar om varandra. Till 
exempel kan det finnas en tendens att premiera och övervärdera den egna yrkes-
gruppen och även utveckla föreställningar om andra yrkesgrupper och hur de age-
rar. Sådana mekanismer kan hindra samarbete mellan olika yrkesgrupper och även 
öka klyftorna mellan olika aktörer. Ett sätt att bryta sådana mönster är att få männi-
skor att känna att de arbetar mot ett gemensamt mål. I sådana fall får föreställningar 
och myter om varandra en underordnad betydelse. I styrgruppen har det funnits en 
sådan gemensam fokusering som handlat om att förbättra missbruksvården i Karl-
stads kommun. Detta har också lett till en förståelse för varandras verksamheter och 
en insikt om hur andra aktörer tänker och agerar. En bidragande orsak till att styr-
gruppsarbetet har fungerat är också gruppens relativt begränsade storlek, i alltför 
stora grupper kommer inte alla till tals och de sociala vinsterna riskerar därmed att 
utebli. En annan viktig aspekt är också att i möjligaste mån försöka hålla styrgrup-
pen intakt över tid, det vill säga att deltagarna är de samma och att dessa möten 
prioriteras av deltagarna. Detta är naturligtvis inte alltid praktiskt möjligt. Det kan 
åtminstone vara något att sträva efter inte minst i projekt av SIMs karaktär där styr-
gruppsarbetet har haft en viktig betydelse för samverkan mellan olika aktörer. 
 
 

6.3. Sammanfattande slutsatser 

 

SIM-projektets generella syfte kan kortfatta sägas ha varit att förbättra och utveckla 
missbruksvården i Karlstads kommun. Detta har gjort med hjälp av utbildningar, 
olika typer av samverkan samt även metodutveckling och metodstöd. 
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Att implementera nya metoder inom ramen för ett projekt tar tid vilket nämndes i 
de teoretiska reflektionerna i denna utvärdering. Organisationer är ofta tröga och 
det kan finnas både praktiska/administrativa och mentala/psykologiska hinder när 
förändringsarbeten ska initieras. Det är viktigt att vara medveten om att denna trög-
het inte har med det specifika projektet att göra utan det är en vanlig reaktion hos 
en organisation. De som arbetar med projektet för helt enkelt ”jobba på” och lita på 
att utvecklingen kommer så småningom. Ett sätt att motverka trögheten är att foku-
sera och arbeta med de människor som själva vill arbete med projektet, dessa perso-
ner kan då bidra till en positiv bild av projektet vilket i förlängningen kan påverka 
mer tveksamma kollegor. 
 
En annan viktig aspekt är att chefer och ledare blir involverade i det aktuella projek-
tet. I SIM-projektet gäller detta grupperna med MI-coacher och ASI-metodstödjare 
där även chefer skulle kunna ingå som deltagare och samtalspartners. Detta ger sig-
naler om att projektet är viktigt och något som bör prioriteras.  
 
De grupper med MI-coacher och ASI-metodstödjare som etablerats inom projektet 
kan också utvecklas ytterligare och inte enbart fokusera på de specifika metoderna. I 
grupperna skulle förslagsvis följande teman kunna tas upp: Hur har arbetet bland 
kollegorna upplevts och hur kan kritik och motstånd hanteras.  
 
SIM-projektets styrgrupp med representanter från olika organisationer är ett forum 
som kan utvecklas ytterligare. Detta i syfte att få en utökad förståelse för de olika 
yrkesgrupperna och organisationerna som på ett eller annat sätt kommer i kontakt 
med missbruksfrågor inom kommunen. Sådana gemensamma diskussioner blir 
alltmer viktiga i en tid då det finns förväntningar om samverkan och att arbeta mul-
tiprofessionellt. SIM-projektet som sådant kan ses som ett sätt att svara upp mot 
dessa förväntningar och det ökade behovet av samverkan.  
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Bilaga  
 

Intervjuguide 

Hur kom det sig att du blev involverad? 
Vad har ni gjort i projektet? Vad har det gått ut på? Din roll? 

Vad innebär MI? Hur ser du på dess användning? Hur blev du MI-coach? MI-grupp 
hur har det fungerat? 

Vad innebär ASI? Hur ser du på dess användning? Hur blev du ASI-metodstödjare? 
ASI-grupp hur har det fungerat? 

Hur har styrgruppen fungerat? 
Vad hade du för förväntningar på projektet? 
Tycker du förväntningar infriats? 
Hur tycker du projektet genomförts? Positivt/negativt 
Vad har varit positivt? Vilka vinster har projektet fört med sig? 
Vad har varit negativt? Har det varit några problem? 
Har SIM-projektet haft någon effekt? På vilket sätt? 

Hur skulle du vilja utveckla det här projektet? Vilka utvecklingsmöjligheter/vinster 
ser du? 

Framtidsvisioner angående projektet, utvecklingsmöjligheter? 
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FoU-rapport
ISSN 1651-2138

Utvärdering av SIM-projektet

- hur har deltagarna upplevt projektet?

I statens satsning på en mer effektiv missbruksvård blev Karlstad, som en av fyra
kommuner i landet, utsedd till modellkommun. Detta modellkommunsprojekt
genomfördes under 2004 och 2005 och inom ramen för projektet gjordes 
särskilda insatser, främst genom utbildning och samordning. Som en fortsätt-
ning på detta arbete beviljades Karlstads kommun ytterligare medel vilket 
resulterade i ett projekt som från början hette EKL – Ett kontrakt för livet, 
men som sedan bytte namn till SIM – Samverkan i missbruksvården. Projektet 
pågick från mars 2007 till februari 2009.

FoU Välfärd Värmland vid Karlstads universitet fick i uppdrag att utvärdera 
SIMprojektet. I rapporten redovisas hur deltagarna upplevt att arbeta med 
projektet. De delar som fokuseras i rapporten är arbetet i styrgruppen och de 
två metodstödjande delarna MI (Motiverande intervju) och ASI (Addiction 
Severity Index).

Rapporten riktar sig till dem som är intresserade av projekt som handlar om hur
missbruksvård kan effektiveras. Utvärderingen kan också vara av intresse för 
dem som är intresserade av hur projekt kan implementeras i en organisation.
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