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Abstract

Alexanderson, Karin (2006). Vilja, kunna, förstå – om implementering av
systematisk dokumentation för verksamhetsutveckling i socialtjänsten (Willing-
ness, comprehension, capability – about implementation of systematic docu-
mentation for developing social work in the public social-work services). Örebro
studies in Social Work 7, 382 pp. ISBN 91-7668-477-6. Department of Behavi-
oural, Social and Legal Sciences, Örebro University, SE - 701 82 Örebro, Swe-
den.

The aim of this study is to analyse conditions that either promote or hamper
the implementation of methods for systematic documentation, follow-up and
evaluation in social-work services with individuals and families. The theoreti-
cal framework consists of organization theories. Human Service Organizations
(HSO) theory is complemented with concepts from the new institutionalism,
domain theory, implementation theory, and theory about interventions.

A concrete case, a project has been studied. The purpose of project was to
implement methods for systematic documentation in public social services. With
the notation “integrated” is meant that the methods should be built in and
adjusted to the social-work practice. The methods were ASI (Addiction Severity
Index) and IUS (a locally based model for integrated evaluation by inspiration
from Göran Sandell).

Data has been captured in a pretest/ posttest design (Marlow 2000). This
means that “state of things” has been described before the intervention and
after. The methods used were surveys and interviews (individual and group).
The process has been documented through research notes proceeding records,
protocols and some diaries written by social workers. Four municipalities from
the middle of Sweden took part with five working groups. Two groups contained
social workers acting with children and families and three groups were working
with drug abusers. The population consisted of the social workers, the mana-
gers responsible for the individual and family entities, the politicians and the
clients who were affected during the time of the project.

The implementation of ASI and IUS has not occurred in the extent that was
stated in the intervention theory. This means that ASI and IUS were not used in
all new cases that occurred during the time of the project. The interviews
supposed to be done in the beginning of the clients contact with the agency
tended to be done more often than the follow-up interviews. After the project
ended, three of five working groups decided to continue to use ASI (one group)
and IUS (two groups). The overall impression is that the respondents
comprehend, they have the willingness but they do not have the capability of
using ASI and IUS. The organization does not seem to have the capacity of
imposing requirements and giving resources. The outcomes do not seem to be
the most important issue for the social services. These conditions are discussed
in the study by means of the theoretical concepts. In the end, there is an effort
to adjust the implementation theory to human service organizations.

Keywords: implementation, intervention study, social work, documentation,
assessment, outcomes, follow-up, evaluation.
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Akronymer
a.a. anfört arbete
AECF Annie E. Casey Foundation, USA
ASI Addiction Severity Index
BAK Beskrivning Av Klient
BBIC Barns behov i centrum
Bof Barn- och familjeområdet
BRA Behov, resultat, analys
CUS Centrum för utvärdering i socialt arbete, ersatt av IMS
DFR Dalarnas forskningsråd
DOK Dokumentationssystem för missbruksvården
DUR Dokumentation, utvärdering, resultat
EBM Evidence based medicine
EBP Evidence based practice, evidensbaserad praktik
FIL Förändring i livet eller fil i datafil
FoU Forskning och utveckling, FoU-enhet
HSO Human Service Organization
Ibid. Ibidem, samma källa
ICF International Classification of Functioning, Disability and Health
ICS Integrated Children System, England
IFO Individ- och familjeomsorg, socialtjänsten
IMS Institutet för metodutveckling i socialt arbete, Socialstyrelsen
IUS Integrerad utvärdering med inspiration av Göran Sandell
Kubas Kunskapsbaserad socialtjänst, Socialstyrelsen
LAC Looking after children, England
LVM Lag om vård av missbrukare
LVU Lag om vård av unga
MACH Minnesota Assessment of Chemical Health
MAPS Monotoring Area and Phase System
MD Manager Domain, ledningsdomän – se domänteori
NAT National Assessment Framework, England
NCB National Children Bureau, England
NIFTY Neat, Informative, Feasible, Timely, Yours
PAIS Public Affairs Information Service – international, sökmotor
PD Policy domain, politiker domän – se domänteori
RCT Randomised controlled trials
RiP Research in Practice, England and Wales
RSMH Riksförbundet social och mental hälsa
SCIE The Social Care Institute for Excellence – England
SD Service Domain, socialsekreterardomän – se domänteori
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SOL Socialtjänstlagen
SOSFS Socialstyrelsens författningssamling
SOU Statens offentliga utredningar
SPRU Social Policy Research Unit, York university, England
SPSS Statistical Package for the Social Sciences, datorprogram

för statistisk analys
SSI Social Service Inspectorate – tillsynsmyndighet GB
SVUF Svenska utvärderingsföreningen
SWEDATE   Swedish Drug Addict Evaluation – se även BAK
WHO Världshälsoorganisationen

5K K Alexanderson 050406 06-04-05, 09.508



9

INNEHÅLL

Abstract ................................................................................................. 5
Akronymer ............................................................................................ 7
Innehåll ................................................................................................. 9
Förord ................................................................................................. 13

Kapitel 1. Inledning och bakgrund ..........................................15
Syfte .................................................................................................... 18

Interventionen i korta ordalag ......................................................... 18
Terminologier .................................................................................. 20

Disposition .......................................................................................... 23
Tidigare forskning ............................................................................... 23
Organisation, struktur och ledning...................................................... 26

Socialarbetarnas och klienternas inställning .................................... 29
Tid och teknik .................................................................................. 31
Metoderna som ska implementeras .................................................. 32
Övriga faktorer ................................................................................ 34
Internationella erfarenheter ............................................................. 35
Sammanfattande analys ................................................................... 40

Kapitel 2. Teorier och begrepp ................................................41
Organisationsteori ............................................................................... 42

Organisationers grundläggande betingelser ..................................... 49
Human service organizations (HSO) ................................................ 52
Symbol- och verktygsperspektivet .................................................... 54
Domänteori ...................................................................................... 59
Organisationens kontext .................................................................. 64

Implementeringsteori ........................................................................... 66
Programteori .................................................................................... 71

Socialt arbete i praktiken ..................................................................... 74
Sammanfattande teoriram ................................................................... 80

Preciserat syfte  och frågeställningar ................................................ 85

Kapitel 3. Metod och genomförande ........................................89
Datainsamling ..................................................................................... 90

Litteratursökning ............................................................................. 91
Centrala aktörer .............................................................................. 91
Population och urval ........................................................................ 92
Insamlingsmetoder ........................................................................... 94
Bortfall ............................................................................................. 98

Operationalisering av frågeställningar ............................................... 100
Bearbetning av data ....................................................................... 102

5K K Alexanderson 050406 06-04-05, 09.509



10

Validitet ............................................................................................. 103
Reliabilitet ......................................................................................... 105
Generaliserbarhet .............................................................................. 107
Etiska överväganden .......................................................................... 108

Informations- och samtyckeskraven............................................... 109
Konfidentialitets- och nyttjandekraven .......................................... 110

Om metodens för- och nackdelar ...................................................... 111

Kapitel 4. Interventionen...................................................... 117
Fil-projektet ....................................................................................... 117

Val av dokumentationsmetoder ..................................................... 120
FIL-projektets programteori .............................................................. 122

Beskrivning av ASI och IUS ........................................................... 124
Sammanfattande jämförelse ........................................................... 134

Kapitel 5. Resultatredovisning .............................................. 137
Läsanvisning ...................................................................................... 138
1. Programteorins giltighet ................................................................ 140

Om FIL-projektets programteori ................................................... 140
2. Programteorins genomförande ...................................................... 143

Genomförda kartläggningar, uppföljningar och aggregeringar ...... 145
Att förstå ....................................................................................... 147
Att kunna....................................................................................... 149
Att vilja .......................................................................................... 163

3. Historisk bakgrund ....................................................................... 174
Förankring ..................................................................................... 175
Har FIL-projektet uppmärksammats? ............................................ 177
Förändring av arbetssätt ................................................................ 177

4. Insatsens tydlighet ......................................................................... 183
Metodernas relevans för det sociala arbetet ................................... 184
Det sociala arbetets innehåll .......................................................... 185
Relevans som kunskapsunderlag .................................................... 187
Relevans på individnivå i förhållande till lagstiftningen................. 194
Relevans i förhållande till utvärdering ........................................... 202
Relevans i förhållande till verksamhetsuppföljning ........................ 206
Teknisk komplexitet ....................................................................... 216

5. Klienternas vilja och förståelse ...................................................... 218
6. Implementeringsorganisationen ..................................................... 224
7. Kontroll av studiens kvalitet .......................................................... 234
8. Insatser av andra aktörer ............................................................... 234

Övrig omgivning, massmedia, intresseorganisationer .................... 236

5K K Alexanderson 050406 06-04-05, 09.5010



11

Kapitel 6. Analys ................................................................. 237
Resultatsammanställning ................................................................... 237

Förhållanden som hämmat ............................................................ 237
Förhållanden som främjat .............................................................. 239

Hur kan detta förstås? ....................................................................... 241
1. Programteorins giltighet ............................................................ 241
2. Programteorins genomförande ................................................... 243
3. Historisk bakgrund .................................................................... 251
4. Metodernas relevans och tydlighet ............................................. 254
5. Klienternas vilja och förståelse ................................................... 256
6. Implementeringsorganisationen ................................................. 257
8. Insatser av andra aktörer ........................................................... 259

Domänteorin – en återkoppling ......................................................... 260
Socialsekreterarnas handlingsutrymme .......................................... 261

Domänspecifika principer .................................................................. 263
Faktorernas förklaringsvärden .......................................................... 269
Generalisering – en återkoppling ....................................................... 271
Flera frågor återstår ........................................................................... 272

Kapitel 7. Slutdiskussion ..................................................... 273
Kunskapsbasen är av tradition svag .................................................. 273
Socialsekreteraren vet redan tillräckligt ............................................. 277

Rädsla för kontroll ........................................................................ 278
Rädsla för förändring .................................................................... 279
Allt kan inte utvärderas ................................................................. 280
Olika budskap om vilka dokumentationsmetoder som är de rätta 281
Samhället vet redan tillräckligt ...................................................... 285
Implementeringsteorin behöver anpassas ....................................... 290
En ansats till teoriutveckling .......................................................... 292

Referenser .......................................................................................... 299

Tabellförteckning ............................................................................... 317

Figurförteckning ................................................................................ 321

Diagramförteckning .......................................................................... 322

5K K Alexanderson 050406 06-04-05, 09.5011



12

Bilagor

Bilaga 1. Avtal mellan kommuner och IFO Forum ............................ 327

Bilaga 2. IUS-mallen, kommun A och B ............................................ 328

Bilaga 3. Enkätfrågor, ett urval .......................................................... 335

Bilaga 4. Operationalisering med kommentarer ................................ 338

Bilaga 5. Personalbemanning i diagramform ..................................... 353

Bilaga 6. Tabellbilaga ........................................................................ 354

English summary ........................................................................ 357
Background and the aim of the study ................................................ 357
Methods ............................................................................................ 360
The intervention ................................................................................ 363
Results and analyses .......................................................................... 365
Conditions that hamper ..................................................................... 365
Conditions that promote ................................................................... 367
1. The validity of the intervention theory .......................................... 369
2. Realization of the intervention ...................................................... 369
3. Historical Background................................................................... 372
4. The relevance and clarity of the methods ...................................... 373
5. The willingness and comprehenssion of the clients ........................ 373
6. The Implementation organization ................................................. 374
7. The quality of the study ................................................................ 374
8. Support from other actors ............................................................. 374
The domain theory – a feedback ....................................................... 375
Finally ............................................................................................... 376

Notförteckning .................................................................................. 377

5K K Alexanderson 050406 06-04-05, 09.5012



13

Förord
Förordet har tillkommit efterråt – det vore riktigare att kalla det efterord,
en tillbakablick. Doktorerandet har varit en lärorik men mödosam väg. Det
vetenskapliga kunnandet har ökat, om jag får säga det själv, men om det är
tillräckligt ska bedömas i sedvanlig akademisk ordning. Jag har haft turen
att ha tillgång till bra och tuffa rådgivare. Men slutprodukten är mitt an-
svar.

 De som främst fått mig att rådbråka min hjärna är mina handledare.
Det har varit svettigt stundtals men tack professor Lars Oscarsson för din
tilltro till mig och min studie. Ditt sätt att resonera kring alla spörsmål som
dykt upp har successivt skolat in mig i ett (flera) vetenskapligt tänkesätt.
Tack docent Christian Kullberg för knivskarpa frågor som du inte släppt
förrän du sett att jag kanske förstått. Ni har bägge flera gånger uppmanat
mig att ”kill your darlings”. Det har jag gjort, flera mödosamt skrivna av-
snitt har strukits. Men jag är glad att några andra darlings i mitt i liv, min
man Per-Olof Tellander och mina barn Ebba, Karl och Fredrik klarat sig
med livet i behåll. P-O var rädd ibland när jag kom hem från mina
handledningsresor till Örebro. Tack också till biträdande handledare pro-
fessor Evert Vedung som på ett resonerande sätt fått mig att utveckla tan-
kar och förtydliga dunkla skrivningar. Läsgruppen som förutom nämnda
handledare, även bestod av Erik Flygare och Thomas Tydén, gav värdefulla
synpunkter, liksom Verner Denvall vid slutseminariet. Doktorandgruppens
muntra tillrop har tacksamt noterats.

Tack till de som gjort min forskarutbildning praktiskt möjlig. Det är för-
utom Örebro universitet, Dalarnas forskningsråd och dåvarande chefen
Anders Florén. Där finns också en nära kollega Jan Messing tillika
verksamhetsledare för IFO Forum. Det är alltid lika roligt att utbyta tankar
med dig Jan och tack för att du läst delar av manus. Läst har också Fredrika
Säfström, Gun Aastad, Inga Michaeli  och Gärd Ojon gjort. Tack för att ni
lagt ner så mycket egen tid och för alla kloka synpunkter. All uppmuntran
från kollegorna vid Dalarnas forskningsråd, vid kaffebordet inte minst, har
värmt. Universitetsbiblioteket i Örebro som givit mig kunskaper i infor-
mationssökning och inte minst lasarettsbiblioteket i Falun som med känsla
för ”kunden i centrum” försett mig med all efterfrågad litteratur.

De som väckte mitt intresse för vetenskapsteori och utvärdering har jag
också i tankarna. Det är Claes Mether, då verksam vid institutionen för
socialt arbete i Umeå, Göran Sandell då handledare för IFO-ledningen vid
Falu kommun och Per-Åke Karlsson då verksam vid institutionen för socialt
arbete i Göteborg. Som doktorand fick jag möjlighet till en tre månaders
stipendievistelse i York i England. Tack till alla nya vänner i världen, Hazel
Qureshi, Elinor Nicholas, Michele Foster, Hilary Arksey och Colette Gavin
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som alla hjälpt till att förkovra mig, inte minst i engelska. Inte att för-
glömma, alla andra vänner och släktingar som intresserat frågat om det går
bra? Det är en mycket svår fråga att svara på för en doktorand. Det vet man
nämligen inte. Doktorandskapet är ett slags ständigt ångesttillstånd där man
oupphörligt utsätts för nya prövningar. Men det var snällt att ni brydde er!

Sist men inte minst vill jag tacka de människor som i studien benämns
klienterna, socialsekreterarna, 1:e arbetsledarna, IFO-cheferna och politi-
kerna i de fyra kommuner som medverkat. Min förhoppning är att resulta-
ten av denna studie ska kunna bidra till det sociala arbetets utveckling. Om
så sker så har alla ovan nämnda på olika sätt gemensamt bidragit till detta.

5K K Alexanderson 050406 06-04-05, 09.5014



15

KAPITEL 1

Inledning och bakgrund

I Sverige har riksdag och regering sedan några årtionden tillbaka haft ambi-
tionen att utveckla det sociala arbetets kvalitet. Ett viktigt steg togs när
ämnet socialt arbete blev en vetenskaplig disciplin 1977 (Börjesson 2005).
Ett annat viktigt steg var, till följd av detta, den forskning som sedan dess
växt fram. Den nya socialtjänstlagen (SOL) som trädde i kraft 1982 inne-
bar vidare en övergång från speciallagstiftningar (barnavårdslag, social-
hjälpslag och nykterhetsvårdslag) till en ramlag vilket innebar en betoning
på helhetssyn på människor med sociala problem. Kommunerna fick en
större frihet att bestämma över det sociala arbetets innehåll (Hollander
2000). Socialtjänstlagens bestämmelser om att dess insatser skall vara av
god kvalitet tillkom under 1990-talet (SFS 2001:453, kap. 3 § 3) .1 Social-
styrelsen har som stöd för tolkningen av kvalitetsparagrafen givit ut all-
männa råd som mer i detalj beskriver hur kvalitetsarbetet kan gå till (SOSFS
2000:15).2 Dessa innehåller rekommendationer om inrättande av kvalitets-
system som ett medel för att uppnå kravet på god kvalitet. Kvalitetssyste-
men bör, enligt de allmänna råden, omfatta organisation och rutiner för att
fastställa mål för verksamheten samt innefatta planer för utförande och för
uppföljning och utvärdering av det arbete som utförs (a.a.).

I ambitionen att utveckla det sociala arbetets kvalitet tillskapades 1993
Centrum för utvärdering av socialt arbete (CUS, Socialstyrelsen 2004).
Denna institution har från och med 2004 gått upp i det nystartade Institutet
för metodutveckling i socialt arbete (IMS). IMS är ett av flera resultat av
projektet Nationellt stöd för kunskapsutveckling inom Socialtjänsten (Ku-
bas). Det initierades av Socialstyrelsen 2000 och avrapporterades 2004 (So-
cialstyrelsen 2004). Såväl CUS som IMS kan ses som ett led i att söka få
större kunskap om det sociala arbetets effekter och att stärka värdet av det
sociala arbetet (Tengvald 2003; Socialstyrelsen 2004).

I den utredning som föregick Kubas-projektet (Socialstyrelsen 2000) blev
socialtjänsten kritiserad för att den inte i någon större utsträckning kunde
beskriva resultatet av sina insatser. Inte heller ansågs socialtjänsten ha till-
räckliga kunskaper om vilka metoder som hjälper de människor den är satt
att hjälpa och forskning inom området saknas i stor utsträckning (SOU
2000; SOU 2001; Dellgran & Höjer 2001). Begreppet evidence based medi-
cine (EBM), som hämtats från det medicinska området, lanserades i Kubas
som en relevant även för socialt arbetet, vilket ledde till en livlig debatt som
fortsätter än idag (se t.ex. Månsson 2000, 2003; Pettersson 2001, Johans-
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son 2001; SOU 2001:79; Tengvald 2001; Socialstyrelsen 2002; Morén &
Blom 2003; Sandell 2003; 2005, Jergeby & Tengvald 2005 b; Hansson
2005; Börjesson 2005). En sådan debatt kring EBM har även funnits och
finns i England (se t.ex. Cheetham, Fuller, McIvor & Petch 1997; Shaw
1999; Trinder 2001; Webb 2002; SCIE 2003; Smith 2004; Qureshi 2004;
Payne 2005) och kan sägas gälla vad evidence based practice (EBP) betyder
och huruvida det överhuvudtaget är applicerbart på socialt arbete.3

EBP framställs ibland som att enbart handla om att i praktiskt socialt
arbete tillämpa forskningsresultat från effektforskning och att bästa resul-
tatet om effekter erhålles genom användning av randomiserade kontrolle-
rade studier (RCT). Om man emellertid studerar EBM:s framväxt (Cohrane
1972, 1989; Sackett 1997) så framkommer att den uppstod i en tid (1930,
-40 och -50-talen) när det fanns en upplevd brist på kunskap om effekter av
olika typer av medicinsk behandling. En liknande brist hävdas idag gälla
även socialt socialt vård- och omsorgsarbete (Socialstyrelsen 2000; Jergeby
& Tengvald 2005 b). Ett evidensbaserat arbetssätt inom den medicinska
praktiken (EBM) innebär att väga samman forskningsresultat, patientens
preferenser och situation, läkarens/vårdpersonalens erfarenheter och kun-
skaper, med hänsyn tagen till den organisation där arbetet utförs (Reynolds
2001). I ett evidensbaserat socialt arbete skulle EBM kunna motsvaras av
att forskningsresultat vägs samman med klientens situation och åsikter,
aktuell lagstiftning, socialarbetarens erfarenheter och kunskaper i kombi-
nation med de förutsättningar för arbetet som den aktuella organisationen
ger (Gira, Kessler & Poertner 2004; se även Mullen 2004; Jergeby &
Tengvald 2005 b). I organisationen kan det finnas lokala erfarenheter värda
att beakta och vilken betydelse forskningsresultaten ges kan således bedömas
olika beroende på i vilket sammanhang bedömningen görs (Dobrow, Goel,
Upshur 2004; Dellgran & Höijer 2005). I ett evidensbaserat arbete ingår
också att tydliggöra grunderna för beslut om insats (Reynolds 2001).
Patientens eller klientens röst kan vidare sägas ha en given plats i tillämp-
ningen av EBM/EBP eftersom de står för en del av den kunskap som förut-
sätts vägas in. Klientens delaktighet poängteras också i ökande grad som en
viktig beståndsdel i socialtjänstens arbete med verksamhetsutveckling och
lärande (Björnstad 1998; Printz 2003; Tengvald 2003; Socialstyrelsen 2002;
Sandell 2003; RSMH 2004; Socialstyrelsen 2005 d; se även Patton 2002;
Ellström, Ekholm & Ellström 2003). Klientens delaktighet har även stöd i
socialtjänstlagen och de allmänna råden som föreskriver att insatser ska
utformas i samråd med den enskilde (SOSFS 2000; SFS 2001, kap.3 § 5 ).

När forskningsevidens och andra typer av kunskaper som skisserats ovan
vägs samman har det ibland fått benämningen kunskapsbaserad istället för
evidensbaserad socialtjänst. Med begreppet kunskapsbaserad kan man sägas
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vilja poängtera att det inte bara är forskningsevidens utan även andra for-
mer av kunskap som har betydelse när beslut om insats ska fattas i det
sociala arbetet. Begreppet kunskap för det sociala arbetets praktik låter sig
inte beskrivas på ett enhetligt sätt (Börjesson 2005). I England har en aktör
på det sociala området valt begreppet evidence informed practice istället,
just av det skälet. 4 EBP i praktisk tillämpning förefaller kunna vara samma
sak som uttolkarna av begreppet kunskapsbaserad socialtjänst menar. I en
utvärdering av forsknings- och utvecklingsenheterna (FoU) inriktade på in-
divid- och familjeomsorg (Socialstyrelsen 2002), som skedde inom ramen
för det ovan nämnda Kubas-projektet, poängterade författarna att olika
kunskapsprocesser måste ses som legitima och önskvärda. De föreslog där-
för att FoU-enheter skulle kunna arbeta med tre olika forskningsstrategier
som var och en skapar olika sorters kunskap. Sådana strategier kan för det
första innebära att ur lokala uppföljningsstudier få underlag för lokalt för-
bättringsarbete. För det andra kan det innebära att socialarbetare ackumu-
lerar erfarenheter som grund för reflexion kring det egna arbetet och den
egna yrkesrollen. För det tredje, slutligen, kan det också innebära att med
grund i studier med kontrollerade försöksbetingelser eller med jämförande
empiriska material få kunskaper om det sociala arbetets effekter (a.a.).

Det tycks med andra ord finnas flera skäl som talar för behovet av lokal
uppföljning och utvärdering. Lagstiftningen ställer sådana krav. I rapporter
som publicerats av Socialstyrelsen (CUS) påpekas fördelarna med att de
lokala erfarenheterna systematiseras och används i verksamhetsutvecklande
syfte, som grund för metodutveckling, insatser, policyutveckling och i forsk-
ningssyfte (Socialstyrelsen 2002, 2004) – ett arbete som av praktiska och
kostnadsmässiga skäl troligen måste skötas av verksamheten själv. Evidens-
eller kunskapsbaserat arbete innebär att lokala erfarenheter används till-
sammans med annan kunskap, däribland kunskap från den enskilde
klienten, och tillgänglig forskning, forskningsresultat för att välja den bästa
insatsen. Användande av metoder för systematisk dokumentation skulle
kunna bidra till att grunderna för fattade beslut tydliggörs vilket också kan
ingå i ett evidensbaserat arbetssätt.

Lokala och nationella försök har med varierande framgång gjorts för att
införa metoder för systematisk dokumentation i socialtjänstens arbete. När
socialtjänsten i några kommuner i Dalarna ville pröva att införa metoder
för systematisk dokumentation i form av ett projekt, öppnades en möjlig-
het till denna forskningsstudie.
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Syfte
Syftet med studien är att analysera förhållanden som antingen främjar eller
hämmar implementeringen av metoder för systematisk dokumentation,
uppföljning och utvärdering, i socialtjänstens individ- och familjeomsorg.

Projektet i Dalarna som omnämndes ovan kallas FIL-projektet och utgör
således studiens empiriska underlag.5 Men studien är inte en utvärdering av
projektet i första hand utan en studie av de villkor som FIL-projektet ver-
kade under. Genom att studera dessa villkor förväntas kunskaper kunna
erhållas om vilka förhållanden som kan tänkas främja respektive hämma
införandet av systematisk dokumentation på ett mer generellt plan. Syftet
innebär att frågan om implementering (införa och tillämpa) är i fokus. Men
det kan också tänkas vara så att olika metoder för systematisk dokumenta-
tion kan passa olika bra för olika inriktningar av det sociala arbetet. Det
innebär att det även finns anledning att försöka beskriva hur det sociala
arbetet ser ut i förhållande till de metoder som prövas.

Uttrycket metoder för systematisk dokumentation används i denna stu-
die som ett samlingsnamn för följande: Metoder för systematisk dokumen-
tation av klientens situation, problem och resurser som i sin tur kan utgöra
underlag för bedömning av klientens behov, men också utgöra utgångs-
punkt för uppföljning, aggregering och utvärdering i socialtjänstens arbete
med individer och familjer. Genom att använda metoderna förväntas kun-
skap erhållas om klientens situation före respektive efter insats på såväl
individnivå som grupp- och/eller verksamhetsnivå. Uppgifter erhålls genom
att socialarbetarna intervjuar klienterna före och efter insats. Resultaten av
intervjuerna dokumenteras i en mall. Denna mall kan ha en systematiserad
och/eller standardiserad form.

Det är viktigt att hålla isär de forskningsmetoder (enkäter och intervjuer
med flera metoder, se kapitel 3) som används i denna studie och de aktivite-
ter som ingått i FIL-projektet (se kapitel 4). För tydlighetens skulle ges redan
här en kort presentation av FIL-projektet.

Interventionen i korta ordalag
FIL-projektet startade januari 2001 och pågick till och med 2002. Projek-
tets syfte var att implementera fyra delvis olika metoder för systematisk
dokumentation integrerade i individ- och familjeomsorgens arbete med
barn- och familjer respektive vuxna personer med missbruksproblematik.
Med beteckningen integrerad avsågs att metoderna skulle byggas in i och
anpassas till respektive verksamhet och förhoppningsvis bli ett arbetsred-
skap i det reguljära sociala arbetet.
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Dokumentationsmetoderna som användes i FIL-projektet var:

1) ASI (Addiction Severity Index) med datorstöd

2) ASI utan datorstöd

3) IUS (integrerad utvärdering inspirerad av Göran Sandells modell för
integrerad utvärdering i välfärdsverksamheter) med datorstöd

4) IUS utan datorstöd

ASI är tänkt att vara ett stöd i det enskilda klientarbetet med människor
som har alkohol- och drogproblem och samtidigt ge underlag för verksam-
hetsutveckling och också kunna användas för forskningsändamål (Andréas-
son, Lindström, Armelius, Larsson, Berglund, Frank, Bergman, Rydberg,
Zingmark & Tengvald 1999, 2003; Nyström, Cronqvist, Engström, Jäder-
land, Ekblom & Lood 2003; Nyström, Sallmén & Öberg 2005). ASI består
av en intervjumall som är ett underlag för en strukturerad klientintervju.6

Intervjumallen med tillhörande intervjuguide kan också kallas bedömnings-
instrument (Socialstyrelsen 2004 b). De uppgifter som intervjuaren får vid
intervjun dokumenteras på ett systematiskt sätt i intervjumallen med färdi-
ga svarsalternativ. Syftet med att passa in informationen från intervjun i
mallen är att få ett standardiserat underlag för att bedöma vilken insats
som kan hjälpa den enskilda klienten bäst. Ett underlag framtaget på detta
sätt anses ge en bred bild av klientens problem då de berör många områden
i livet. Den standardiserade formen på intervjun är avsedd att möjliggöra
jämförelser på individ- och verksamhetsnivå. Till ASI hör också en mall för
en uppföljningsintervju som har en liknande konstruktion som den kartläg-
gande intervjun. Det finns ett datorprogram utarbetat som stöd för doku-
mentationen som gör det möjligt att sammanställa resultat såväl på individ-
som på verksamhetsnivå.

IUS är också tänkt att vara ett stöd i det enskilda klientarbetet och sam-
tidigt ge underlag för verksamhetsutveckling och forskning (Sandell 2003).
IUS beskrivs som en modell för en integrerad, kvalitativ och kontinuerlig
behovs- och resultatanalys i vård-, omsorgs- och behandlingsverksamhet
(a.a.). Detta innebär att människors situation och behov kartläggs och doku-
menteras på ett systematiskt sätt vid den inledande kontakten och att upp-
följning görs på ett liknande sätt efter avslutad insats. Kartläggning och
uppföljning sker i dialogform med berörda klienter och genomförs med
stöd av och dokumenteras i en lokalt utformad mall eller i ett datorprogram.
Dialogerna rör ungefär samma områden i livet som ASI-intervjun men är
inte lika hårt strukturerad som denna. IUS kan användas inom social-
tjänstens alla områden. Mallen utformas av verksamheten själv (bilaga 2)
och de insamlade uppgifterna på individnivå kan ge underlag för aggreger-
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ing och utvärdering på grupp- och verksamhetsnivå. Datorprogrammet inne-
håller en modul som möjliggör analyser på individ- och målgruppsnivå och
ger även möjlighet till måluppfyllelseanalyser (Sandell & Berglund 1994;
Sandell 2003).

Fyra kommuner deltog med fem arbetsgrupper i projektet. Tre arbets-
grupper arbetade inom missbruksområdet och två inom barn- och familje-
området. Projektledare var Karin Alexanderson, då verksam vid IFO Fo-
rum, Dalarnas forskningsråd.

Användningen av IUS och ASI innebar således att socialsekreterarna
gjorde intervjuer med sina klienter före och efter insats – inom ramen för
FIL-projektet.

Terminologier
I den studerade litteraturen och i det social arbetets praktik används be-
greppen ”utvärderingsmetoder” eller uttrycket ”metoder för uppföljning
och utvärdering” ganska oreflekterat. Det finns dock inga entydiga defini-
tioner av dessa begrepp (Vedung 1998). I detta avsnitt förklaras hur dessa
med flera i studien vanligt förekommande termer kommer att användas.

Integrerad
ASI och IUS är tänkta att integreras i verksamheterna i de kommuner som
ingår i FIL-projektet. Ofta går det till så inom socialtjänsten att socialarbe-
taren vid den initiala kontakten med en klient samlar in uppgifter om kli-
entens situation och problem. Enligt lagstiftningen skall detta dokumente-
ras och värderas (människors behov bedöms) i en social utredning och kom-
municeras med den enskilde. Om detta, som ändå ska göras, genomförs på
ett systematiskt sätt med hjälp av en metod (ASI eller IUS) kan man säga att
metoderna utgör en integrerad del i verksamheten.

Utredning, insats och uppföljning
Efter genomförd utredning läggs förslag på vilken hjälp klienten behöver
eller inte behöver utifrån verksamhetens uppdrag. Därefter fattas beslut.
Sedan följer en period under vilken insatsen pågår. Utredningen är dock
oftast inte så linjär som här beskrivits. Utredningen kan utföras på ett så-
dant sätt och ha sådana inslag att den kan betraktas som en form av insats
i sig. Sådana insatser kan vara råd och stöd till enskilda och familjer och/
eller motivationsarbete. Andra insatser är mer tydligt skilda från utredning-
en som exempelvis tillsättande av kontaktpersoner, behandlingsinsatser vid
särskilda enheter, vård på institution eller familjehemsplacering. De uppföl-
jande intervjuerna som ingår som en del av ASI och IUS görs i syfte att se
om insatsen inneburit någon förändring för klienten. Med uppföljning av-
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ses således att socialsekreteraren tar förnyad kontakt med klienten för att
dokumentera om någon förändring inträtt inom de livsområden som kart-
lades i samband med den utredning som skett vid den initiala kontakt som
socialarbetare och klient haft.

Utvärdering
För att kunna värdera eventuella insatser krävs någon form av utgångs-
punkt. När det gäller ASI och IUS är den klientens livssituation före eventu-
ell insats. Senare sker uppföljning och utvärdering på individnivå. Utvärde-
ring av insatser är möjlig först sedan data från individnivån sammanställts,
aggregerats på grupp- eller verksamhetsnivå. Utvärdering av olika former
av ett socialt program är således effekterna för varje enskild individ i aggre-
gerad form (Grinnell 2001). Först då kan insatser värderas i förhållande till
utfall, det vill säga vad det inneburit för klienterna som grupp betraktat.
Utvärdering av effekter av specifik insats kräver att insatsens innehåll do-
kumenteras. Utvärderingen kan även inkludera kostnadsanalys varpå verk-
samhetens effektivitet kan värderas. Begreppet utvärdering kan då ges den
definition som Vedung (1998) gjort: ”noggrann efterhandsbedömning av
utfall, slutprestationer eller förvaltning i offentlig verksamhet, vilken avses
spela en roll i praktiska beslutssituationer” (a.a. s. 20). Denna definition
inbegriper både effektmätning och kvalificerad uppföljning. I effektmät-
ning är det eventuella kausala samband mellan insatser och utfall som är i
fokus medan det i uppföljning inte förekommer någon kausalanalys.

ASI och IUS är inte metoder för utvärdering utan är mer att betrakta som
dokumentationsmetoder vilka understödjer en systematisk datainsamling
vilket kan ses som en förutsättning för utvärdering. ASI och IUS kommer i
denna studie att benämnas metoder för systematisk dokumentation. Be-
greppet dokumentationsmetod kan därvid inbegripa även uppföljnings-
samtalen. Ibland har det emellertid funnits skäl att särskilja det kartläg-
gande samtalet, det uppföljande samtalet och aggregeringsförfarandet ur
hela proceduren. Då används de olika begreppen mer specifikt.

Myndighetsutövning
Med individ- och familjeomsorg avses här socialtjänstens arbete med barn
och familjer respektive vuxna missbrukare –  det arbete som utförs av social-
sekreterare sedan beslut fattats om att inleda utredning (SFS 2001:453, kap
11 § 1). Begreppet myndighetsutövning används inte sällan som beteckning
för detta arbete men begreppet är svårdefinierat. Enligt svensk förvaltnings-
rätt är alla verksamheter som socialtjänsten har och som riktar sig till en-
skilda att betrakta som myndighetsutövning (Bohlin & Warnling-Nerep
2004). Därför kommer i denna studie begreppet myndighetsutövning att
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undvikas till förmån för termer som utredningsarbete, socialt arbete eller
socialtjänstens kärnverksamheter. Men termen myndighetsutövning används
ibland i refererade texter då det inom socialtjänstens område är en vanlig
beteckning för utredningsarbetet (vilket rent juridiskt inte är helt korrekt).

Systematiserade respektive och standardiserade metoder för dokumentation
I FIL-projektet prövades fyra delvis olika metoder för systematisk doku-
mentation. Två varianter kan betecknas som standardiserade (ASI med och
utan datorstöd) och två kan betraktas som enbart systematiserade (IUS med
och utan datorstöd). Det finns vissa väsentliga skillnader mellan begreppen
standardiserade metoder respektive systematiserade metoder (tabell 1).

Tabell 1. Definition av begreppen system, systematisera, standard och
standardisera enligt Nordstedts (1998).

System Systematisera Standard Standardisera

Sammanhängande hel- Sker enligt ett visst Fastställd norm för Införa enhetlighet be-

het med delar som står system. viss företeelse, träffande val av mått-

i vissa relationer till konstruktion, storlek enheter och toleranser

varandra och som eller utseende. och utformning av t.ex.

fungerar efter vissa dokument och blanketter.

principer.

Ett standardiserat instrument är hårdare strukturerat med fastställda en-
hetliga svarsalternativ med givna frågor medan ett systematiserat instru-
ment har frågor och svar ordnade på ett systematiserat sätt, dock inte fast-
ställda att gälla en gång för alla och användas exakt på samma sätt varje
gång. I slutdiskussionen (kapitel 7) kommer frågan om användningen av
systematiserade respektive standardiserade metoder att beröras på nytt.
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Disposition
Innevarande kapitel 1 ger en bakgrund till studien och studiens syfte pre-
senteras. En kort beskrivning ges av det studerade projektet. Innehållet i
några i studien vanligt förekommande termer redogörs också för. Kapitlet
avslutas med en genomgång av tidigare forskning inom området implemen-
tering – forskning som främst kan relateras till systematisk dokumentation
i socialt arbete.

Kapitel 2 ger de teoretiska utgångspunkterna för studien där teorier och
begrepp avslutningsvis sammanfattas i en teoriram.

Kapitel 3 är ett metodkapitel som beskriver studiens uppläggning och ge-
nomförande.

Kapitel 4 innehåller en redogörelse för intervention, FIL-projektet, som ut-
gör studiens empiriska underlag. De dokumentationsmetoder som prövats i
projektet beskrivs och analyseras.

Kapitel 5 inrymmer en resultatredovisning. Den sker med utgångspunkt
från studiens teorier och begrepp.

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

Kapitel 7 är en slutdiskussion där resultaten diskuteras i något friare former.

I nästa avsnitt behandlas tidigare svenska och internationella erfarenheter
av implementering av metoder för systematisk dokumentation i socialt ar-
bete. Flertalet refererade studier rör resultat av forskning men även några
andra mer utvecklingsinriktade projekt ingår i redovisningen.

Tidigare forskning
Upprinnelsen till implementeringsforskningen är utvärderingarna av de stora
federala program i USA på 1960-talet i USA (Rothstein 1994).  I Sverige
har implementeringsforskning och implementeringsteori till stor del utveck-
lats inom statskunskapen (Premfors 1989; Björkemarken 1995; Vedung
1998). Den har mest intresserat sig för policyfrågor, den politiska processen
och så småningom implementering av företrädesvis statliga beslut och re-
former (Johansson 2005). På senare år har fallstudier genomförts där miss-
lyckanden beskrivits och analyserats inom socialvård, kriminalvård, utbild-
ningsområdet m.fl. statliga och kommunala områden. Resultaten av sådana
studier kan sägas lyfta fram särskilda svårigheter med implementering i
organisationer som består av många nivåer, många intressenter och som
har en uttalad ambition att förändra mänskligt beteende (Premfors 1989).
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Andra områden som försvarspolitiken, utrikespolitiken och socialförsäk-
ringsområdet har en mindre sammansatt karaktär (a.a.). Genomförandefa-
sen har fått stor uppmärksamhet i sådana studier och det finns en medve-
tenhet om dess komplexitet (Pressman & Wildavsky 1984; Johansson 2005).
Förutom betydelsen av ett uppifrån-och-ner eller nerifrån-och-upp-perspek-
tiv i implementeringsprocessen har forskningen sett övertygade och resurs-
starka nyckelpersoner som viktiga för en effektivt genomförd implemente-
ring. Senare har man sett att synteser av dessa perspektiv identifierats som
betydelsefulla. Förklaringar på makronivå har varit vanligare än på mikro-
nivå. Makronivån kan handla om central myndighetsnivå (departement,
socialstyrelse) som också kan benämnas beslutsnivån eller riktlinjenivån
och mikronivån där genomförandet ska ske – den lokala förvaltningsorga-
nisationens och personalens uppslutning bakom intentionerna i de beslut
som ska implementeras (a.a.). Enligt Premfors (1989) bör det finnas viktiga
kunskaper om implementering att hämta framförallt från sådana mikro-
miljöer där genomförandet slutligen ska ske. Det empiriska underlaget i
föreliggande studie kan betraktas som en sådan mikromiljö.

I följande avsnitt görs en genomgång av forskning som främst kan relate-
ras till införandet och användandet av metoder för systematisk dokumenta-
tion i socialt arbete i Sverige och i viss mån i ett internationellt perspektiv.
Hur denna kunskapsinventering gått till framgår av metodkapitlet (kapitel
3 s. 89). De studier som återkommande refereras i den följande texten pre-
senter, as inledningsvis helt kort för att underlätta läsförståelsen.

• En studie har gjorts av ett försök att förändra socialbyråarbetet till att
bli mer uppgifts- och problemcentrerat. Försöket gjordes vid ett soci-
aldistrikt i Stockholm 1977–1985 (Sunesson 1985). Bakgrunden till
förändringsförsöket var att arbetsklimatet vid socialbyrån inte bedöm-
des kreativt och att någon ackumulation av kunskap och erfarenheter
inte gjordes.

• ASI (Addiction Severity Index) är utarbetad i USA och används i
Sverige i en anpassad version. Den presenterades inledningsvis kort
och beskrivs mer i detalj i interventionskapitlet (kapitel 4, s. 117).
Socialstyrelsen har initierat forskning kring införande och användan-
de av ASI-intervjun och forskningen visar att den hittills har använts
sporadiskt, att uppföljningsintervjuer görs endast i liten omfattning
och den inte heller har genomgått ett fullgott test över användbar-
heten inom socialtjänstens missbrukarvård (Nyström m.fl. 2003). Men
några studier har gjorts för att få kunskap om användarnas och
klienternas upplevelser och acceptans av intervjun. (Engström &
Armelius 2002; Engström & Nyström 2002; Engström & Armelius
2005). Inom socialtjänsten i Umeå genomfördes ett tvåårigt projekt
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med syfte att utveckla och pröva ASI-metoden (Engström & Larsson
1998) och Lundefors (2002) har genomfört en mindre implemente-
ringsstudie avseende införande av ASI och MAPS (Monotoring Area
and Phase System) på ett behandlingshem. MAPS är ett behandlings-
planeringsprogram och kan användas som komplement till ASI. De
ASI-studier som gjorts i Sverige är således begränsade och kan hittills
sägas till stor del gälla ett positivt urval av klienter. Hösten 2005
publicerades en sammanläggningsavhandling där flera artiklar som
refereras ingår (Engström 2005).

• DOK-systemet (Dokumentationssystem för missbruksvården) påmin-
ner om ASI-intervjun, men DOK är utvecklad i Sverige. DOK har be-
skrivits och analyserats av Ahlberg & Leissner (1996) och Jenner &
Segreus (2005).7

• BBIC (Barns Behov i Centrum), ett kvalitetsutvecklingssystem för barn-
och familjeområdet, genomförs i Sverige under ledning av Social-
styrelsen. Systemet kommer ursprungligen från England och systemet
har anpassats till svenska förhållanden. Målet är att utveckla ett en-
hetligt och heltäckande system för handläggning och dokumentation.
Det består av en serie formulär anpassade för hela ärendegången; från
anmälan/ansökan, utredning till uppföljning av insatser (Socialstyrel-
sen 2005). Några delutvärderingar har gjorts (Rasmusson 2004;  Ras-
musson, Hyvönen & Mellberg 2004) samt en som rör implemente-
ringen i projektkommunernas  socialtjänstorganisationer (Johansson
2004). Slutrapport beräknas komma 2006.

• En svensk avhandling behandlar utvärdering i ”ordinärt socialsekret-
erararbete” utifrån IMPUS-projektet som bedrivits i två kommuner
(Eriksson & Karlsson 1990, se också  Eriksson, Gyllensten & Karls-
son 1985; Eriksson & Karlsson 1987). Syftet var att utveckla former
för utvärdering i socialt arbete och undersöka hur sådana arbetssätt
kan integreras i det sociala arbetets praktik.

• Två andra studier som rör implementering och utvärdering i socialt
arbete är Forslund (1996) och Larsson (1999). Den senare fokuserar
på socialtjänstens individ- och familjeomsorg där utvärderingsmeto-
der av olika typer används under minst en tvåårsperiod. Den första
fokuserar landstingsinstitutioner samt en stadsdel i Göteborg där det
fanns ledningsbeslut på att egenutvärdering skulle ske.

• BRA-projektet som var ett försök att  implementera dokumentations-
system inom hela socialtjänsten i Göteborg har beskrivits av Karlsson
(1992). I Göteborg har senare (påbörjat 1999) gjorts ett nytt försök
att i alla 21 stadsdelarna implementera ett dokumentations- och ut-
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värderingssystem i socialtjänsten kallat DUR (Dokumentation, Utvär-
dering, Resultat). Uppdraget var att utforma och implementera en mo-
dell för strukturerad dokumentation och utvärdering inom socialtjänst-
ens IFO-verksamheter samt flyktingmottagande i Göteborgs stad. Flera
delutvärderingar och en slututvärdering finns (Larsson 2002, 2003,
2004, 2005).

Det kan konstateras att det inte finns så många forskningsstudier av detta
slag från socialtjänstens område i Sverige. Studier som belyser hela kedjan
från kartläggning av människors behov via uppföljning till utvärdering tycks
saknas helt. Några studier berör den initiala delen av kedjan, det vill säga
införandet av metoder för systematisk dokumentation vid kartläggning av
människors behov. Sådana finns i Sverige och även internationellt, främst
inom missbruksområdet (se även Engström 2005). En del studier behandlar
utveckling och utvärdering av metodernas användbarhet och relevans för
det arbete som ska utföras medan andra fokuserar på erfarenheter av im-
plementering. Några studier behandlar bägge perspektiven. En gemensam
nämnare för de studier som granskats är att de rör organisationer av typen
human service organization (HSO). En rad aspekter har vid genomgången
av tidigare forskning och erfarenheter identifierats som betydelsefulla för
implementering. De kan sägas handla om:

• organisation, struktur och ledning

• socialarbetarnas och klienternas inställning

• tid och teknik

• metoderna som ska implementeras

• övriga faktorer

Avsnittet har så långt som möjligt strukturerats utifrån dessa aspekter. Fler-
talet studier tar upp flera aspekter och återkommer därför som referens.
Internationella erfarenheter redovisas under eget avsnitt då andra kulturel-
la kontexter kan innebära erfarenheter som inte är direkt överförbara till
svenska förhållanden.

Organisation, struktur och ledning
Sunesson (1985) fann att det som i organisationen definieras som normalt
och som anses tillhöra arbetet (gällde en behandlingsgrupp) betyder mer
för vad en socialarbetare faktiskt ska komma att göra än vad denne själv
önskar eller vad arbetsgruppen i sin helhet säger sig vilja prioritera. Vidare
konstaterades att organisationer går att påverka (se även Hasenfeld 1983)
men att det inte räcker att lägga till resurser, omorganisera eller ändra på
någon mindre del i verksamheten. Man måste angripa själva utrednings-
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och ärendearbetet vilket är det arbete som socialsekreterarna till stor del
ägnar sig åt för att arbetet ska bli mer uppgifts- och problemcentrerat.

En kombination av ett bottom up och ett top down perspektiv på organi-
sationen förefaller främja implementering. Det betyder målmedvetenhet och
intresse uppifrån och uppslutning, delaktighet och påverkansmöjligheter
underifrån för att implementeringen ska lyckas (Eriksson & Karlsson 1990;
Forslund 1996). I en annan implementeringsstudie betonades att med-
arbetarnas deltagande ska vara frivilligt (Ahlberg & Leissner 1996). En
uppfattning som inte får stöd av Forslund (1996) och Sunesson (1985).

Andra studier som rör implementering och utvärdering inom socialtjänst
och landstingsverksamhet pekar på att det krävs engagerade och dugliga
ledare (Forslund 1996; Larsson 1999; Rasmusson 2004), men också att
chefer och arbetsledare behöver bättre utbildning i implementerings-
processen och även i att använda resultatet av, i detta fallet, ASI-intervjun
på gruppnivå (Engström & Armelius 2005).

I den genomgångna litteraturen diskuteras politikernas roll ganska lite,
men Forslund konstaterar att politikernas intresse för egenutvärdering tyck-
tes litet (1996). Forskningsresultat visar dessutom på vikten av struktur och
rutiner för hur utvärderingen ska gå till och att någon måste ha ansvaret för
att driva arbetet kontinuerligt (Forslund 1996; Larsson 1999). Efter 10 års
erfarenheter av DOK-systemet konstateras att en stödjande organisation är
oerhört viktigt. En person inom enheten som tilldelas ansvaret för att doku-
mentationen faktiskt görs, sammanställs och rapporteras vidare kan ha av-
görande betydelse för implementeringsresultatet (Engström & Larsson
1998; Jenner & Segraeus 2005; Larsson 2005). 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 utförda ASI-intervjuer (Eng-
ström & Armelius 2005). Av en nyligen framlagd sammanläggningsavhand-
ling anges som huvudresultatet att ASI-intervjun har en liten påverkan på
klienterna och socialarbetarna. Men den förefaller inte heller vara en be-
lastning utan snarare kunna ge ett potentiellt stöd i det sociala arbetet (Eng-
ström 2005).

Resultatet av IMPUS-projektet visar att dokumentationsmetoden använ-
des i mycket få ärenden och av ett fåtal socialsekreterare (Eriksson m.fl.
1985). Man lyckades skapa metoder för utvärdering men misslyckades med
att implementera arbetssättet. Författarna anser emellertid inte att miss-
lyckandet ligger i metodens utformning utan snarare har samband med or-
ganisation, ledning och arbetets karaktär. Rationaliteten sågs som begrän-
sad, den organisatoriska kopplingen som lös, aktörerna hade olika intres-
sen och mål vilket angavs som försvårande omständigheter vid införandet
av metoder för utvärdering. Socialtjänstlagen och professionaliseringen i
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verksamheten sågs som möjliggörande faktorer men kan samtidigt inrymma
problem för utvärdering (Eriksson & Karlsson 1990).

Faktorer som identifierats som viktiga för implementeringen i BBIC har
gällt hur väl projektet passar ihop med den ordinarie organisationen, för-
ändringsbenägenheten i den ordinarie organisationen och ledningens atti-
tyder (Johansson 2004). Om det samtidigt pågår andra projekt kan de pro-
jekten bli konkurrerande i förhållande till det aktuella projektet och den
ordinarie organisationen (Rasmusson 2004). Även projektets organisations-
form, projektteamets auktoritet, status och kompetens och därmed dess
inflytande över implementeringsmiljön spelar roll. Implementeringsorgani-
sationens agerande, i detta fallet Socialstyrelsen, hade på flera av projekten
betydelse för uppnådda resultat men även andra lokala händelseförlopp
(Ahlberg och Leissner 1996; Johansson m.fl. 2000; Johansson 2004; Lars-
son 2005 ). Ett projekt kan vara mer eller mindre fast knutet till organisa-
tionen (figur 1, s. 70) och forskning visar att en löst knuten projekt-
organisation ger utrymme för kreativitet men har svårare att återföra erfa-
renheter till den fasta organisationen. En fast knuten projektorganisation,
det vill säga projektet utfördes på samma plats som det ordinarie arbetet,
innebar inte ett lika kreativt projekt, men den kan ha mindre problem med
implementeringen i den ordinarie verksamheten (Johansson, Löfström &
Olsson 2000). Inför en eventuell implementering av BBIC i samtliga Sveri-
ges kommuner är det viktigt att både politiker, socialtjänstemän, brukare
och deras organisationer involveras i såväl värdegrundande diskussioner
som i administrativa frågor (Johansson 2004). BBIC måste kunna anpassas
till lokala förutsättningar som råder ute i kommunerna. Tid- och resursplan
behöver tänkas igenom och ansvaret för implementeringen bör ges till
socialtjänstens linjeorganisation (a.a.).

Tre olika studier redovisar negativa erfarenheter av att implementera
dokumentationssystem i en hel organisation på en gång (Karlsson 1992;
Ahlberg & Leissner 1996; Larsson 2005). Vissa arbetsplatser gick fortare
fram än andra vilket innebar en ryckighet i projektet som inte upplevdes
positivt.

Innehållet i detta avsnittet kan sammanfattas i form av ett antal aspekter
av organisatorisk art som i tidigare studier befunnits värda att beakta vid
implementering av dokumentationsmetoder i organisationer, företrädesvis
inom socialtjänstområdet. Metoder som på arbetsplatsen definieras som
normalt tillhörande arbetet har större betydelse för implementerings-
resultatet än socialarbetarens eller arbetsgruppens uppfattning. Dessutom
behöver utrednings- och ärendearbetet ifrågasättas och diskuteras. Det
sociala arbetets karaktär av att vara administrativt, ärendecentrerat samt
dess variationsrikedom är ett hinder. En kombination av ett bottom up- och
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top down-perspektiv är troligtvis befrämjande för implementeringsresultatet
och av vikt är organisationens, ledningens och politikernas engagemang,
kunnande och aktiva deltagande i implementeringsarbetet. Struktur, ruti-
ner och ansvarsfördelning är faktorer av betydelse liksom tillgången till
kontinuerligt stöd och handledning. Eventuellt kan det finnas fördelar i att
låta en person ha ansvaret för att det som är tänkt ska ske faktiskt sker.
Implementeringsförsök bör inte göras i hela organisationen på en gång och
samtidiga pågående konkurrerande förändringsprojekt försvårar implemen-
teringen. Arbetsplatsens förändringsbenägenhet har betydelse liksom
implementerings- respektive projektorganisationens placering i förhållande
till moderorganisationen för hur väl en implementering faller ut.

Socialarbetarnas och klienternas inställning
Johansson (2004) konstaterar även med stöd från tidigare implementerings-
forskning att tillämparen ska ha god kännedom om implementeringsobjek-
tet, samt vilja och förmåga att genomföra implementeringen för att ett lyck-
at resultat ska uppnås. Detta bekräftas i flera studier (Forslund 1996; Eng-
ström & Larsson 1998; Larsson 1999; Lundefors 2003; Rasmusson 2004).
Vilja och förmåga kan höra ihop med faktorer som arbetsbelastning, led-
ningsproblem, personalkonflikter och personalomsättning. Även bristande
arbetsro, motivation och inställning beskrivs som av betydelse för imple-
menteringsresultatet. Socialarbetaren måste uppleva ett behov av utvärde-
ring, att arbetet inte leder till avsett resultat och en tilltro till och ett intresse
av att förbättra arbetet. Socialarbetaren behöver ha tillgång till handlings-
alternativ och kunskaper om metoder för förändring (Eriksson & Karlsson
1990; Karlsson 1992).

Förankring och delaktighet vid introduktion och utformningen av ut-
värderingsinstrumentet är av betydelse för implementeringsresultatet (Fors-
lund 1996; Larsson 1999; Lundefors 2003; Rasmusson 2004; Jenner &
Segraeus 2005). Idéerna om utveckling måste vara förankrade, väl förstådda
och praktiskt grundade i erfarenheter som de aktuella socialarbetarna har
gjort, kan göra eller kan lära av (Sunesson 1985). I en processtudie som
gjordes av DOK-systemets användning kommer man fram till att med-
arbetarnas deltagande ska vara frivilligt, stöd ska finnas under genomför-
andet samt att medarbetarnas känsla av delaktighet beaktas (Ahlberg &
Leissner 1996).

Beträffande studier som berör införandet och användandet av metoder
för systematisk dokumentation vid kartläggning av människors situation
finns erfarenheter från missbruksområdet, i Sverige företrädesvis av ASI
och DOK. ASI-intervjun konstateras hittills ha använts sporadiskt och upp-
följningsintervjuer görs endast i liten omfattning. Den kan inte heller sägas
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ha genomgått ett fullgott test över användbarheten inom socialtjänstens
missbrukarvård (Nyström m.fl. 2003; Engström & Armelius 2005; Eng-
ström 2005). Men några studier har gjorts för att få kunskap om an-
vändarnas och klienternas upplevelser av intervjun. Dessa ger vid handen
att relativt få använde intervjun i sitt arbete efter genomgången utbildning
(Engström & Nyström 2002; Engström & Larsson 1998). De socialarbe-
tare som förmedlade sina erfarenheter var dock positivt inställda och de
ansåg att ASI-intervjun passade dem själva och klienterna, de fick tillgång
till bättre klientinformation och kunskap om problemens tyngdpunkt.
Klienterna uppfattades av användarna som övervägande positiva. För-
vånansvärt få har stött på praktiska hinder på arbetsplatsen (a.a.). Samma
studie återkommer i en fördjupad version (Engström & Armelius 2005) där
författarna konstaterar att det är ytterst få verksamheter som kommit till
den fasen i implementeringsprocessen där det innebär en möjlighet till sam-
manställning på gruppnivå.

I ett par andra studier har klienternas acceptans av den kartläggande
ASI-intervjun undersökts (Engström & Armelius 2002). Klienterna, som
valts ut positivt (socialarbetarna som genomgått ASI-utbildningen fick själva
välja ut klienter), var i de flesta fall positiva eller neutrala, några få upp-
levde intervjun som kränkande. Forskarna sammanfattar resultaten som
att klienterna har stor acceptans för utvärdering av socialtjänsten men re-
serverar sig för det positiva urvalet (se även Engström & Larsson 1998 ).
Några barn som varit med om utvärderingsmöten (BBIC) hade varierande
upplevelser men var positiva till formen (Rasmusson m.fl. 2004). I den Fors-
lundska studien (1996) fanns inte klienternas erfarenheter med i något av
de utvärderingsprojekt som studerats.

De ASI-studier som gjorts i Sverige är således begränsade och har hittills
gällt ett positivt urval av klienter. De som använder ASI-intervjun tycks
uppskatta den, det verkar inte, enligt användarna finnas några stora invänd-
ningar från klienter mot att bli intervjuad i enlighet med mallen. Tvärtom,
den anses ge bra information.

Från DUR-projektet i Göteborg finns några delutvärderingar (Larsson
2002, 2003, 2004). Slututvärderingen (Larsson 2005) visar inte på några
specifika svårigheter som går att koppla till faktorer som har med social-
arbetarna eller metoderna att göra. Implementeringen har hittills skett i
begränsad omfattning men inte i alla stadsdelar. Om och i vilken utsträck-
ning uppföljande intervjuer görs framgår inte (Larsson 2005). I en verk-
samhet som ligger lite utanför det gängse socialbyråarbetet, där klienterna
väljer frivilligt om de vill deltaga eller inte och där socialsekreteraren har
haft mer tid för varje klient än vad som vanligen är fallet, intervjuades några
om DUR. Klienterna upplevde sig som mer delaktiga och metoden bidrog
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till ett bättre möte mellan socialsekreterare och klient. Utifrån dessa pre-
misser har metoden befunnits bidra positivt till det sociala arbetet. Men
trots att utredningen hade blivit mer allsidig och nyanserad användes inte
metoden i alla ärenden. De specifika skälen till detta framgår inte av utvär-
deringen annat än att de varierar från fall till fall. De invändningar som
utvärderaren uppfattat från personal har dock rört tidsåtgången och rädsla
för en ökad administration (Larsson 2003).

Sammanfattningsvis kan vad gäller socialarbetarna, de delaspekter som
identifierats som betydelsefulla för implementering, sägas handla om social-
arbetarnas förståelse, vilja, förmåga, intresse, och tilltro. Hur förankring-
sarbetet gått till och personalens känsla av delaktighet tycks också vara av
betydelse. Därmed är information till tillämpare en viktig aspekt. För att
tas emot måste metoden upplevas stämma överens med socialarbetarnas
uppfattningar och erfarenheter av det sociala arbetet. Upplevelsen av att
arbetet inte leder till något positivt resultat kan ha betydelse för social-
arbetarnas motivation att använda metoder för systematisk dokumentation
i kartläggande och uppföljande syfte. När det gäller klienternas upplevelser
av och åsikter om socialtjänstens metoder för systematisk dokumentation
så tycks de inte ha något emot till exempel att intervjuas i enlighet med ASI,
DUR eller BBIC. Å andra sidan är det knappt några studier som kunnat
belysa detta då så få klienter varit med om uppföljande intervjuer inom
ramen för systematiska dokumentationssystem.

Tid och teknik
Brist på tid uttrycks i flera studier som en hindrande faktor vid implemente-
ring. Det kan också ligga implicit i andra uttryckssätt som hög personalom-
sättning, otillräckliga förutsättningar och pressad arbetssituation (Eriksson
& Karlsson 1990; Ahlberg & Leissner 1996; Lundefors 2003; Johansson
2004; Socialstyrelsen 2004 b; Jenner & Segraeus 2005; Larsson 2005).
Några exempel på vad som avses med detta ges här.

Systematisk dokumentation kan innebära merarbete beroende på hur
dokumentationen skett tidigare. Drygt hälften av de ASI-utbildade i en tidi-
gare refererad undersökning angav att mer tid skulle underlätta för dem att
göra fler ASI-intervjuer (Engström & Armelius 2005) och DOK-systemet
har utvecklat ett enklare formulär sedan personal upplevt basmodulen som
allt för omfattande. Uppföljningsintervjun används endast periodiskt bero-
ende på just tid och resurser (Jenner & Segraeus 2005). Införande av
utvärderingsmetoder beskrivs ofta som ett långsiktigt projekt. Extra tid
behövs särskilt i inledningsskedet av implementeringen (Forslund 1996;
Larsson 1999, 2005) och Lundefors (2003) uttrycker tidsbristen som en av
flera försvårande faktorer vid implementeringen av ASI. Socialsekreterarna
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måste ha ett tidsmässigt handlingsutrymme för reflexion över arbetet och
dess konsekvenser menar Eriksson & Karlsson (1990).

En annan aspekt av implementeringen handlar om de tekniska förutsätt-
ningarna. Hindrande faktorer som nämns är förutom omfattande formulär
också bristfälliga datorprogram (Ahlberg & Leissner 1996). Brister i dator-
stödet är försvårande konstaterades även i BRA-projektet (Karlsson 1992).
I DUR-projektet ansågs datorstödet vara en förutsättning för en lyckad
implementering men det har inte blivit infört. Skälen till detta är tekniska
eller ekonomiska, oklarheter om makt och inflytande, konkurrens med an-
dra processer som pågått samtidigt m.fl. (Larsson 2004, 2005). Det har fått
konsekvenser för DUR-projektet som helhet såtillvida att implementeringen
anses ha försenats och försvårats. En del socialarbetare har tappat motiva-
tion. Efter fem år används inte DUR i alla stadsdelar och långt ifrån i alla
ärenden (a.a.). Forskarna konstaterade i ASI-projektet i Umeå vikten av ett
datorstöd och en bra manual (Engström & Larsson 1998). Dessa hjälp-
medel har sedan dess utvecklats och lanserats nationellt vad gäller ASI
(Andréasson m.fl. 1999, 2003).

Brist på tid för systematisk dokumentation, uppföljning och aggregering
är således en återkommande förklaring till att metoderna (ASI, DOK och
DUR) inte implementerats i den omfattning som avsetts. Tekniska problem
i form av bristande datorstöd försvårar också implementeringssträvandena.

Metoderna som ska implementeras
I några studier har flera olika dokumentationssystem studerats (Forslund
1996; Larsson 1999). Det befanns därvidlag vara ovanligt med metoder
som belyste effekter i människors liv (Larsson 1999) vilket enligt Eriksson
& Karlsson (1990) är viktigast vad gäller ett dokumentationssystems ut-
formning: ”Klientens situation, behov och problem måste vara utgångs-
punkt och dess mål måste vara att ge kunskap om klientens livssituation”
(a.a., s. 6). Utvärderingsmetoden var inte svår att få acceptans för (Eriksson
& Karlsson 1990; Forslund 1996; Larsson 2005) och inte heller verkar
vilka som ingår i målgruppen ha någon betydelse (Forslund 1996).

En synpunkt som framkommit tidigare är att dokumentationsmetoden
måste upplevas användbar av socialarbetarna och överensstämma med det
arbete som bedrivs (Sunesson 1985; Eriksson & Karlsson 1990; Larsson
1999; Jenner & Segraeus 2005). Att ASI inte stämmer med de grundläg-
gande värderingar som finns i socialarbetarkulturen kan vara en del-
förklaring till att antalet genomförda ASI-intervjuer inte ökat över tid (Eng-
ström & Armelius 2005). En sådan uppfattning har stöd i erfarenheter från
England men även Sverige där socialarbetare visat ett visst motstånd mot
intervjuer och utvärderingar som vilar på kvantitativa data (Love 1998;

5K K Alexanderson 050406 06-04-05, 09.5032



33

Qureshi 1998; Engström 2005; se även Bergmark & Lundström 2000). I
BRA-projektet fungerade de delar av instrumentet som handlade om klient-
ens behov och upprättande av arbetsplaner. Den kategorindelning (kod-
ning) som följde med systematiken fungerade däremot inte; den upplevdes
svår och komplicerad. Inte heller i BRA-projektet prövades instrumentet
vid uppföljningstillfällen (Karlsson 1992). Dokumentationsmetoderna
skulle ge kunskaper till olika grupper som lade vikt vid olika typer av
resultatuppföljning: ”Personer i ledningsfunktioner tenderade att betona
aggregerade sammanställningar medan personer på handläggarnivå beto-
nar uppgifter kring (enskilda) klienters utveckling och sin roll däri. Dessa
behov hade att samsas i samma arbetsinstrument” (a.a., s. 98).

Av flera studier framgår vikten av att den som använder metoderna
snabbt får feedback. Med det avses exempelvis feedback från klienterna
eller organisationen (Larsson 1999; Lundefors 2003; Rasmusson 2004).
Forskarna i DOK-projektet konstaterar att inte ens efter två år, efter ett
”mer eller mindre  systematiskt och tålmodigt arbete har behandlarna fått
ut en enda sammanställning av sin verksamhet” (Ahlberg & Leissner 1996,
s. 67). Inte heller i detta DOK-projekt kom man längre än till den första
kartläggande intervjun. Till ett av de första försöken att införa strukture-
rade dokumentationsmetoder inom missbrukarvården i Sverige brukar BAK/
SWEDATE-projektet anses höra8. Syftet var bl.a. att utveckla instrument
för självutvärdering i 31 slutna behandlingsenheter, såväl sjukhusavdel-
ningar som behandlingshem. Resultatet vad gäller implementeringen var
att endast ett par enheter använde någon del av instrumentet efter projek-
tets slut. Förklaringarna antogs ha att göra med att intervjun blev för lång
och att den fick karaktären av statistikinsamling. Den gav en bred bild av
klientens problem på statistisk grund medan andra för verksamheten
intressanta uppgifter fick stå tillbaka. Verksamheterna upplevde inte till-
räcklig feedback på nedlagt arbete (Bergmark & Oscarsson 1996).

Av Johanssons implementeringsstudie (2004) framgår inte huruvida BBIC
används som uppföljnings- och utvärderingsinstrument. Det finns emeller-
tid ytterligare två delutvärderingar i projektet av vilka framgår att det över-
huvudtaget varit mycket svårt att få underlag för att kunna göra ut-
värderingar (Rasmusson 2004; Rasmusson m.fl. 2004). Utredningsformulär
och mallar har helt enkelt inte använts i särskilt stor omfattning och när de
använts har de i viss utsträckning omformats till lokala varianter (a.a.).
Utvärderingsmöten är ett begrepp i BBIC som innebär att barn som place-
rats i familjehem eller på institution ska följas upp och insatsen utvärderas
tillsammans med barnet och familjen. Sådana utvärderingsmöten har prö-
vats i tre av projektkommunerna. 25 möten har genomförts totalt och följts
upp i en särskild delutvärdering (Rasmusson m.fl. 2004). Det visar sig att
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inget möte genomförts enligt Socialstyrelsens rekommendationer. Samman-
taget visar utvärderingarna enligt författarna, som emellertid reserverar sig
för bristande underlag, att BBIC som metod, när den används, har poten-
tial att stärka barnperspektivet och öka kvaliteten i barnavårds-
utredningarna.

Sammanfattningsvis kan konstateras att det ännu inte finns underlag för
att bedöma huruvida en viss typ av metod är att föredra framför en annan.
De är helt enkelt inte tillräckligt utprovade i alla delar (kartläggning, upp-
följning, aggregering). Det finns indikatorer på att det som är av betydelse
är att metoderna ska stämma överens med socialarbetarnas arbetssätt och
värderingar, de får inte upplevas för krångliga och inte innebära krav på
extra tid. Vissa erfarenheter finns som innebär att socialarbetare visat ett
visst motstånd mot intervjuer och utvärderingar som vilar på kvantitativa
data. Frågan om socialarbetare upplever skillnader vid användning mellan
standardiserade systematiserade eller systematiserade metoder har inte be-
rörts i de refererade studierna.

Övriga faktorer
Några ytterligare aspekter finns som inte inrymts i det ovanstående. Ny-
startade verksamheter tycks mer formbara och mottagliga för nya metoder
(Forslund 1996) och indikationer finns att det är svårare att implementera
metoder för systematisk dokumentation inom socialtjänstens utredningsar-
bete än i andra delar (Ahlberg och Leissner 1996; Engström & Larsson
1998). I en senare studie av Engström & Armelius (2005) dras motsatt
slutsats, nämligen att ASI-intervjun skulle passa bättre för utredande enhe-
ter och mindre bra i behandlingsinriktade verksamheter. Utbildning i hur
metoderna ska användas har betydelse för implementeringsresultatet (Ras-
musson 2004) medan personalens utbildningsbakgrund har mindre bety-
delse (Forslund 1996).

Tryck utifrån som till exempel vikande beläggning på institutionen ökar
motivationen för utvärdering (Lundefors 2003). Även andra faktorer utan-
för institutionen identifierades som viktiga för implementeringsresultatet,
exempelvis gemensam handledning för institutionens behandlingspersonal
och positiva reaktioner från externa samarbetspartners som företrädare för
psykiatri och socialtjänst.

BBIC-studien (Johansson 2004) illustrerar den organisatoriska komplexi-
teten som implementeringsförsök innebär. Den visar också på svårigheten
att fånga in och avgränsa implementeringsobjektet, och därmed också på
svårigheten att utvärdera om förväntade resultat uppnåtts. Metoden som
ska implementeras kan förändras och utvecklas under resans gång och där-
med användas på ett annat sätt än som ursprungligt var tänkt. Det kan då
vara svårt att se vilka effekter implementeringen haft.
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Analysen av implementeringen av BBIC är gjord med hjälp av organisa-
tionsteoretiska begrepp som Johansson (2004) funnit fruktbara. Ett sådant
begrepp är ”kontextuell osäkerhet”. Studien visar  att olika grad av vertikal
och horisontell osäkerhet kan förklara projektens uppnådda resultat. Med
kontextuell osäkerhet avses relationen mellan projektet och moderorgani-
sationen. Vertikal respektive horisontell speglar omständigheter som berör
styrning och kontroll respektive samarbetsformer som projektet behöver
utveckla med sin omgivning för att kunna utföra uppgiften. Låg vertikal
osäkerhet råder när det finns stor överensstämmelse mellan mål och intres-
sen mellan projekt och uppdragsgivare. Låg horisontell osäkerhet råder ur
projektets perspektiv ”när projektet är förhållandevis oberoende av omgiv-
ningen när det ska genomföra sitt uppdrag” (Johansson 2004, s. 22). Pro-
jekt som verkar under låg vertikal och horisontell osäkerhet kan ägna sin
energi åt själva arbetsuppgiften, eftersom det har stöd från sina uppdragsgi-
vare och har legitimitet hos de organisationer som är beroende av projek-
tets verksamhet och resultat.

Internationella erfarenheter
Som tidigare angivits har BBIC sitt ursprung i England. Den engelska och
den svenska barnavården kan emellertid inte betraktas som helt och hållet
likartade. Det finns kulturella, historiska, juridiska, organisatoriska och
resursmässiga skillnader (Brunnberg 2001; Alexanderson 2004) och de
svenska formulären är anpassade till svenska förhållanden. Utvärderingar-
na av systemet i respektive land är dessutom upplagda på olika sätt. Fram-
förallt har två engelska forskare (Cleaver & Walker 2004) varit involverade
i studier av implementeringsarbetet i England av det som idag benämns ICS
(Integrated Children System). ICS föregicks 1995 av LAC (Looking after
Children system) och 2000 av NAT (National Assessment Framework).
Dessa två kvalitetsförbättringsförsök har nu utvecklats till ICS. Den svens-
ka versionen BBIC är främst inspirerad av LAC och NAT. Enligt de engelska
forskarna har tidigare forskning visat att ledarskap, delaktighet, samarbete
över organisationsgränser, övning och tillgång till datorstöd varit nyckel-
faktorer för en lyckad implementering av ny policy eller nya metoder (Clea-
ver & Walker 2004). LAC har befunnits användas väldigt ojämnt. Systemet
tar mycket tid, har saknat resurser och passar inte alla barn. Det har även
befunnits bygga på medelklassvärderingar av vad som är ett gott föräldra-
skap vilket blir problem då det i stor utsträckning är arbetarklassens barn
som blir föremål för utredning och insats. Utbildning och ledarskap tycks
vara viktiga faktorer för implementeringen och nyckelpersoner måste vara
övertygade (Bell 1998/99). NAT har under utvärderingen haft att brottas
med personalomsättning, organisationsförändringar och problem med till-
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gång till datorer och program. Ledare och personal har haft olika uppfatt-
ningar om formulären. Utvärderarna poängterar vikten av att socialarbe-
tarna förstår hur formulären ska användas och värderingarna bakom efter-
som formulären ibland användes på ett stelbent sätt. Vissa grundläggande
kvalitetsförbättringar av utredningarna har konstaterats, bl.a. har barnens
och föräldrarnas delaktighet ökat liksom  samarbetet över organisations-
gränserna (t.ex. skola, hälso- och sjukvården, kriminalvården m.fl.). En för-
djupad utredningsmall som finns att tillgå i NAT (core assessment) används
i mindre utsträckning  medan en enklare som används initialt när ärenden
blir aktuella för att göra en första bedömning av barnets behov används
mer. Arbetsbördan ökade genom användningen av NAT enligt de engelska
socialarbetarna, bl.a. därför att de på vissa ställen tvingats se barn och ung-
domar som en part i den sociala utredningen (Cleaver & Walker 2004).
När det gäller ICS pågår för närvarande en utvärdering.

Det finns vissa likheter med erfarenheterna av implementeringen av BBIC
i Sverige och England. Det gäller socialarbetarnas uppfattningar om för-
och nackdelar av formulärbaserat arbete och varierande attityder till ut-
vecklingsarbetet. Positiva förändringar i arbetsprocessen konstateras i bägge
länderna (Rasmusson 2004). Erfarenheterna från England visar att im-
plementeringen av NAT var framgångsrik där det fanns övertygade och
starka ledare i kombination med en väl strukturerad plan för genomföran-
det som i sin tur involverade personal på alla nivåer i organisationen, detta
i kombination med flexibilitet vad gäller inlärning för såväl praktiker som
ledare (Cleaver & Walker 2004).

Ett omfattande forsknings- och utvecklingsprogram (The Outcomes
Project 1996–2000) som finansierats av Department of Health har pågått i
England vid Social Policy and Research Unit (SPRU) i York. Det har gällt
äldre, funktionshindrade och anhörigvårdare med fokus på brukare och
anhöriga. I programmet skulle instrument för bedömning och uppföljning
på individnivå utvecklas och testas och flera projekt har varit igång med
olika inriktningar. Erfarenheterna från projekten visar att det är viktigt att
engagera ledning, praktiker, brukare, anhöriga och andra partners i arbetet
med att utveckla och utvärdera ett nytt arbetssätt och diskutera relevansen
i begrepp som resultat (outcome) och nytta på individ- och verksamhets-
nivå (se även kapitel 7, s. 285). Ett ömsesidigt lärande där socialarbetarnas
erfarenheter kombineras med erfarenheter från brukare och anhöriga bidrar
till nya insikter om hur olika verksamheter kan integrera ett utvärderings-
tänkande (outcome focused). Det kan också öka motivationen och känslan
av delaktighet, vilket bidrar positivt till implementeringen av det nya sättet
att arbeta (Nicholas & Qureshi 2004). Implementering av den här typen av
system kostar pengar. Resurser krävs för information och utbildning, för
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att kunna engagera brukare och anhöriga, för förbättrade dokumentations-
rutiner, för dataanalyser och rapporteringar samt för att ta till vara möjlig-
heterna till feedback och nya handlingar och beslut (SPRU 2005).

Det finns en fortsättning på detta program vad gäller yngre funktions-
hindrade. Ett komparativt fullskaleprojekt har genomförts som implemen-
teringsstudie. Resultatet visar att de professionella i verksamheterna upp-
skattade det använda dokumentationsinstrumentet (the outcome-focused
assessment tool) eftersom det hjälpte dem att förändra sin yrkesroll att bli
mer stödjande än expert i förhållande till klienten. Man ansåg sig kunna
fokusera bredare på människors liv och behov än man gjort tidigare. Brukar-
na uppskattade instrumentets tydlighet och att de fick mer inflytande och
kontroll över hjälpen. Instrumentet befanns även överensstämma med in-
tentionerna i gällande lagstiftning (Harris m.fl. 2005).

RiP (Research in practice) arbetar bl.a. med att få socialt arbete med
barn och familjer i England att bli mer evidensbaserat och RiP:s uppdrag
och arbetsmetoder påminner delvis om de svenska FoU-enheternas. De har
i samarbete med NCB (National Children Bureau) genomfört ett projekt
kallat NIFTY (Neat, Informative, Feasible, Timely, Yours) som handlade
om att använda utvärderingsmetoder i arbetet med barn och familjer.
Projektet startade 2002 i 7 kommuner och syftet var att involvera verk-
samheterna i single system designs (se Marlow 2000). Av erfarenheterna
från projektet har några förutsättningar för en lyckad implementering av
utvärderingsmetoder lyfts fram: Syftet med utvärderingen måste vara tydlig-
gjort, börja enkelt, planera noggrant, arbeta inte ensam, det vill säga invol-
vera fler i utvärderingen, ta kontakt med skickliga personer  och var beredd
att lägga lite extra tid. Implementeringsproblemen rörde faktorer som brist
på tid, dålig support från organisationen, personalomsättning, omorgani-
sation som pågick samtidigt, tillsyn som störde i arbetet och chefer som
slutade (Shaw 2003).

I Georgia, USA, har ett vetenskapligt försök gjorts under två månader
för att undersöka om det är möjligt att införa ett delstatligt utvärderings-
system ”to measure the impact of services on menthal health, mental retar-
dation and substance abuse programs” (Bordnick, Waller & King 2004, s.
417). Syftet var också att ta reda på i vilken utsträckning ett system kunde
fånga klienternas eventuella förbättring 60 dagar efter den initiala behovs-
bedömningen, och att pröva en metod som gjorde så lite intrång som möj-
ligt i det kliniska arbetet. Som metod  användes ASI, men endast persona-
lens subjektiva skattningar och av 500 inledande intervjuer följdes en fjär-
dedel upp. Utifrån personalens uppgifter konstaterades att klienternas livs-
situation förbättrades och genom att förenkla användningen av ASI-inter-
vjun på detta sätt blev den inte en extra börda för praktikerna. Några för-
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behåll görs av författarna. Ett är bristen på uppföljningsdata vilket hade sin
främsta orsak i attrition, vilket här översatts till personalomsättning, som i
denna studie var 75%. Ett annat förbehåll rör ASI-utbildningen och
intervjuarnas olika sätt att på en skala skatta klientens problem. Man kan
konstatera att problemen med att få till stånd uppföljningsintervjuer även
finns i USA, men forskarna drar slutsatsen att det går att integrera en stan-
dardiserad utvärderingsmetod i hela staten Georgia.

Reliabiliteten och validiteten av ASI-intervjun har problematiserats i en
artikel där en genomgång av 37 studier redovisas (Mäkelä 2004). Utifrån
tre angivna områden för ASI-intervjun, klinisk-, administrativ- och forsk-
ningsanvändning, skärskådas användbarheten. Resultatet visar att det inte
verkar finnas några studier av den kliniska användningen av ASI och det
finns inga belägg för att det fattas bättre beslut om behandling efter an-
vändningen av ASI. Många människor med missbruksproblem har endast
behov av kortare behandlingsinsatser och enbart poliklinisk behandling blir
aktuell. Enligt Mäkelä är inte ASI-intervjuer aktuella vare sig initialt eller
vid uppföljning för dessa personer. Syftet med ASI, vilket bland annat är att
få kunskap om behandlingsresultat, faller därmed då stora grupper hamnar
utanför, menar artikelförfattaren. Vissa områden av ASI-intervjun kan an-
vändas för att mäta förändring i människors liv i jämförelse- och i forsk-
ningssyfte, men dessa så kallade kompositvärden (se kapitel 4, s. 125) är
tvivelaktiga att använda. Det finns vidare skäl att ifrågasätta ambitionerna
att göra jämförelser. Justeringar som gjorts i europeiska versioner har på-
verkat jämförbarheten negativt. Slutsatserna är att ASI inte kan utgöra grun-
den för jämförelser nationer emellan. ASI är inte heller lämpligt att an-
vända vid kliniska beslut eller i forskningssammanhang annat än inom tre
av de sju livsområdena (fysisk hälsa, alkoholanvändning, psykisk hälsa).
Däremot kan erfarenheterna från ASI och andra instrument användas för
att skapa nya bättre sådana. Kanhända finns det inte ett enda system som
passar alla människor i alla situationer avslutar Mäkelä (2004).

Försök att implementera ASI och några andra dokumentationsmetoder
för forsknings- och behandlingsändamål har gjorts i ett europeiskt sam-
arbetsprojekt i nio länder i 29 residential treatment centres (Segraeus,
Broekaert, Öberg, Sallmén, Soyez, Haack & Wilson 2004). Erfarenheterna
som gjordes var att projekttiden var för kort och att mer övning och utbild-
ning i metoderna behövdes. Metoderna behövde översättas och adapteras,
jämförbarheten av insamlade data diskuteras och både språk- och data-
kodningsproblem uppstod innan analysmomentet kunde påbörjas. Samman-
taget visade projektet att vissa förutsättningar måste finnas för att imple-
mentering ska ske: Involvera personalen aktivt, utbildning och övning är
centralt liksom handledning och stöd, försöka förutse problem som upp-
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står i processen, och även att förståelse krävs, från inblandade forskare, för
den aktuella behandlingens innehåll och form. Dokumentationsmetoder
som ska passa både vetenskapen och fungera i praktisk behandlings-
verksamhet behöver utvecklas och användningen diskuteras menar artikel-
författarna (a.a.).

Även i Danmark finns flera erfarenheter av implementering av ASI (Vind
& Hecksher 2004). Ett försök att implementera ASI på nationell basis i
behandlingsverksamheter har gjorts i ett projekt som fått namnet DanRIS.
Anslutningsprocenten till deltagande i projektet var mycket hög, men när
forskare studerade saken närmare fann man att den faktiska användningen
var låg. Förklaringarna ansågs dels ligga i det sätt projektet introducerades
på, dels i behandlingsinstitutionernas bristande förmåga att tillägna sig ASI.
Introduceringen utlovade möjligheter att kunna jämföra behandlingsresul-
tat på nationell nivå vilket lockade många att anmäla sitt deltagande. Men
när det var dags att implementera och börja använda ASI valde organisatio-
nerna att strategiskt frikoppla (decouple) sig från projektet då man uppen-
barligen inte var beredd eller hade möjlighet att implementera metoden på
ett tekniskt framgångsrikt sätt. Att gå med i projektet blev en symbolhand-
ling (se kapitel 2, s. 54). Kunskap om verksamhetens resultat med stöd av
ASI behövdes inte då man i många verksamheter redan var övertygade om
den egna behandlingens förträfflighet. Det kan eventuellt uttryckas som att
erkända brister i verksamheten är en positiv implementeringsfaktor (a.a.).
Det påminner om Erikssons & Karlssons (1990; Karlsson 1992) iakttagelse
att socialarbetarna som upplevde att verksamheten inte är framgångsrik
hade lättare att ta till sig metoden för systematisk dokumentation.

De internationella erfarenheterna påminner om de svenska. Faktorer som
framträtt som betydelsefulla vid implementering förefaller ha att göra med:

• ledarskap

• personalens delaktighet

• utbildning, övning, stöd och support

• datasupport

• personalomsättning

• organisationsförändringar

• övertygade nyckelpersoner

• erkända brister i verksamheten
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Sammanfattande analys
Några studier som redovisats har vetenskapliga begränsningar eller brister
som gör att resultaten kan ses som mer eller mindre tillförlitliga. De har
ändå bedömts kunna tillföra kunskap och har därför tagits med. Det gäller
Eriksson & Karlsson studie (1990) där dokumentationsmetoden aldrig kun-
de prövas eftersom den inte implementerades och  resultaten blir mer teore-
tiskt diskuterande. Det gäller den amerikanska artikeln om ASI (Bordnick
m.fl. 2004) där implementering av ASI prövades, men där ASI-intervjun
gjordes om till att enbart gälla personalens bedömning av patientens pro-
blem. De statistiska beräkningsmetoderna kan också ifrågasättas för den
typ av data som samlats in i studien. Även en studie av Engström & Ny-
ström hade brister p.g.a. ett snett urval och låg svarsfrekvens (Engström &
Nyström 2002; Engström & Armelius 2002). ASI-intervjun har på senare
år utvecklats genom ett datorprogram som tillkommit i syfte att underlätta
användningen varför  de redovisade erfarenheterna kan vara av begränsat
värde enligt forskarna själva (Engström 2005).

Sammanfattningsvis kan konstateras att studier i socialt arbete av imple-
mentering av metoder för systematisk dokumentation, uppföljning och ut-
värdering, omfattande alla ingående moment i stor utsträckning saknas.
Däremot finns flera studier som tar upp och belyser implementering och
användning av metoder för det initiala steget – systematisk dokumentation
av människors situation när de söker/erhåller hjälp. Resultaten visar dels
på hindrande faktorer eller förhållanden som försvårar en lyckad imple-
mentering och dels faktorer eller förhållanden som bidrar till en lyckad
implementering. Faktorerna har  kategoriserats under rubrikerna organisa-
tion, struktur och ledning, socialarbetarna och klienterna, tid och teknik,
dokumentationsmetoderna i sig samt övrigt. För en lyckad implementering
behövs intresserade och stödjande ledare, intresserade socialarbetare, posi-
tiva klienter, fungerande tekniskt stöd och nödvändiga resurser. Organisa-
tionen och dess medlemmar måste vara beredda att förändra grundläggande
strukturer, kritiskt granska sin verksamhet och ge metoderna en reell plats i
arbetet. Eventuellt kan uppfattningen att arbetet inte leder till något posi-
tivt resultat vara främjande för implementeringen av metoder för systema-
tisk dokumentation – eller omvänt, om det finns en övertygelse om den
egna behandlingens förträfflighet behövs ingen uppföljning. Erfarenheter
från tidigare forskning pekar mot att det är avsaknaden av förhållanden i
organisationerna av ovanstående beskrivna slag, som gör att uppföljande
intervjuer, aggregering och utvärderingar inte enkelt kommer till stånd. De
internationella och svenska erfarenheterna tycks också vara ganska lika.
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KAPITEL 2

Teorier och begrepp

I detta kapitel ges de teoretiska utgångspunkterna för studien. Utgångs-
punkter som anger vilka förhållanden som kan tänkas ha betydelse för om
implementering av metoder för systematisk dokumentation, uppföljning och
utvärdering i en socialtjänstorganisation sker eller inte. En rad olika förhål-
landen kan tänkas ha betydelse, varför flera olika teorier kan vara använd-
bara i studien.

Organisationsteori används oftast för att förklara hur organisationer
fungerar och hur de når framgång. Det finns flera organisationsteorier som
används inom olika samhällsvetenskapliga discipliner, ofta med lite olika
fokus (Johansson 2002, 2005). Inom disciplinen socialt arbete med dess
tillhörande praktik förefaller det vara naturligt att intressera sig för mänsk-
liga handlingar i förhållande till omgivningen och för organisationsteorier
med tonvikt på HSO (Human Service Organizations). Handlingar och upp-
fattningar som kan hänföras till individer och grupper som tillhör en orga-
nisation kan ha betydelse för vad som sker i organisationen, vilket i sin tur
innebär att institutionell och nyinstitutionell teori respektive domänteori
uppmärksammas. Domänbegreppet förklaras längre fram men anspelar på
olika grupper och nivåer i en organisation som sinsemellan agerar olika.

Studier av implementering och implementeringsprocesser i samband med
införandet av nya metoder eller beslut i en organisation har framförallt
sysselsatt statsvetenskapen. Från denna disciplin kan implementeringsteori
hämtas vilken kan användas för att förstå vilka förhållanden som har bety-
delse vid implementering av statliga beslut i offentlig förvaltning. Även om
det statsvetenskapliga perspektivet inte alldeles enkelt kan överföras till
socialtjänstens område bedöms det ändå vara en användbar utgångspunkt.
Programteori kan ses som en del av en implementeringsteori och kan i sig
tydliggöra förhållanden av betydelse för implementering av nya metoder
eller program. Av denna anledning kommer även programteori att använ-
das i denna studie.

Alla de nu nämnda teorierna är delvis överlappande men också särskil-
jande och på så sätt även komplementära. Till att börja med beskrivs i före-
liggande kapitel mer universella organisationsteoretiska aspekter som gäl-
ler mer allmänt för människovårdande organisationer. Efterhand behand-
las alltmer specifik teori för den typ av organisation som socialtjänsten är.
Slutligen redogörs för studiens mer specifika teori, nämligen implemen-
terings- och programteori. Därefter följer ett avsnitt som behandlar hur det

5K K Alexanderson 050406 06-04-05, 09.5041



42

sociala arbetet som bedrivs i socialtjänsten kan beskrivas och förstås. Slut-
ligen sammanfattas de teoretiska begreppen som används i studien i en teori-
ram (figur 3, s. 81).

Organisationsteori
Trots att en betydande informationsteknologisk utveckling skett och att
forskningen om organisationer pågått kontinuerligt under lång tid så har
organisationsteorin förblivit relativt oförändrad. Teorin har befunnits pas-
sa även nya fenomen och begrepp, utan alltför stora ändringar. Böcker som
gavs ut på 1950- och 60-talet och som betraktas som klassiker på området
har exempelvis inte skrivits om när dessa givits ut på nytt 35–40 år senare
(March & Simon 1993; Blau & Scott 2003).

Organisationer kan definieras som “Organizations are systems of co-
ordinated action among individuals and groups whose preferences, infor-
mation, interests, or knowledge differ” (March & Simon 1993, s. 2). Sam-
tidigt är det inte individuella karaktärsdrag som är intressanta utan hur
mänskligt uppträdande blir socialt organiserat och hur relationer och ge-
mensamma värderingarna ser ut (Blau & Scott 2003). Organisationsteorier
kan betraktas som beskrivningar av den känsliga omvandlingen från kon-
flikt till samarbete, hur resurser mobiliseras, samt de samordnade strävan-
dena i organisationer för sammanslutningens och medlemmarnas gemen-
samma överlevnad (March & Simon 1993).

Det finns som tidigare påpekats inte en organisationsteori som enskilt
kan förklara vad som äger rum i alla typer av organisationer. Att betrakta
organisationer som instrument för målinriktat tänkande, rationella beslut
och som slutna enheter är inte tillräckligt för att förstå vad som äger rum i
alla typer av organisationer (Rothstein 1994; Johansson 1995, Røvik 2000)
varför olika skolbildningar vuxit fram. Den riktning inom organisations-
teori som förefaller mest relevant vid studier av socialtjänsten som organi-
sation benämns ofta Service organizations, Human resource eller Human
service organizations, HSO (Kouzes & Mico 1979; Hasenfeld 1983; Lars-
son & Morén 1988; Blau & Scott 2003; Johansson 2003). Denna typ av
organisationer skiljer sig från vanliga byråkratiska organisationer främst
genom att de består av människor som arbetar med människor. Det är
klienternas välfärd som antas vara huvudsaken (Blau & Scott 2003). Avsik-
ten är att senare i kapitlet återkomma till byråkratibegreppet och vad som
karaktäriserar en HSO och då framförallt sådana förhållanden som kan
tänkas ha betydelse för frågeställningar och metodval i studien. Men först
några ord om nyinstitutionalismen som befunnits användbar i samman-
hanget.
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Det var företagsekonomisk organisationsforskning som introducerade
nyinstitutionalismen i Sverige på 1980-talet. Ursprungstankarna när det
gäller nyinstitutionalismens betydelse för organisationsteori härrör från
1970-talet och kan kopplas till forskare som John Meyer och  Brian Rowan
som i sin tur inspirerats av Berger och Luckman (1981), (Powell &
DiMaggio1991; Johansson 2002). Även Herbert Simon (1993) som refere-
rats ovan, anses vara en förgrundsgestalt (Levin 1998). Ytterst vilar den
nyinstitutionella skolan på uppfattningen att institutioner är sociala kon-
struktioner; de är något som människor skapar och kontinuerligt återskapar
i interaktion (Johansson 2002. Meyer & Rowan 1977). ”Ny” i ny-
institutionalismen antyder någonting nytt i förhållande till den äldre teorin
institutionalismen. Det nya kan sägas vara just betoningen på aktörernas
handlingar, på kognitiva beteenden och på omgivningens betydelse för hur
organisationen uppfattas och formeras. Fokus kan sägas ha flyttats från
mikro- till  makronivåer, det vill säga från egot till att se aktören i ett eller
flera  sammanhang (Powell & DiMaggio 1991). Nyinstitutionell teori inne-
fattar således intresset för aktörer och processer på lokal nivå, där normer
och värderingar, medvetna eller omedvetna med tiden blir sociala fakta och
den självklara handlingsmodellen (Powell & DiMaggio 1991; Levin 1998).
Normer och värderingar blir därmed intressanta att studera. Enligt Ahrne
(1994) bärs inte organisationen upp av varje enskild individ utan konstitu-
eras av de samhandlande individerna vars handlande styrs av regler och
principer, mer eller mindre outtalade. Deras handlingar sammantaget forme-
rar organisationen (Ahrne 1994; se även Blau & Scott 2003.) I ny-
institutionella termer är individernas handlande inte alltid medvetet. Hand-
landet är oreflekterat, det bygger på rutiner och mänskliga beteenden tas
för givna. Det är detta som konstituerar institutionen, inte personliga nor-
mer, värderingar och attityder som antogs i den äldre institutionalismen
(Powell & DiMaggio 1991). Institutionsbegreppet behandlas i nästa av-
snitt.

Enligt Ahrne (1994) finns det belägg för att många olika former för or-
ganiserat mänskligt handlande tenderar att vara lika. Han beskriver inte en
organisationsteori utan använder flera riktningar för att försöka blottlägga
de grundläggande universella beståndsdelarna i organisationer. Vissa be-
ståndsdelar är grundläggande för hur sociala organisationer fungerar uni-
versellt och behandlas längre fram i kapitlet (s. 49). Organisationsbegreppet
används av Ahrne som ett vitt begrepp, alltifrån familj till företag och stat.
Detta vida synsätt är typiskt för sociologin (Powell & DiMaggio 1991) men
Blau & Scott (2003) gör dock en åtskillnad. Familjen är ingen formell orga-
nisation. En formell organisation är enligt dem styrd av officiella regler och
hierarkier. Men i det formella finns samtidigt en informell struktur som
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består av informella relationer och normer. Begreppet informell organisa-
tion syftar enligt dem inte på exempelvis familjen utan på ett informellt
mönster av interaktion som kan utvecklas inom ramen för en formell orga-
nisation (a.a.).

Begreppen institution och organisation är centrala i nyinstitutionell teori
och organisationsteori. Institution används ibland liktydigt med och ibland
särskiljande ifrån begreppet organisation vilket kan te sig förvirrande. Där-
för redovisas och diskuteras de båda  begreppen i följande avsnitt med syfte
att förstå skillnaderna i hur de används samt hur de kommer att användas
i denna studie.

Institution och organisation
Ibland används begreppet institution synonymt med organisation. Emeller-
tid kan uttrycket att en förening (association) är en organiserad grupp och
att en institution är en organiserad procedur möjligen klargöra skillnaden
dem emellan (Jepperson & Meyer 1991). Olika discipliner ger emellertid
institutionsbegreppet relativt olika innebörder (a.a.). Ahrne (1994) gör som
sociolog en tydlig åtskillnad mellan begreppen. Institutionen kan sägas vara
en idé om vilka sociala aktiviteter som kan organiseras och hur. Organisa-
tioner däremot är att betrakta som materialiserade institutioner som går att
lokalisera, de går att peka ut och de har en riktning (syfte eller målsättning)
(a.a.). Institutioner kan förstås som ett resultat av att organisationer har
försökt sprida, påverka, främja specifik kultur. Det vill säga att organisatio-
ner sprider idéer, påverkar sin omgivning med exempelvis lagar, produkter,
föreställningar som i sin tur föder idéer som eventuellt institutionaliseras
och som kan bilda nya organisationer. Organisationer leder till institutio-
ner som blir nya organisationer och så vidare. Institutionerna existerar utan-
för organisationerna och detta synsätt skiljer sig från nyinstitutionalister-
nas synsätt.

Inom nyinstitutionell organisationsteori ses institutioner som ett resultat
av mänskliga aktiviteter men inte nödvändigtvis i medvetna former
(DiMaggio & Powell 1991). En institutionaliserad organisation betraktas
som en organisation inom vilken  interaktionsmönster får ett värde i sig och
därför inte har någon direkt koppling till organisationens måluppfyllelse.
Organisationer kan vara mer eller mindre flexibla och mer eller mindre
institutionaliserade eller värderingsimpregnerade (Johansson 2002). Enligt
nyinstitutionalisterna är frågan om en organisation är en institution flerdi-
mensionell. Tre aspekter identitet, hierarki och rationalitet har i huvudsak
betydelse för om företeelsen organisation ska anses vara för handen eller ej.
Identitet betyder på något sätt att organisationen besitter självständighet i
förhållande till omgivningen; den har kontroll över sina egna resurser och
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deras användning. Hierarkin handlar om hur formellt ordnad besluts-
strukturen är det vill säga hur verksamheten leds och med rationalitet avses
huruvida verksamheten strävar mot bestämda mål. Dessa tre aspekter kan
vara mer eller mindre utvecklade i olika organisationer och ju mer utveck-
lade de är, ju mer kan en organisation  anses vara lik den abstrakta före-
ställningen om organisationen som institution (a.a.).

Vissa nyinstitutionalister urskiljer dessutom tre typer av organisationer,
nämligen aktören, förvaltningen och arenan (Johansson 2002). De tre ty-
perna kan finnas i varierande grad i en organisation, vilket gör dem till mer
eller mindre formella organisationer i nyinstitutionella termer. Åtskillnaden
utgår från de tidigare nämnda aspekterna identitet, hierarki och rationalitet
mot vilka graden av överensstämmelse med organisationen som institution
kan bedömas. I aktören är de tre nämnda aspekterna (identitet, hierarki
och rationalitet) starka och  påtagliga: ”Aktören är den typ av organisation
som närmast överensstämmer med organisationen som institution” (Johans-
son 2002, s. 151). Ofta anses ett företag på öppna marknaden vara av
aktörstypen. Förvaltaren är svagare och snarare ett instrument för andra
aktörer. Offentliga myndigheter som är instrument för folkvalda politiker
kan tas som exempel för denna kategori. Den lokala ledningen har i denna
typ av organisation relativt ofta begränsat ansvar och begränsad valfrihet
och måste därför följa direktiv uppifrån i en hierarki. Förvaltningen har
inte så lätt att bete sig rationellt eftersom man inom dem ofta måste hantera
flera och motstridiga mål och dessutom kan handlingsutrymmet på lokal
nivå vara begränsat på grund av centralt beslutade regler. Arenan som
organisation, exempelvis sjukhus och universitet, styrs i hög grad av profes-
sionella grupper och deras normer.

Institutionsbegreppet har således använts på olika sätt. Enligt Ahrne
(1994) är en institution en samling idéer, ett förstadium till en organisation.
En organisation är mer påtaglig, den har en identitet, en riktning och kan
pekas ut. Enligt nyinstitutionell teori är en institution en social konstruk-
tion som i de fall vissa aspekter (identitet, hierarki och rationalitet) kan
identifieras är att betrakta som en organisation. Men institution behöver
inte vara detsamma som organisation. Organisationer, som enligt ny-
institutionell teori betraktas som svagare, karaktäriseras av att identiteter,
hierarkier och rationaliteter inte är så starka.

Organisationen som står i fokus i denna studie, socialtjänsten, innehåller
dimensionerna identitet, hierarki och rationalitet. Den är självständig gen-
temot sin omgivning och har kontroll över sina resurser och användningen
av dem. (Detta sistnämnda kan dock problematiseras eftersom staten fattar
beslut som får effekter på kommunernas ekonomi. Å andra sidan finns ex-
empel där statliga beslut och domar inte verkställs [Socialstyrelsen 2005c]).
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Socialtjänsten är vidare hierarkiskt uppbyggd om man betraktar formella
organisationsöversikter, det finns en idé om målstyrning och kan därvid
antas vilja arbeta rationellt (Johansson 2002). Problemet är att organisatio-
ner av typen HSO ofta inte är så rationella som de kan te sig vara. Det finns
nämligen en rad förhållanden som avgör vad som sker och hur arbetet ut-
förs i en socialtjänstorganisation som skiljer sig från det rationellt tänkta
(Johansson 2003).

Socialtjänsten kan sägas uppfylla kraven på att vara en organisation.
Den kan också betraktas som förvaltare och även som aktör men knappast
som arena. Socialtjänsten har drag som är typiska för HSO som att social-
arbetarna har stor handlingsfrihet och att ledare och politiker har en be-
gränsad insyn i arbetet med klienten, vilket i sig begränsar rationaliteten.
Socionomerna är inte en lika stark profession (se Dellgran & Höjer 2005 b)
som exempelvis de som återfinns inom sjukhus- och universitetsvärlden och
kan därför inte heller sägas bilda en arena. När det gäller institutionsbe-
greppet så kommer det i det fortsatta att användas i enlighet med nyinsti-
tutionell teori. Socialtjänsten betraktas därvid som en form av institutionali-
serad, formell organisation vilket i viss mån skiljer sig från Ahrnes (1994)
vidare definition av institutionsbegreppet.

Socialtjänsten kommer i föreliggande studie att ses som en organisation
där socialsekreterarnas, chefernas och politikernas handlingar ges en cen-
tral roll. Men deras handlingar anses inte primärt avspegla någon mål-
rationalitet. I enlighet med nyinstitutionalismen betraktas handlingarna som
inlärda och det omgivande samhället har betydelse för hur socialtjänsten
uppfattas och formeras. Men även de i organisationen ingående individernas
normer och värderingar, medvetna eller omedvetna, är av intresse att stu-
dera då aktörernas handlingar sammantaget konstituerar organisationen.
Handlandet är ofta oreflekterat och bygger på rutiner och mänskliga bete-
enden som tas för givna. Detta kan sägas ha sin grund i såväl gammal som
ny institutionalism.

Byråkrati är också ett centralt begrepp som ofta används inom organi-
sationsteorin och socialtjänsten har i egenskap av att vara en HSO även
inslag av byråkrati. Detta diskuteras nedan.

Byråkrati
Begreppen organisation, hierarki och byråkrati används ofta synonymt när
det gäller offentliga myndigheter. Begreppet byråkrati används dessutom
ibland i en negativ betydelse. Det förknippas med något som krånglar till
arbetet och bidrar till ineffektivitet ( Blau & Scott 2003). Men byråkratins
införande under 1800-talet betraktades som en landvinning i förhållande
till ämbetsstyre och nepotism och skulle garantera ordning, rättvisa och
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likhet inför lagen. Den var ett resultat av den historiska utvecklingen och
ansågs rationell till skillnad från det patriarkala samhället (Weber 1956/
1968). Byråkratin ansågs beteckna en ”…offentlig förvaltningsorganisation
som är politiskt kontrollerad, centraliserad, enhetlig och lagstyrd och där
tjänstemännen inte är privatintressenter i verksamheten utan har fast, ord-
nad lön” (Weber 1956/1968; Sunesson 1985, s. 45). Det kan betraktas som
en idealbild som inte är överensstämmande med dagens förhållanden. När
byråkratierna granskas i sömmarna är de inte så rationella eller objektiva
som man skulle kunna kan tro (Sunesson 1985). Den bild av byråkratin
som tecknades av Weber har kritiserats för att inte ta hänsyn till att organi-
sationer har olika uppgifter, allt från rutiniserade till ickerutiniserade och
att det kanske finns effektivare sätt att utöva den interna kontrollen på än
via hierarkier och regler. Weber beaktade inte heller personalens roll, vilka
till exempel i en HSO strävar efter frihet från hierarki och regler (Hasenfeld
1983; March & Simon 1993; se även Blau & Scott 2003).

Frågan om byråkratin har en gräns eller inte, om en organisation kan bli
överbyråkratiserad eller inte har diskuterats av flera organisationsforskare
(Meyer, Stevensson & Webster 1985; Johansson 1992; Blau & Scott 2003).
Upphör till exempel en byråkrati att vara rationell när byråkratin växer?
Det finns forskare som menar att så är fallet (Johansson 1992). Andra me-
nar att svaret på frågan måste relateras till vilken typ av organisation som
avses (Blau & Scott 2003). Byråkratins förutsägbarhet bygger på ett oper-
sonligt förhållningssätt och att regler och rutiner följs. Regelfixeringen gör
organisationen mindre anpassbar till situationer som inte förutsetts när reg-
lerna skapades. Exempel på en ickerationell byråkratisk växt kan vara till
exempel att antalet enheter i en organisation blir fler än de som läggs ner
eller att de administrativa tjänsterna växer snabbare än de operativa. Byrå-
kratin som effektivt styrsystem kan alltså sägas ha en gräns och denna gräns
kan anses vara nådd när det byråkratiska systemet inte längre klarar sina
interna processer. Undersökningar visar att ”onda cirklar” uppstår där or-
ganisatoriskt/administrativa processer utvecklas. Beteenden tenderar då att
bli oförutsägbara och organisationens komplexitet ökar, och verksamheten
försämras (Meyer m.fl.1985).

De faktorer som från början gynnade byråkratins framväxt (t.ex. det
rationella administrerandet) har en tendens att istället bidra till att byråkra-
tin leder till ineffektivitet (Meyer m.fl. 1985; Johansson 1992). Välfärds-
organisationer kan anses överbyråkratiska om deras främsta intresse blir
att utveckla rigida administrativa procedurer på bekostnad av verksamhe-
tens syfte: att ge service till klienter och verka i samhällets intresse (Blau &
Scott 2003). Med hänvisning till Meyer m.fl. (1985) menar Ahrne (1994)
att förutsättningarna för byråkratiska inslag är gynnsammare i offentlig
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förvaltning än i affärsföretag: ”They cannot be closed or moved as easily as
business enterprises, and thus their organizationel structure is less likely to
be radically changed. Often state agencies follow a ‘problem-organizational-
problem-more organization cycle’.” (a.a., s. 105–106). Offentliga myndig-
heter skulle alltså inte vara lika lätta att lägga ner eller förändra som  affärs-
företag.

Samtidigt som det finns inslag av byråkrati i en HSO-organisation har
handläggarna ett betydande handlingsutrymme (Hasenfeld 1983; Johans-
son 1992) vilket är tvärtemot vad som är grundtanken i en byråkratisk
ordning. Detta handlingsutrymme minskar möjligheterna till kontroll och
HSO karaktäriseras mer av ickerutinisering och ickeuniformitet. I motsats
till Meyers m.fl. (1985) uppfattning behöver inte byråkrati avse en speciell
sorts organisation (Johansson 1992; Ahrne 1994). Det är inte heller ett mål-
relaterat begrepp då det inte säger något om mål, syfte eller effektivitet.
Begreppet byråkrati kan ses som en sammanfattande bedömning av ett an-
tal variabler som rör graden av hierarki, socialisering, kontroll och forma-
lisering och som kan variera i olika typer av organisationer (Johansson 1992;
Blau & Scott 2003). Variablerna kan samvariera på olika sätt och organisa-
tioner kan således vara mer eller mindre byråkratiska (Johansson 1992).
Johansson menar att byråkratibegreppet är svårt att definiera och att det
bästa är att göra det i förhållande till problemställningen. Själv har han
definierat byråkratibegreppet i förhållande till begreppet ”gräsrotsbyrå-
krater” (se s. 53) som kan vara detsamma som handläggare på försäkrings-
kassan, socialsekreterare eller lärare.

Byråkrati som fenomen kan avse främst två aspekter, yttre och inre för-
hållanden, med vilket avses organisationens sätt att öppna sig utåt respek-
tive inomorganisatoriska förhållanden. Tillämpningen av formella regler är
en av de aspekter som får aktualitet när organisationens handläggare (gräs-
rotsbyråkraten) möter organisationens klient, vilket betyder när organisa-
tionen öppnar sig utåt (Johansson 1992). Om man inte är styrd av formella
regler och rutinbeskrivningar tenderar andra kunskapskällor få betydelse.
”Professionals who perform nonroutine tasks rely on professional norms
rather than a set of rules and regulation to guide their behavior.” (Hasenfeld
1983, s. 16). Icke rutiniserade arbetsuppgifter innebär en handlingsfrihet i
mötet med klienter som gör att professionens normer snarare styr handlan-
det (a.a.). Professioner kan vara olika starka (se Dellgran & Höjer 2005 b).
Vissa yrken har legitimitetsprövningar vilket dock inte socionomer har.
Läkare, psykologer, sjukgymnaster m.fl. kan därför anses vara starkare
professioner än socionomer. Oaktat detta öppnar handlingsfriheten för en
tillit till normer som utvecklats i yrkeskåren eller av andras eller egna prefe-
renser.
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Den ursprungliga tanken med byråkratin var att komma ifrån godtyck-
lighet och främja den enskildes rättsäkerhet. Kännetecknande för en byrå-
krati är således att den är hierarkiskt uppbyggd och specialiserad, både
internt och i förhållande till omgivningen. Verksamheten bygger på någon
form av skrivna dokument, någon form av kontrollverksamhet ingår och
arbetet är formaliserat. I denna studie betecknas byråkrati som ett sätt att
organisera arbetet. En organisation som socialtjänsten kan anses ha byrå-
kratiska inslag men samtidigt vara präglad av ickerutinisering och hand-
lingsutrymme för socialsekreterarna. Det vill säga, organisationen kan vara
mer eller mindre hierarkisk, formaliserad och präglad av inre kontroll (Jo-
hansson 1992; Hasenfeld 1983). Socialarbetaren som möter klienten har
ett handlingsutrymme samtidigt som ledningsfunktioner kan vara hierarkiskt
organiserade och lita till formella regler och rutinbeskrivningar. Det blir en
”lös koppling” mellan arbetsledar- och socialsekreterar”domänerna”. Dessa
begrepp behandlas längre fram (s. 59).

Kanske är det byråkratins gränser som Sunesson iakttar och syftar på
när han skriver att socialtjänsten är ”…bra på att bygga administrativa
system och lansera handläggningsprinciper men dålig på att förverkliga sina
mål…och dålig på att bedöma sina egna insatser…” (Sunesson 1985, s. 46).
I så fall har den byråkratiska organisationen blivit kontraproduktiv och det
byråkratiska sättet att organisera understödjer inte eller når inte fram till
det arbete som utförs av socialsekreterare tillsammans med klienter. Detta
förhållande, nämligen huruvida socialtjänstens byråkratiska inslag och växt
skapat en så komplex organisation att utvecklandet av rigida administra-
tiva procedurer blir överordnat verksamhetens syfte och kan antas ha be-
tydelse för implementeringen av metoder för systematisk dokumentation.

Nästa avsnitt behandlar Ahrnes (1994) teorier om vilka beståndsdelar
eller betingelser som är grundläggande för hur sociala organisationer fung-
erar universellt. Det vill säga det som på något sätt kan betraktas som ge-
mensamt och typiskt för många slag av organisationer. Därefter behandlas
mer specifikt teorier kring human service organisationer (HSO).

Organisationers grundläggande betingelser
Många faktorer har sammantaget betydelse för hur en organisation i vid
bemärkelse fungerar. Ahrne (1994) pekar på fyra betingelser som karaktä-
riserar och bestämmer mänskligt samspel i en organisation. Styrkan i dem
varierar och de kan förekomma i olika kombinationer i olika typer av orga-
nisationer eller sociala enheter som exempelvis familjer, företag, föreningar
eller nationer. Dessa betingelser eller villkor är affiliation, collective resour-
ces, substitutability of individuals and recorded control och den kombine-
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rade kraften i dessa betingelser gör människor till del av en organisation. På
svenska skulle betingelserna i nämnd ordning kunna förstås som:

(a) det sätt som organisationen knyter till sig individer som medlemmar,
som tillhöriga,

(b) vilka gemensamma resurser i vid bemärkelse som finns i organisatio-
nen,

(c) hur utbytbara individerna i organisationen är och vilken beredskap
som finns för att ersätta individer,

(d) hur kontrollen utförs av verksamheten och av vem.

Organisationer är sociala mekanismer som sammanför flera människors
önskningar och hopp till gemensamma konsoliderade handlingar. Organi-
sationer i sig handlar inte, bara människor kan agera och människors age-
rande kan inte enkelt förstås utan att relateras till den eller de organisatio-
ner individen tillhör (a.a.).

En organisation är oberoende av specifika individer men utan individer
kan en organisation inte existera och människor går ständigt i och ur olika
organisationer, dagligen och i livet. Tillhörigheten (a) innebär skyldigheter
och rättigheter men också ett löfte eller en plikt att komma tillbaka. Man är
igenkänd eller måste kunna visa att man tillhör organisationen som i sin tur
vill hålla reda på vilka som är med. Genom andra som tillhör organisatio-
nen får man en identitet och man bryr sig om vad andra gör när de kommer
och när de går. En individs socialisation är i huvudsak ett resultat av kom-
binationer av organisationer som man tillhört eller tillhör, på gott och ont.
Många organisationer behandlar inte sina medlemmar väl. Det är inte om-
sorgen om den enskilde som ligger i organisationens primära intresse, det
är i regel organisationens överlevnad.

Genom anslutningen till organisationer får människor tillgång till kol-
lektiva resurser (b) som de kanske också är med och skapar. Den enskilde
investerar och bidrar till de kollektiva resurserna och individen kan därför
ha svårt att lämna organisationen. Resurser kan vara privata eller offent-
liga och de kan vara lätt ersättliga eller oersättliga. Att komma i åtnjutande
av oersättliga resurser skapar beroende med påföljande försvar av organi-
sationen – man vill bidra till organisationens bevarande. Resurser kan också
kopplas ihop med makt och att gå ur organisationen kan innebära stora
förluster.

Graden av utbytbarhet (c) handlar om hur enkelt människor kan ersättas
vare sig det gäller utbyte eller succession. Utan vikarier eller ersättare blir
organisationen sårbar: ”To secure the supply of good substitutes or
successors is a problem and a necessity for all organizations.” (Ahrne 1994,
s. 20).
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Organisationer använder sig av någon form av kontroll (d) då männis-
kor kanske inte gör det som förväntas eller inte vill tillhöra en viss organi-
sation. Även om organisationen är en enhet med gemensam ideologi eller
kultur så kan medlemmarna samtycka till det gemensamma i varierande
grad och ha skilda uppgifter inom organisationen. Kontroll görs av vad de
gör, hur bra det görs, hur mycket och hur snabbt, och resultaten sparas för
att summeras och jämföras. Kontroll som inbegriper makt sker inte alltid
uppifrån, även om det troligen är vanligast. Men kontroll förekommer också
i organisationer som för övrigt anses som jämlika men i vilka medlemmarna
har samtyckt till att bli kontrollerade. Detta är således faktorer eller förete-
elser som i olika grad och i olika kombinationer konstituerar alla typer av
organisationer. Samma mönster återfinns vare sig det gäller familjer, före-
tag eller frivilligorganisationer, menar Ahrne (1994).

Organisationer formeras också i spänningen mellan centrifugala och
centripetala krafter. Det betyder att en organisation kan ha en dragning på
sina medlemmar eller tvärtom. Centripetala krafter kan vara organisatio-
nens resurser, status, stabilitet, förmåga att ge arbetstillfredsställelse eller
organisationens grad av målmedvetenhet, men har också att göra med till-
gången till alternativa organisationer. Om en centrifugal kraft, exempelvis
en önskan om självbestämmande, möts av ökad kontroll kan organisatio-
nen riskera att upplösas eller förlora sina medlemmar. En balans mellan
krafterna är därför eftersträvansvärd för organisationens överlevnad (Ahrne
1994).

Sammanfattningsvis är enligt Ahrnes (1994) teori följande centralt för en
organisations (i vid bemärkelse) formerande och eventuella överlevnad:

a) centrifugala och centripetala krafter,

b) resurserna som tillhörigheten till organisationen för med sig och hur
dessa fördelas,

c) graden av utbytbarhet samt organisationens beredskap för att eventu-
ellt ersätta medlemmar om det behövs,

d) organiseringen av kontrollfunktionen.

Man kan förklara dessa punkter genom att ta socialtjänsten som organisa-
tion som exempel. Politiker, chefer och socialarbetare som tillhör organisa-
tionen förväntas handla utifrån sina specifika uppdrag. Som individer till-
hör de olika organisationer som förutom arbetsplatsen kan vara familjen,
föreningar, nätverk med flera. Medlemmarna är både enskilda individer
och personer i en organisation och de agerar på olika sätt, utifrån sina mo-
tiv i organisationen. De känner att de mer eller mindre tillhör organisatio-
nen och trivs mer eller mindre i den. Sammantaget får deras handlingar
betydelse för hur organisationen formeras och konstitueras.
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De ekonomiska ramarna, de personella resurserna, maktstrukturerna,
lagstiftningen, anställningsvillkoren och arbetsmiljön kan tänkas vara fak-
torer av betydelse för hur organisationen fungerar och huruvida den kan
överleva och i de samlade resurserna ingår vilka insatser som kan erbjudas,
kompetens och kvalitet. I vilken grad socialarbetare och annan personal
kan antas vara utbytbara och vilken beredskap som finns för ersättare och
vikarier på kort och lång sikt blir också viktiga frågor. Ett socialt arbete
som är präglat av relations- och kontaktskapande innebär troligen en min-
dre grad av utbytbarhet än det sociala arbete som präglas av administration
och mer rutinbetonad handläggning. Faktorer som påverkar personalom-
sättningen i form av centrifugala respektive centripetala krafter blir således
även dessa centrala frågor för socialtjänsten som organisation. Det kan
handla om trivsel på arbetsplatsen eller med arbetsuppgifterna. Alla dessa
faktorer har en grundläggande betydelse, en slags basfunktioner för hur
socialtjänsten fungerar. Socialtjänstens förmåga att handskas med dessa för
en organisation väsentliga funktioner, får troligen betydelse för hur väl
implementeringen av exempelvis nya metoder lyckas.

Organisationen bärs inte upp av varje enskild individ utan består av sam-
handlande individer som agerar på organisationens uppdrag. De sam-
handlande individerna som konstituerar organisationen är samtidigt en-
skilda personer och det ligger därför nära till hands att spänningar kan
tänkas uppstå mellan person och organisation. Dessa spänningar behöver
inte nödvändigtvis vara negativa för organisationen eller den enskilde. En
enskild person kan få ut mycket som person av sitt arbete och en organisa-
tion kan ha stort utbyte av en individs personliga kvalifikationer, till exem-
pel personlighet, intressen och erfarenheter. Men spänningen kan emeller-
tid också vara destruktiv för personen eller organisationen. Längre fram
behandlas kopplingen mellan person och organisation (s. 55) men först en
beskrivning av vad som kan sägas karaktärisera en HSO.

Human service organizations (HSO)
Organisationer som HSO är vanligast inom hälso-, utbildnings- och det
sociala området. Det finns några grundläggande drag för en HSO (Hasen-
feld 1983, min översättning och numrering).

1. HSO består av människor som ska skydda eller åstadkomma välfärd
för människor som organisationen är tänkt att hjälpa.

2. Målen i HSO är ofta vaga, mångtydiga och problematiska.

3. I HSO är frågor om moral och värderingar ett icke oväsentligt inslag.
Insatserna måste vara moraliskt försvarbara eftersom de får betydan-
de moraliska konsekvenser för dem de ska hjälpa.
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4. I HSO finns många oklarheter, okända faktorer och oförutsägbarhe-
ter. Man arbetar med osäkra ”verktyg”. Det betyder att det i organisa-
tionen råder en osäkerhet om hur man når beslutade mål, vad man
ska göra, när och hur. Detta beror på flera saker. Klienterna befinner
sig ofta i komplicerade och varierande kontexter. Kunskapen om hur
människor fungerar och om förändring är ofullständig. Egenskaper
och mänskliga drag som ska förändras är svåra att observera eller
mäta.

5. I HSO saknas tillförlitlig och valid kunskap om insatsernas effekter.
Valida och reliabla bedömningsinstrument saknas. Det råder osäker-
het om organisationens mål. Därför sker ingen utveckling sker i orga-
nisationen till gagn för klienterna.

6. Kärnverksamheten i HSO består av relationer mellan personal och
klienter. Relationen är det verktyg som personalen i organisationen
använder för att bedöma behov samt ta och verkställa beslut. Kvalite-
ten på relationer mellan handläggare och klient avgör hur väl organi-
sationen lyckas. Vad som äger rum i mötet mellan handläggare och
klient är inte helt enkelt att kontrollera för organisationen eftersom
relationen påverkas av personliga egenskaper hos såväl klient som per-
sonal.

Detta sjätte drag beskrivs av Hasenfeld som primärt för en HSO och det är
därför som personal som möter organisationens klienter har en viktig roll.
Utmärkande för den personalen är också handlingsutrymmet eftersom det
finns såväl lagmässiga, etiska, ideologiska, tekniska och ekonomiska skäl
för en organisation att inte övervaka dessa relationer. Här hänvisar Hasen-
feld till Lipskys (1980) teori om street level byreaucracies och till begreppet
löst kopplade system vilket redovisas längre fram (s. 59). Till dessa grund-
läggande drag kan läggas följande: “That is, authority is legally and ratio-
nally based and is distributed hierarchically;  responsibilities for operating
decisions are delegated to the various work units;  roles and positions are
specialized;  many activities are formalized and standardized; and the rules
governing the behavior of staff are applied universally.” (Hasenfeld 1983,
s. 8). Socialtjänsten ses i det följande som en typ av HSO, men som tidigare
konstaterats, med mer eller mindre byråkratiska inslag.

I enlighet med ovanstående resonemang kan en socialtjänstorganisation
både ses som rationellt fungerande samtidigt som det finns inslag av och
utrymme för moraliska ställningstaganden, värderingar och motiv som präg-
lar organisationen. Inom organisationsteorin återfinns ett begreppspar som
benämns verktygs- och symbolperspektivet (Røvik 2000) och som kan vara
värdefullt för förståelsen av vad som äger rum i en organisation.
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Symbol- och verktygsperspektivet
Två överordnade teoretiska perspektiv inom organisationsteorin kan enligt
Røvik (2000) urskiljas, den rationella-instrumentella traditionen (verktygs-
perspektivet) och den institutionellt-sociologiska (symbolperspektivet). Sym-
bolperspektivet kan i stora drag sägas påminna om nyinstitutionalismens
syn på aktörernas handlingar. Det som synes utföras kan ses som symboler
för något annat. Grundläggande för verktygsperspektivet är en tro på att
organisationer med hjälp av ändamålsrationella ledare och kunniga och
förnuftiga aktörer eller medarbetare fungerar rationellt. Förenklat kan det
uttryckas som att en tro på att angivna mål, syften eller behov, är avgöran-
de för arbetets innehåll i organisationen och att beslut genomförs. Resulta-
tet följs sedan upp planmässigt och värderas i förhållande till målen, vilket
anses vara den mest rationella metoden att bedöma effektivitet. Utifrån den-
na syn på organisationer kan man förvänta sig ett problembetingat sökan-
de efter brister i organisationen, lokala problemlösningar, en rationell hel-
hetsdesign och en strävan efter ständigt bättre kunskapsunderlag för orga-
nisering och ledning. Stor vikt läggs vid problembetingat sökande och lo-
kalorganisatorisk kontroll vid utformning av lösningar. I rationaliteten lig-
ger också att hålla ihop olika och delvis vitt skilda komponenter, vilket ger
bilden av en planmässigt utformad, logisk och konsekvent helhet. En strä-
van att ständigt bli bättre märks i dessa organisationer på en ökad använd-
ning av konsulter, forskning och utvecklingsarbete, samt i ökad systematik
vad gäller inlärning och utvärdering (Røvik 2000).

Den målrationella synen på organisationer som rationella och mer eller
mindre slutna system har dock alltmer ifrågasatts. Om ambitionen är att av-
täcka arbetsformer och få kunskaper om det sociala arbetets karaktär blir
den målrationella teorin föga användbar (Sunesson 1981, Larsson & Morén
1988). Den institutionellt-sociologiska traditionen, symbolperspektivet, har
däremot helt andra möjligheter. Organisationer studeras istället ”som sociala
grupper i allmänhet vilkas främsta mål är överlevnad i och anpassning till
specifika omständigheter” (Johansson 2002, s.10). Det som är grundläggande
för symbolperspektivet är att organisationerna anses befinna sig i och vara
beroende av sin omgivning: ”Det betonas att de institutionella omgivning-
arna inte är naturgivna, objektiva realiteter, utan snarare av samhället ska-
pade fenomen.” (Røvik 2000, s.35). Handlingar som utförs av organisatio-
nens medlemmar konstituerar organisationen vilket är en socialkonstruk-
tionistisk verklighetssyn. Eftersom organisationer är socialt konstruerade
är de också föränderliga då normer och värderingar förändras men genom
institutionaliseringen kan dessa fenomen uppfattas som objektiva och reala.
Nyinstitutionalisterna framhäver studiet av aktörer och processer på lokal
nivå för att förstå förändring och variation i organisationer (Johansson 2002).

5K K Alexanderson 050406 06-04-05, 09.5054



55

Antagna mål behöver således inte ha någon betydelse för vad som utspe-
lar sig i en organisation och målen kan både vara flera och även motsägelse-
fulla (Ahrne 1994) och de kan i huvudsak ha ett symbolvärde. Men istället
för att studera mål kan det vara mer ändamålsenligt att studera organisa-
tionens resurser som är starkt förbundna med organisationens mål (a.a.).
Tillgängliga ekonomiska, mänskliga och materiella resurser indikerar vilka
mål som är möjliga. Men oklara mål behöver inte vara ett hinder för ut-
veckling; tvärtom, det kan ge utrymme för kreativt tänkande och nya arbets-
sätt (Ellström 2002). Oklara mål ger också utrymme för, i detta fall social-
arbetaren, att agera på egen hand. Handlingsutrymmet skapar ett sug efter
nya tekniker och metoder med en tendens att anpassa målen efter tekni-
kerna (Lipsky 1980).

Det räcker alltså inte med att studera antagna mål för att förstå hur en
organisation som socialtjänsten fungerar. Tillgängliga resurser i form av
ekonomiska medel, personal och medel för insatser av olika slag kan ha
större betydelse än verksamhetens mål. Till detta måste läggas ett studium
av socialsekreterare, politikers och arbetsledares handlingar, men också
uppfattningar och värderingar som kan ligga till grund för deras ageranden
eller icke ageranden. I nästa avsnitt fördjupas diskussionen om och hur
socialarbetares handlingar kan få betydelse för organisationen men också
för implementering av nya metoder.

Person och organisation
Medlemmarna i en organisation är personer som kan sägas ha olika roller
som formas genom organisationen, men också genom de personer de är. I
organisationer av HSO-karaktär kan den personal som möter organisatio-
nens klienter benämnas street level bureaucrats (Lipsky 1980), eller som det
översatts till svenska, gräsrotsbyråkrater (Esping 1984). En definition gjord
av Johansson (1992) som studerat handläggare inom försäkringskassan och
arbetsförmedlingen lyder sålunda: ”offentligt anställda tjänstemän vilka dels
har direktkontakt med medborgarna i sitt dagliga arbete och dels har avse-
värd handlingsfrihet i utförandet av sina arbetsuppgifter” (Johansson 1992,
s.41). Dessa tjänstemän jämställs med socialsekreterare, läkare och lärare
som också kan hänföras till kategorin gräsrotsbyråkrater (Lipsky 1980;
Mallander 1998). Gräsrotsbyråkraterna är de enda i organisationen som
har direktkontakt med de medborgare som genom organisationen omvand-
las till och definieras som  klienter. De får direktinformation från klienter
och har samtidigt kunskap om vad organisationen har att erbjuda. I detta
möte med organisationen transformeras individen till klient (Lipsky 1980;
Sunesson 1981, Johansson 1992, Billqvist 1999, Carlsson 2003). Klient-
skapet utvecklas i en process mellan socialarbetare och klient och det på-
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verkas av såväl organisatoriska, personella som kunskapsmässiga faktorer
(Salonen 1998, Billqvist 1999). Organisationen bestämmer vilka karaktä-
ristika hos klienten som är avgörande för om klienten blir klient och var i
organisationen ärendet ska handläggas. Gräsrotsbyråkraten har att göra
självständiga bedömningar och att anpassa regelsystemet till det enskilda
fallet eller kanske tvärt om. I byråkratiska organisationer som arbetsför-
medling och försäkringskassa bygger verksamheten på masshantering var-
för individernas problem måste förenklas för att kunna hanteras och kon-
trolleras. I organisationen fästs bara vikt vid en del av individens egenska-
per, andra anses inte relevanta (Johansson 1992). Människor möter social-
tjänsten som organisation genom gräsrotsbyråkraten, socialsekreteraren,
ett möte som får betraktas som centralt för vad som ska komma att ske i
detta möte och därmed mellan individ och organisation. Relationen är på
många sätt ojämlik då handläggaren har beslutanderätt, rutin på liknande
möten och ofta även rumsligt befinner sig på hemmaplan. Inom socialtjäns-
ten, nu och historiskt, är klienten i beroendeställning och underordnad
myndigheten (Salonen 1998; se även Blau & Scott 2003).

Handlingsutrymme
Gräsrotsbyråkraten har en avsevärd handlingsfrihet (Lipsky 1980; Johans-
son 1992, Mallander 1998) som kan variera beroende på verksamhetens
uppdrag och typer av klientrelationer. Klienten blir mer eller mindre synlig-
gjord som individ i dessa möten. Detta, menar Johansson (a.a.), har inte så
mycket att göra med parternas personligheter som med de strukturella för-
hållanden inom vilka klientrelationen äger rum. Detta gäller även för soci-
altjänstens klienter (Salonen 1998). Variationer finns i dessa förhållanden,
dels mellan organisationer och dels i tid och rum. Johansson använder sig
av fem dimensioner för att beskriva variationerna i handlingsutrymmet:
bundenheten vid regler, specialiseringsgraden, tid per ärende, intresseorien-
teringen och avståndet.

Hur bunden man som handläggare är av regler, hur specialiserad verk-
samheten är, hur mycket tid man har för varje ärende, avvägningen mellan
att vara servicegivare och kontrollant samt om mötet sker personligt, per
telefon eller brevledes är centralt för att förstå klientrelationens organisato-
riska sammanhang (Johansson 1992). För att kontrollera gräsrotsbyråkrat-
ens arbete använder sig organisationen främst av regler och specialisering.
Inom försäkringskassorna och arbetsförmedlingarna förekommer ingen
aktiv/påträngande kontroll av arbetet. Däremot förekommer en passiv/by-
råkratisk kontroll, en slags förhandskontroll: ”Passiv/byråkratisk kontroll
kommer i detta sammanhang alltid in i gräsrotsbyråkratier, eftersom detta
slags kontroll impliceras i själva konstruktionen av klienten: den innebär ju
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att gräsrotsbyråkraten ska förvandla en individ till för organisationen han-
terligt format genom att foga in denne i av organisationen tillhandahållna
administrativa kategorier.” (Johansson 1992, s. 137). Detta är dock svårt
att tillämpa om arbetsuppgifterna har en vidare definition, det vill säga är
mindre regelstyrda. Då används istället en passiv/diskret kontroll som går
ut på att påverka personalens värderingar och kognitiva processer, en nor-
mativ maktanvändning. Passiv/byråkratisk är enligt Johansson utmärkande
för försäkringskassan (sådan kontroll kan exempelvis innefatta datoriserat
beslutsstöd i ärendehandläggningen), medan passiv/diskret kontroll är ut-
märkande för arbetet på arbetsförmedlingen. Passiv utifrån den som utför
kontrollen, subjektet, och byråkratisk eller diskret utifrån den som utsätts
för kontrollen, objektet. Men, konstaterar Johansson (1992), ur organi-
sationsledningens perspektiv är gräsrotsbyråkratens arbete en blind fläck.
Det räcker inte med den byråkratiska makten eller makten att betala ut lön,
betalningsmakten. För att kunna påverka innehållet i gräsrotsbyråkratens
arbete måste den normativa makten användas (a.a.).

I mötet mellan socialarbetare och klient ska lagar, regler, intentioner och
målsättningar omsättas i praktik. Gräsrotsbyråkratens arbete blir betydel-
sefullt för organisationen eftersom innehållet i det sociala arbetet konstitu-
eras i det mötet. Enligt Johansson (1992) varierar handlingsutrymmet som
redan nämnts beroende på flera strukturella faktorer i organisationen.
Socialarbetare betraktas i denna studie som gräsrotsbyråkrater med ett re-
lativt stort handlingsutrymme även om rollen och handlingsutrymmet kan
variera inom socialtjänstens individ- och familjeomsorgsverksamhet. Arbe-
tet med försörjningsstöd kan ses som mer omgärdat av regler än barn- och
familje- respektive  missbruksarbetet. Mycket talar för att socialtjänsten är
mindre regelstyrd än försäkringskassan eftersom uppdraget är att ta vid när
det generella socialförsäkringssystemet inte räcker till och att ta särskild
hänsyn utifrån individens unika behov (SFS 2001). Utifrån Johanssons re-
sonemang skulle kontroll över socialarbetare med denna typ av stort eget
handlingsutrymme bäst utövas genom värderingsdiskussioner och kognitiva
processer, så kallad normativ kontroll. Socialarbetarnas, arbetsledarnas och
politikernas syn på sina uppgifter och uppdrag skulle idealt sägas behöva
överensstämma med verksamhetens mål och inriktning för att fungera ef-
fektivt (se även Lipsky 1980).

Gemensamma värderingsdiskussioner kring förhållningssätt och meto-
der är således en slags normativ kontroll i denna typ av organisation och
om sådana diskussioner äger rum i samband med att metoder för systema-
tisk dokumentation implementeras i socialtjänsten eller inte kan ha bety-
delse för implementeringsresultatet. Det kan därför vara av intresse att veta
om det finns en gemensam ståndpunkt i organisationen kring införandet av
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metoderna eller om de enskilda aktörernas handlingar och intressen, som
sammantaget konstituerar organisationen, går stick i stäv med organisatio-
nens formella uppfattning och beslut.

Kentaur
Det förhållande att människan både är en person och en del av en organisa-
tion, är ett exempel på en kentaur (Ahrne 1994). Det är en tvådelad varelse
i den grekiska mytologin, till hälften häst och till hälften människa. De var
vilda med ”otyglade lustar, och deras oregerliga liv bildar i den mytologiska
världen en motpol till det ordnade rättssamhället” (Nationalencyklopedin
2000). Kentauren i organisationen är den handlande människan som del av
en organisation och som privat person och det ordnade rättssamhället skul-
le kunna vara den idealt byråkratiska rationellt fungerande organisationen.
Metaforen innebär inte att gräsrotsbyråkraterna är särskilt vilda utan ger
mer en bild av deras stora handlingsutrymme i vilket organisationen har
begränsad insyn. Metaforen innebär vidare att personer inte alltid agerar
helhjärtat. Det kan inte uteslutas att ”there is a discrepancy between what
affilities want to do and what they should do as part of the organization”
(Lipsky 1980; Ahrne 1994, s.108). Enskilda medarbetare har kanske andra
uppfattningar om hur arbetsuppgifterna ska utföras än vad organisationen
har. I kraft av ett relativt stort handlingsutrymme kan gräsrotsbyråkraten
få utrymme för sådana avvikelser beroende på hur väl den normativa kon-
trollen fungerar i organisationen. Enligt Lipsky (1980) är det den stora ut-
maningen för arbetsledningen att söka få gräsrotsbyråkraternas personliga,
materiella och psykologiska behov av tillfredställelse att överensstämma
med organisationens behov. Nyinstitutionalismen skulle kunna sägas se
kentaurens beteende som kognitivt och kulturellt betingat och inte enbart
styrt av personliga preferenser och egenskaper.

En institutionaliserad organisation beskrivs av nyinstitutionalismen som
en social konstruktion vilket betyder att det är något som ”vi människor
själva skapat och kontinuerligt återskapar i interaktion med varandra”
(Johansson 2002, s. 133). Genom att individer agerar på uppdrag av en
organisation transformeras mänsklig handling till sociala processer. Alla
beslut eller maktmanifestationer faller tillbaka på individuella handlingar
som filtreras genom organisationen och förutsättningarna för att handla i
en organisation bestäms av resurser, regler och makt. Men enskilda aktörers
handlanden blir viktiga i ett processperspektiv eftersom de enskilda aktörer-
nas behov och motiv har betydelse för hur organisationen formeras och
uppfattas (Ahrne 1994).

Denna kentaurmetafor pekar ut en väsentlig föreställning i denna studie.
Människor är enskilda personer och samtidigt delar i en organisation. Hand-
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lingar och personliga uppfattningar, utförda och uttryckta av socialarbetare,
arbetsledare och politiker i organisationen kan ha betydelse för vad som
äger rum i organisationen. Handlingar och motiv tolkas genom organisa-
tionen, sett som ett filter i form av resurser, regler och makt. Dessa kan vara
personliga eller falla tillbaka på, för personalen professionella eller för
politikerna ideologiska, intressen. Man kan också tänka sig att personer
agerar i organisationens intresse i enlighet med det uppdrag som givits eller
att personer tvingas göra saker de inte tror på. Kanske blir vissa arbetsupp-
gifter inte ens utförda.

Sammantaget kan konstateras att person och organisation förefaller vara
ett användbart begreppspar. En kentaur är tvådelad men samtidigt en var-
else. Enskilda medarbetares uppfattningar, motiv och handlingar är person-
liga men samtidigt en del i en organisation där medlemmarnas handlingar
sammantaget formerar organisationen. Personliga ställningstaganden kan
bli organisationens och kan därmed tänkas få betydelse för hur väl nya
arbetsmetoder implementeras. Handlingsutrymme ges när olika enheter
inom en organisation är löst kopplade till varandra och begreppen lös kopp-
ling och löst kopplade system behandlas i nästa avsnitt i samband med att
domänteorin presenteras.

Domänteori
Domänteorin har HSO som utgångspunkt. Enligt domänteorin består en
HSO av tre tydliga domäner som drivs enligt olika och kontrasterande prin-
ciper (Kouzes & Mico 1979). Domän definieras som ”a sphere of influence
or control claimed by a social entity” (a.a. s. 456). Domäner kan ses som
åtskilda ansvarsområden, men inom en och samma organisation. De kan
jämföras med begreppet ”löst kopplade system” som är ett begrepp som
återkommer i texter om HSO (Weick 1976; Hasenfeld 1983; Meyer m.fl.
1985; Ahrne 1994; Røvik 2000).

Lös koppling innebär att enheter eller grupper (domäner) arbetar förhål-
landevis självständigt eller fungerar som autonoma aktörsgrupper i en or-
ganisation. Ledningen har ofta begränsad insyn i delar av verksamheten
(Hasenfeld 1983; Røvik 2000). Weick (1976) gör en åtskillnad av lösa kopp-
lingar mellan the authority of office å ena sidan och technical tasks å den
andra. I det första fallet är det fråga om maktpositioner, befattningar, skyl-
digheter, möjligheter, belöningar och sanktioner som kan vara löst kopp-
lade, det vill säga ett löst kopplat system. I det andra kan det handla om
teknologiska lösningar, uppgifter, roller, det vill säga lös koppling i separata
frågor. En organisation kan då sägas ha lösa kopplingar i vissa avseenden
men fastare i andra (Hasenfeld 1983). Ett intressant exempel som Weick tar
upp är att attityder kan vara löst kopplade till beteende. Attityder är tids-
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och kontextberoende och kan inte bestämmas som löst kopplade en gång
för alla. På samma sätt kan det finnas en lös koppling mellan intentioner
och faktisk handling. Om intentionerna är okända eller otydliga, om kon-
sekvenserna av handlingarna inte är kända och om kunskapen om hur
omvandlingen från intention till handling går till så blir kopplingen brist-
fällig. Det är enligt Weick upp till varje forskare att definiera om begreppet
ska användas med två ord (loosely couplings) eller med tre ord (loosely
coupled systems) (a.a.).

Enheterna eller domänerna i en organisation kan vara horisontellt och
vertikalt ordnade i förhållande till varandra (Røvik 2000). I ett löst kopplat
system är beröringspunkterna mellan domänerna begränsade och kopp-
lingen sker ibland på ett oviktigt och betydelselöst sätt (Hasenfeld 1983). I
en organisation som karaktäriseras som ett löst kopplat system riskerar
resultaten bli osynliga eller ignorerade och målen blir vaga och mångtydiga
(Hasenfeld 1983; Sunesson 1985; Ahrne 1994). Organisationen får svårig-
heter med att i förväg definiera serviceprocessen, det vill säga arbetets inne-
håll i SD (se nedan) då insynen är liten. Men det finns också fördelar med
löst kopplade system eller lösa kopplingar. Ett löst kopplat system ger stort
handlingsutrymme, organisationen kan reagera mer varierat och kan lät-
tare anpassa sig till förändringar i omgivningen än vad andra mer fast kopp-
lade system kan göra (Weick 1976; Hasenfeld 1983; Johansson 2002).

Domänerna benämns the Policy- (PD), the Management- (MD) and the
Service Domain (SD) (Kouzes & Micos 1979). De kan sägas motsvara po-
litiker, administration/ledning och socialarbetare eller service professionals
(Johansson 1995). Domänerna åtskiljs genom olika styrande principer, olika
mått för framgång, olika struktur och olika arbetssätt (se tabell 2). De är
sinsemellan oförenliga genom sina olikheter och varje domän ger upphov
till sina egna legitimerande normer som kontrasterar de övriga. Resultatet
blir en organisation som är internt åtskild och fylld av motsägelser. Samti-
digt är domänerna intimt kopplade och beroende av varandra för att kunna
fullfölja sitt uppdrag och kompromisser mellan domänerna krävs för att en
sådan organisation ska fortleva (a.a.).
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Tabell 2. Domänteori, efter Kouzes & Mico 1979.

Tabell 2 ger en schematisk bild av innehållet i domänteorin. PD består av
valda representanter (principles), politiker. Framgång (success) mäts i ter-
mer av rättvisa för medborgarna av vilka de är valda. Den logiska struktu-
ren (structure) utgörs av en representativ form. Arbetsformerna (workmood)
består av förhandlingar, uppgörelser och röstning. MD motsvaras av led-
ningsnivån och kan ses som en spegel av affärs- och industriföretagarvärl-
den. Styrning sker hierarkiskt. MD antas arbeta rationellt och använder
kostnader, effekt och effektivitetsmått som mått på resultat. Strukturen är
byråkratisk. Ett linjärt arbetssätt  tillämpas vare sig det passar HSO eller
inte. SD är den professionella domänen, organisationens gräsrotsbyråkra-
ter; den utgörs av den personal som tillhandahåller service till klienter och
som anser sig ha rätt att ha kontroll över detta arbete. De arbetar utifrån
principer om självbestämmande och självreglering. Professionella föreställ-
ningar om god behandling ses som mått på framgång och dessa föreställ-
ningar är relaterade till processen och inte till produkten eller resultatet av
arbetet. Arbetssättet är individualiserat, inriktat på klientspecifik problem-
lösning med metoder som i hög grad är ospecificerade. Det råder således
ingen konsensus i organisationen om vilka metoder som används.

Dessa olika egenskaper som karaktäriserar varje domän fungerar i själva
verket separerande och åtskiljande. Domänerna arbetar utifrån olika
verkligheter och saknar en gemensam verklighetssyn (Kouzes & Micos
1979). Beteenden som accepteras i en domän är oacceptabla i andra, något
som kan ske på bekostnad av sammanhållningen i organisationen. Inte nog
med att själva arbetet i HSO är fyllt av stress, menar Kouzes & Mico, bris-
ten på sammanhållning kan dessutom härledas ur bristen på samstämmig-
het mellan viktiga principer i organisationen. Den representativa, byråkra-
tiska och kollegiala strukturen är åtskiljande. Förhandlingar och röstnings-
förfarande (PD), hierarkisk kontroll (MD) och  behandlingsprocesser (SD)
är olika arbetsformer.

   Principles    Success   Structure   Workmood 

Policy  
The electorate 
PD 

Consent of the 
governed 

Equity Representative      
Participative 

Voting 
Bargaining 
Negotiating 

Management 
MD 

Hierarchical 
control and            
coordination 

Cost  
Efficiency 
Effectiveness   

Bureaucratic Use of  linear 
techniques and      
tools 

Service 
SD 

Autonomy 
Self-regulation 

Quality of 
service 
God standards of   
Practice   

Collegial Client-specific 
Problem-solving 
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Förvaltningsledningen i en HSO har inte på långt när samma kontroll på
verksamheten som affärs- och industriföretag. Servicedomänen föredrar att
reglera sig själv medan förvaltningsledningen försöker reducera dess grad
av autonomi och självstyre och förvaltningsledningen har ingen kontroll
över den politiska domänen som den är ansvarig inför. Kouzes & Mico har
erfarit att förvaltningsledningen anser att politiker inkräktar och lägger sig
i när de istället skulle stå för policyfrågor. Men uppfattningen att förvalt-
ningsledningen inte har något inflytande på PD kan problematiseras i en
HSO-organisation. Aktörerna i de olika domänerna förflyttar sig mellan
dessa beroende på vad situationen kräver. En ledare tillhörande MD kan till
exempel få lov att representera PD i ett möte med kommunmedborgare.
Representanter för PD behöver vara insatta i MD:s logik och chefer behö-
ver känna till och förstå rollen i SD för att inte förlora i trovärdighet. Enligt
Johansson (1995) är domänteorin alltför stiliserad och därvid mest använd-
bar på en makronivå. Han menar att den inte beaktar förhållandet att domän-
aktörerna kan agera på olika sätt beroende på situation och inte heller all-
tid är så välstrukturerade.

Enligt domänteorin uppstår konflikter mellan domänerna då de kämpar
för att upprätthålla sin integritet. Skadliga och fientliga relationer uppstår
och istället för att se varandra som samarbetspartners befinner de sig ofta i
en maktkamp för att få kontroll (Johansson 1995). Detta kan också beskri-
vas som att flera organisationsidentiteter finns i en och samma organisation
(Johansson 2002). Olika identiteter kan samexistera, men de kan också
hamna i maktkonflikter genom det faktum att de är löst kopplade (Kouzes
& Micos 1979).

En organisation som fungerar i enlighet med domänteorin skapar osäker-
het och Kouzes & Mico (1979) menar att lösningen på detta ligger i att
medarbetare i organisationer av denna typ måste lära sig hantera känslor
av tvivel och osäkerhet. Författarna menar också att om  medlemmarna i
organisationen får kunskap om de olika domänerna skulle detta kunna ge
nya insikter som i sin tur klargör och motverkar svårigheter i samarbetet
mellan domänerna. Kanske skulle en temporär domän, bestående av repre-
sentanter från alla tre domänerna kunna skapas för att utveckla och pröva
samverkan och samarbetsformer. Utbildning i  konfliktlösningar mellan in-
divider och grupper, förhandlingsträning och stressreducerande aktiviteter
kan vara andra metoder att pröva. Om de tre domänerna har skilda mål
och behov, vems har företräde? Enligt Kouzes & Mico (1979) är det den
politiska domänen och att arbeta framgångsrikt med HSO kräver därför
sanktioner från den politiska nivån.

Domänteorin som teoretisk modell förefaller vara ett användbart verk-
tyg vid analys av en socialtjänstorganisation. I en sådan organisation kan
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domänerna antas motsvara politikernivån, arbetsledarnivån respektive
socialsekreterarnivån. PD består inom socialtjänsten av socialnämnd eller
motsvarande inom vilka politiker verkar. Att översätta MD till administra-
tiv domän är inte helt adekvat i denna studie. MD motsvaras av förvaltnings-
ledning och arbetsledning på högre nivå i en socialtjänstorganisation. Detta
eftersom administrativa inslag finns inom alla domäner men förvaltnings-
ledning finns vanligen bara i en. Domänerna kan ses som sinsemellan
hierarkiskt ordnade med PD i toppen och SD i botten. SD är den professio-
nella domänen vilken skulle utgöras av socialtjänstens gräsrotsbyråkrater,
socialarbetarna. Domänerna förefaller löst kopplade till varandra i social-
tjänstorganisationen. Detta medför att den enskilde socialarbetaren får ett
stort inflytande över arbetet. Bristande kontroll och insyn innebär för orga-
nisationen svårigheter att styra vad som sker i servicedomänen.

Inte sällan ser man inom socialtjänsten tjänster som är skapade som nå-
gon slags överförare, eller bryggor mellan MD och SD. Dessa kan ha olika
benämning som till exempel kvalitetssamordnare, kvalitetsutvecklare eller
metodutvecklare. På samma sätt är s.k. ”controller” av ekonomi en tjänst
som numer blivit allt vanligare och som kanske kan ses som en brygga
mellan PD och MD. Dessa mellanled finns inte i Kouzes & Micos teori,
men kan enkelt tänkas in. Mellanleden kan göra att insynen i och kontrol-
len av SD blir större liksom kontrollen från PD att budgeten hålls.

I en socialtjänstorganisation går ibland politikerna in och fattar beslut i
enskilda ärenden. De deltar i själva handläggningsprocessen och går in i
professionens domäner, vilket kan vara problematiskt. Sådan inverkan från
PD via MD på SD:s processer sker till exempel när beslut fattas om stopp
av all institutionsbehandling. Ett beslut uppifrån kan då få direkt effekt i
behandlingsplaneringar och för enskilda klienters behov. Politikerna i en
socialtjänstorganisation är i sin tur ansvariga inför kommunfullmäktige och
underordnade kommunstyrelserna (Kommunallagen 1991, kap. 3 och 6)
och kan åläggas besparingskrav.

Den lösa kopplingen mellan de olika domänerna och de sinsemellan olika
strukturerna gör domänteorin som helhet intressant för denna studie såväl
teoretiskt som för det metodologiska upplägget. Representanterna för de
olika domänerna kan ha olika motiv, uppfattningar och dessutom handla
på olika sätt i förhållande till införandet av ASI/IUS, vilket kan få betydelse
för resultatet av implementeringen.

Hitintills har de teoretiska beskrivningarna mest rört förhållanden inuti
en organisation. Samtidigt är organisationer delar av samhället. I domän-
teoretiska termer kan man säga att domänerna svarar på olika sätt på
förändringsidéer eller krav utanför organisationen. Den politiska domänen
reagerar på propåer från den politiska sfären, förvaltningsledningen från
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den ekonomiska och teknologiska (arbetsverktyg, metoder) och service-
professionen från den egna professionella sfären. Detta intresse för vad som
händer i organisationens omgivning leder i nyinstitutionalismens namn fram
till nästa avsnitt.

Organisationens kontext
Det finns ett intresse av att studera organisationer som slutna system, men
också att sätta in dem i ett sammanhang (Sunesson 1974; Larsson & Morén
1988; Ahrne 1994, Røvik 2000; Ekermo 2002). En organisation påverkas
med stor sannolikhet av dess omgivning. En organisation befinner sig i en
omgivning som består av andra organisationer eller konstellationer av or-
ganisationer, institutioner och individer som eventuellt påverkar organisa-
tionens inre. Allmänt sett, menar Ahrne (1994), att en organisations omgiv-
ning är allt det som skapar osäkerhet för organisationen. Vad som händer
mellan organisationer är emellertid ett relativt outforskat område. Interak-
tion mellan organisationer har inte beskrivits i teoretiska termer i någon
större utsträckning och det kräver forskning som skär genom flera veten-
skapliga discipliner (a.a.). För att kunna beskriva detta måste man förstå
vad som konstituerar en organisations möjligheter att agera vilket enligt
Ahrne leder till frågor om fördelning av makt och resurser mellan organisa-
tioner. Makt handlar om att upprätthålla intressen, även om det skadar,
hindrar eller tvingar en annan organisation till handling. Makten är relatio-
nell, och avhängig av om en organisation står i beroendeställning till en
annan och om organisationen tvingas utföra sådant som den annars inte
skulle gjort (a.a.).

Nyinstitutionalismen använder sig av begreppet organisatoriskt fält. En
definition av detta begrepp lyder: “By organizational field, we mean those
organizations that, in the aggregate, constitute a recognized area of
institutional life; key suppliers, resource and product consumers, regulatory
agencies, and other organizations that produce similiar services or products.”
(DiMaggio & Powell 1983, s.148). Fältet kan bestå av organisationer men
också av non-local environments som är svårfångade men som påverkar
fältet på ett mer subtilt sätt: ”They penetrate the organization, creating the
lenses through which actors view the world and the very categories of
structure, action and thought.” (Powell & DiMaggio 1991, s.13). Fältet
kan definieras enbart i termer av föreställningar, en tankevärld, eller så kan
fältet bestå av konkreta nätverk och organisationer. Fältet är en analytisk
konstruktion, inte ett socialt nätverk, även om gränserna ibland kan vara
suddiga mellan dessa två (Johansson 2002). På det organisatoriska fältet
sprids nya metoder och idéer mellan organisationer (Røvik 2000) och orga-
nisationer inom ett fält tenderar att vilja likna varandra. Detta sker genom
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tvång, imitation eller normerande processer. Samspelet inom ett organisa-
toriskt fält kan analyseras utifrån grad av interaktion, vilka hierarkier och
koalitionsmönster som finns, mängden gemensam information och hur hög
medvetenheten är om samhörigheten hos deltagarna själva (DiMaggio &
Powell 1983; Ekermo 2002). Begreppet organisatoriskt fält är emellertid
inte oomtvistat. Det är enligt Ahrne (1994) centralt att kunna skilja mellan
vad som avses med uttrycket i och utanför en organisation men inom
nyinstitutionalismen flyter dessa gränser ofta ihop.

Kommuner kan anses utgöra ett organisatoriskt fält (Ekermo 2002; Røvik
2002). Men socialtjänsten kan också vara ett sådant. Hur det organisato-
riska fältet avgränsas beror på vad som ska analyseras. Ekermo använder
begreppet organisatoriskt fält även för kommunernas socialtjänstorgani-
sationer. Till fältet knyter han också enskilda, sociala, vård- och behand-
lingsverksamheter i landstingets och statens regi. Och ”I fältet kan även
inräknas centrala organisationer som till exempel Socialstyrelsen som både
utövar kontroll och tillsyn över den kommunala socialtjänsten och ger re-
surser och stöd till lokala utvecklings- och förnyelsearbeten” (Ekermo, s.
70). Han lyfter även fram att aktörerna knyts till varandra genom att de har
gemensamma ansvarsområden och samma målgrupper. Interaktionen på
det organisatoriska fältet sker både vertikalt och horisontellt och kan inne-
bära såväl samarbete som konkurrens (a.a.). Socialtjänstens IFO-verksam-
heter, vilka inkluderar utförare och klienter, kan således tillsammans med
länsstyrelser, kommunförbund, Socialstyrelse och departement anses utgöra
ett gemensamt organisatoriskt fält och det är detta fält som avses i denna
studie.

I ett detta större fält kan mindre delfält finnas. Sådana mer begränsade
fält kan till exempel sägas vara SD:s (socialarbetardomänen) yrkesföreningar
och fackföreningar på lokal, nationell och kanske internationell nivå. Che-
ferna som tillhör MD (management/ledardomänen) tillhör genom sina chefs-
föreningar och arbetsgivarorganisationer också ett mer begränsat fält.
Socialstyrelse, länsstyrelse och socialdepartement kan också utgöra mer
begränsade organisatoriska fält som i sin tur kan ingå i ett större fält, social-
tjänstens organisatoriska fält. Politikerna tillhör på motsvarande sätt ett
eget organisatoriskt fält genom partigrupper, politiska föreningar, intresse-
föreningar med flera. Socialtjänstens klienter med klientorganisationer och
intressegrupper likaså. Fälten är inte hermetiskt tillslutna, de är föränder-
liga och påverkar varandra ömsesidigt.

Socialtjänsten kan betraktas som en organisation som formeras och kon-
stitueras genom klienter, chefer, politiker, socialsekreterare och ibland även
externa utförare. Detta sker inuti organisationen men också i fält där andra
aktörer, organisationer ingår. Fälten påverkar individer som i sin tur påver-

5K K Alexanderson 050406 06-04-05, 09.5065



66

kar, förändrar och konstituerar organisationer. Enligt nyinstitutionalismen
skulle aktörerernas handlingar inom socialtjänsten på ett omedvetet sätt
kunna, vara resultat av föreställningar och tankevärldar som funnits och
finns på det organisatoriska fältet. Detta betraktelsesätt för tanken till
Hasenfelds (2000) ideér om organisationen som förmedlare av samhällelig
moral och i avhandlingens slutdiskussion (kapitel 7, s. 285) görs en reflek-
tion häröver.

Vad som sker mellan och omkring organisationer är som tidigare påpe-
kats relativt outforskat och inte heller i denna studie blir området priorite-
rat även om det berörs. Omgivande faktorer har sannolikt betydelse för hur
socialtjänsten förhåller sig till nya metoder. Dock kommer en organisation
i formell mening inom socialtjänstens organisatoriska fält att lyftas fram i
någon mån, nämligen Länsstyrelsen som tillsynsmyndighet. Denna kan be-
tecknas som en aktör på det organisatoriska fältet som kan tänkas ha bety-
delse för resultatet av implementeringen av metoder för systematisk doku-
mentation. Tillsynsmyndigheten har makt i förhållande till den kommunala
socialtjänsten och det förfaller troligt att den har intressen i metoder som
kan användas för att påvisa effekter i socialtjänstens arbete.

Med detta avslutas redogörelsen för de mer övergripande organisations-
teoretiska perspektiven. En genomgång har gjorts av tänkbara förhållan-
den, beskrivna i organisationsteoretiska termer, som skulle kunna ha bety-
delse för om implementeringen av metoder för systematisk dokumentation
lyckas eller inte. I nästa avsnitt behandlas mer specifikt implementerings-
teori och därefter, som en del därav, programteori.

Implementeringsteori
Verkställigheten av politiska beslut, reformer eller implementering av dessa
har traditionellt studerats inom statsvetenskapen genom policyanalys och
utfallsutvärdering. Med policy avses försök att skapa institutionella arrange-
mang som möjliggör förverkligande av idéer och analyser härav kan göras
med en förvaltnings- eller implementeringsansats (Hjern 1983). Enligt Press-
man & Wildavsky (1984) är implementeringsanalys inget annat än en pro-
cessutvärdering. Rothstein (1994) menar att ”Implementeringsforskningen
har haft en alltför mekanisk och rationalistisk syn på genomförandeproces-
sen” (s. 78). Implementeringsforskningen är också fylld med mer eller min-
dre triviala checklistor över vad som fungerar eller inte på empirisk grund,
men anger inte vilka faktorer som anses som viktigare under vilka omstän-
digheter. Man har enligt Rothstein inte förmått lyfta analysen till mer gene-
rella kategorier och man vet inte heller om de variabler som utpekas är
möjliga att påverka för den offentliga politikens praktiker. De problematis-
ka förhållanden som pekas ut  kan vara så djupt inbäddade i samhälleliga
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strukturer att dessa sätter gränser för vad som är möjligt att förändra inom
rimliga tidsramar och befintliga resurser, en syn som påminner om nyinsti-
tutionalismen som betonar omgivningens betydelse för hur organisationen
uppfattas och formeras. Rothstein menar att variationsrikedomen utifrån
vad som ska implementeras i vilken organisation är enorm varför det är
mycket svårt att lansera en universell implementeringsteori (a.a.).

Implementering av en metod eller reform i en verksamhet har dock be-
skrivits i teoretiska termer av Vedung (1998) i form av en teori om offent-
liga insatsers resultat. Som statsvetare utgår han ifrån insatser eller refor-
mer som beslutas av statsmakten och som denna vill införa i den offentliga
sektorn. Då en implementeringsansats ger möjlighet att studera relevanta
aktörers sätt att ta sig an och förverkliga nya idéer (Hjern 1983) är  imple-
menteringsteorin intressant som analysverktyg i denna studie.

Implementeringsprocesser i en HSO är inte rationella. De består inte hel-
ler av någon enkel orsak-verkan-process där resultat kan bedömas utifrån
givna mål. Löst kopplade system gör också att individer och grupper kan
agera oberoende av varandra utifrån olika mål. De som i en organisation
önskar förändring kanske inte har det inflytande som behövs för att åstad-
komma förändring medan andra kanske känner sig hotade av samma för-
ändring. En organisation som har monopol (ensam utförare) kanske inte
vill se brister i organisationen. Dessa faktorer påverkar processen på ett
ostrukturerat sätt (Hasenfeld 1983) och medvetenheten om dem är av bety-
delse vid en analys.

Vedung (1998) beskriver åtta faktorer som kan ha betydelse för utfallet
när nya insatser eller beslut ska implementeras i offentlig sektor:

1. Den historiska bakgrunden, det vill säga faktorer som var verksamma
i de processer som ledde fram till beslutet om att införa en ny metod
eller modell. Sex delfaktorer kan identifieras under faktorn historisk
bakgrund;

• förändringen innebär en anslutning eller ett brott mot hittills förd
politik,

• oenighet eller enighet i det politiska stödet,

• om förändringen är stor eller liten,

• graden av uppmärksamhet under tillkomstprocessen,

• om förändringen var allvarligt menad eller mer symbolisk,

• om berörda centrala, regionala, lokala myndigheter, enskilda och
adressater deltog vid insatsens utformning.
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Finns politiskt stöd för insatsen blir det förmodligen lättare att ge-
nomföra den liksom om förändringen är en naturlig följd av en utsta-
kad färdriktning. Mindre stegvisa reformer blir lättare att genomföra
än större mer omfattande. Får en reform stor uppmärksamhet i och
utanför organisationen, inte minst genom massmedia, så kan det ock-
så få betydelse för utfallet.

2. Insatsens tydlighet, tekniska komplexitet och programteorins giltighet
är faktorer av betydelse. Oklarhet kan avse språkval och kan möjlig-
göra eller hindra olika tolknings- och handlingsmöjligheter. På så sätt
kan oklarhet både främja och hämma. Om insatsen är tekniskt kom-
plicerad blir den svårare att förstå men också att genomföra. En pro-
gramteori anger vad man vill uppnå med de åtgärder som vidtas samt
hur detta ska gå till.

3. Hur implementeringen av en insats sker kan vara avgörande för resul-
tatet. Det kan också betecknas som programteorins genomförande. I
vilken utsträckning har aktörerna på olika nivåer kunskap om och
förståelse för insatsen och i vilken utsträckning förstår, kan och vill de
genomföra förändringen i praktiken? Bristfälliga kunskaper påverkar
utfallet vilket kan ha med förmåga och resurser att göra. Det kan råda
brist på personal med specifika kvalifikationer även om de finansiella
förutsättningarna finns. Aktörernas vilja och inställning till föränd-
ringen kan inverka på resultatet. Vedung (1998) nämner gräsrotsbyrå-
kraternas handlingar som viktiga för slutresultatet.

4. Adressaternas, det vill säga slutmottagarnas vilja, förståelse, organise-
ring samt den allmänna belägenhet de befinner sig i är ytterligare en
faktor av betydelse för utfallet av en insats eller reform. Adressaterna
kan avse brukare eller klienter. I en brukarutvärdering är adressaterna
lika med klienterna i Vedungs vokabulär. Om man avser en statlig
reform som utgångspunkt för sitt resonemang kan adressater avse
kommuner eller professionella grupper som kan uppträda kollektivt
eller enskilt.

5. Efterhandskontrollens uppbyggnad, inriktning och värderingskriteri-
er kan inverka på resultaten. Myndigheten själv kanske utför utvärde-
ringen, alternativt utförs den externt. Resultatet beror på hur efter-
handskontrollen läggs upp eller om den alls utförs. Utvärderingen kan
ge de resultat man önskar, alternativt ges inte svar på frågorna, eller så
ges svar på något annat.

6. Andra insatser av andra aktörer kan påverka resultatet. Andra myn-
digheters ageranden på nationell, regional och lokal nivå i implemen-
teringsskedet kan påverka utfallet. Med hänvisning till den institu-
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tionspolitiska teorin menar Vedung att personalen socialiseras in i oli-
ka myndighetskulturer och myndigheten tenderar att leva sitt eget liv
och blir svårt att påverka. Det utkristalliseras ett egennyttigt synsätt.
Institutionen vill överleva vilket tar överhanden över sakfrågan. För
att få en helhetsbild rekommenderar Vedung ett systemperspektiv, det
vill säga att en organisation eller verksamhet inte ses isolerad. Men
systemperspektivet kan även vara användbart för att ge insyn i vad
som händer mellan aktörer i en organisation.

7. Marknaden eller konsumenternas reaktion kan ha betydelse för utfal-
let. Vid en förändring som riksdag och regering beslutat om motsva-
ras konsumenterna av medborgarna.

8. Den övriga omgivningens stöd eller motstånd kan också ha betydelse.
Intresseorganisationer och massmedia nämns som aktörer, men även
händelser som krig och katastrofer kan få stor betydelse för utfallet.

Så långt Vedungs (1998) implementeringsteori. En annan modell för imple-
mentering av statliga beslut i en organisation har beskrivits av Smith (1973).
Modellen överensstämmer i stora drag med Vedungs resonemang, men det
finns några skillnader. Ett statligt beslut kan tänkas implementeras av den
organisation som ska förändras, eller av staten via departementen och de
statliga verken, eller via en projektorganisation utanför den verksamhet som
ska förändras. I Smiths modell kan implementeringsorganisationen vara en
del av den statliga byråkratin men den kan också ligga utanför den organi-
sation i vilken implementeringen sker. Smiths modell tillför således, i för-
hållande till Vedungs faktorer, den implementerande organisationen som
en faktor av betydelse för om implementeringen lyckas eller inte. Vedung
använder visserligen begrepp som mellanhänder och interaktionistiska nät-
verk vilka kan tolkas som organisationer som har betydelse för implemen-
teringen men utvecklar inte detta resonemang närmare. Smith tar, när det
gäller den organisation som genomför implementeringen, upp frågan om
hur implementeringen förberetts och med  vilken omsorg den genomförs,
frågor som Vedung kan sägas beröra under faktorerna historisk bakgrund
(1) och hur implementeringen sker (3).

I enlighet med Smith (1973) kan implementeringsorganisationen således
arbeta mer eller mindre självständigt i förhållande till den organisation där
implementeringen skall ske vilket illustreras i figur 1 nedan.
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Figur 1. Alternativa placeringar (nr 1–3) av en implementeringsorganisation i för-
hållande till ordinarie organisation [efter idéer från Smith (1973); Vedung (1998)
och Johansson (2000; 2004)].

En organisation kan ha hela eller delar av ett implementeringsansvar bero-
ende på vem som beslutat om eventuell förändring. Beslut som fattats av
statliga myndigheter kan innebära att de tar ansvar för implementeringen
eventuellt via länsstyrelser eller kommun- och landstingsförbund (externt
ansvar). Beslut fattade av organisationen själv banar väg för ett internt im-
plementeringsansvar. Det kan även finnas ett delat implementeringsansvar
vid exempelvis beslut om förändring av arbetssätt som fattats av flera sam-
verkande parter. Inte sällan prövas nya arbetsformer i projektform. Ett pro-
jekt som bedrivs i ordinarie verksamhet kan beskrivas som fast knuten till,
integrerad i organisationen och den tillfälligt inrättade projektorganisatio-
nen kan beskrivas som löst knuten, löst kopplad till ordinarie verksamhet
(Johansson m.fl. 2000). Även en projektorganisation kan ha större eller
mindre del i implementeringsprocessen. Oaktat om implementeringsansva-
ret förlagts externt eller internt är det troligt att frågor som rör hur imple-
menteringen förberetts och med vilken omsorg och kunskap implemente-
ringen sker kan komma att ha betydelse för resultatet av implementeringen.

Implementeringsorganisationens betydelse för implementeringsresultaten
(Smith 1973) får således bilda en nionde faktor vid sidan av Vedungs tidi-
gare åtta faktorer:

9. Den implementerande organisationens placering, stabilitet, persona-
lens kvalifikationer och ledarskap är faktorer av betydelse. Även hur
och med vilken omsorg implementeringen förberetts.

Med hänvisning till Hasenfeld (1983) kan ytterligare några tillägg göras till
faktorerna ovan. Till Vedungs faktor 1 kan fogas resurser som en viktig
komponenet innan implementeringen påbörjas. ”Focusing, then, on radical
innovations and change, successfull implementation requires the deploy-
ment strategies that enhance the power of the change advocates and their
access to needed resources.” (a.a., s. 239).
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Till Vedungs faktor 2 kan fogas att metoder eller arbetsverktyg som an-
vänds i arbetet med klienterna kan vara mer eller mindre användbara eller
relevanta för det sociala arbetet. En teknik, en metod, kan skapa osäkerhet
och förvirring om den inte är väldefinierad. Metoder som innebär nya ar-
betsuppgifter och förändrade roller kräver att motsvarande förändring sker
även på arbetsplatsen (Hasenfeld 1983).

Till Vedungs faktor 3 kan utifrån Hasenfeld (1983) tilläggas att männis-
kors inre förmåga och motivation för förändring har betydelse för imple-
menteringsresultat. Det är egentligen inte nytt i förhållande till Vedungs
teori men det utgör en fördjupning, ett förtydligande som kan vara värt att
göra med tanke på att Hasenfeld refererar till HSO specifikt vilket inte
Vedung gör. Motstånd mot förändringar kan finnas bland personal som
riskerar att tappa positioner eller som inte får del av incitamenten för det
nya som ska ske. För en lyckad implementering är det viktigt för ledningen
i organisationen att reducera denna typ av motstånd. Ofta är en lyckad
implementering beroende av den personal som står närmast klienterna. De
utför ett arbete med stark diskretion, det vill säga liten insyn och stort infly-
tande på klientarbetet och kan därmed också underminera försöken till för-
ändring. Detta oavsett om organisationen tagit formella beslut om föränd-
ringen eller ej. Personalen behöver stimuleras och sporras för att ge sup-
port. Det kan också behöva göras modifieringar och kompromisser under
resans gång. En förändring kan också störa existerande maktrelationer. Det
är därför viktigt att ledare och chefer involveras i beslutsfattande som rör
det nya programmet.

Inställning till förändringen från aktörer på ett organisatoriskt fält kan
ha betydelse för en organisations förmåga att ta emot eller stå emot nya
metoder eller idéer och till faktor 8 kan fogas externt legitimeringsstöd:
”The greater the external support for change, the greater the capacity to
neutralize resistance to it.” (Hasenfeld 1983, s. 242).

Ovan har faktorer som kan tänkas ha betydelse för implementerings-
resultatet beskrivits. Utgångspunkten är Vedungs (1998) faktorer som kom-
pletterats med tankegångar från Smith (1973) och Hasenfeld (1983) och
som sedan strukturerats på ett något annorlunda sätt. En faktor i imple-
menteringsteorin som har en framträdande roll är programteorin. Dess be-
ståndsdelar och tänkta funktion beskrivs i det kommande avsnittet.

Programteori
Programteorin är enligt Vedung (1998) en teori om genomförandet av ex-
empelvis ett program, en metod eller ett beslut. Den förklarar hur imple-
menteringen är tänkt att gå till (genomförandet) och vad den ska leda till
(teorin). Den avses kunna fungera som redskap för utvärdering genom att
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en jämförelse kan göras i efterhand mellan hur interventionen var tänkt att
gå till och hur den faktiskt gått till.

Implementeringsteorin som redogjorts för i förra avsnittet innehåller nio
faktorer av betydelse för om ett program/beslut blir genomfört eller inte.
Programteorin är här att betrakta som en del av implementeringsteorin där
den sistnämnda ger ett bredare förklaringsperspektiv än vad en analys en-
bart i enlighet med programteorin skulle ge.

Faktor 2 i implementeringsteorin rör programteorins giltighet. En pro-
gramteori är en föreställning om hur en tänkt förändring ska genomföras
och har på så sätt karaktären av att vara rationell. Det betyder att teorin
anger hur man når det målsatta, hur programmet, insatsen eller metoden är
tänkt att fungera, och hur implementeringen ska gå till. Teorin är normativ
eller kausativ till sin karaktär (Chen 1990; Rothstein 1994; Vedung 1998)
där det  normativa ligger i att ett förhållande eller beteende önskas föränd-
ras eller påverkas. Med det kausativa menas att vissa identifierade förhål-
landen orsakar/leder till en viss förändring. Men en programteori kan vara
felaktig eller bygga på felaktiga förutsättningar och därför inte fungera.
Vedung är kritisk till att använda kausalsamband utan väljer det mildare
uttrycket inverkar istället och betonar mer det normativa inslaget i en pro-
gramteori, det vill säga vad beslutsfattarna ytterst önskar uppnå (se även
Rothstein 1994). Problemet är att man inte från början kan veta exakt un-
der vilka förhållanden implementeringen kommer att ske, och det är därför
naivt att förvänta rationalitet (Rothstein 1994).

Faktor nr 3 i den beskrivna implementeringsteorin avser programteorins
genomförande, det vill säga själva implementeringsförfarandet. Implemen-
teringen i enlighet med programteorin kan misslyckas eller så kan program-
teorin, den normativa utsagan vara fel: ”Among other advantages, specifying
the underlying theory of a program within the evaluation allows that theory
to be tested in a way that reveals whether program failure results from
implementation failure or theory failure.” (Chen 1990, s. 29). Dessa två
möjliga ”fel” enligt programteorin har i svensk forskning benämnts teorifel
respektive genomförandefel (Björkemarken 1995). Rothstein uttrycker
samma sak men med andra ord att det kan finnas brister av substantiell
eller av processuell karaktär (1994, s. 88). Att utveckla en programteori
kan innebära att  aktörerna involveras på ett sådant sätt att genomförandet
och acceptansen underlättas (Vedung 1998). En programteori kan således
vara en hjälp att efter hand få syn på brister som kan korrigeras innan en
intervention slutförs.

Med inspiration av Vedung (1998, s. 179) görs nedan en bestämning av
programteorin. Denna skiljer sig något från Vedungs genom att det är an-
vändandet av en dokumentationsmetod som ska implementeras, inte ett
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statligt beslut, och organisationen är socialtjänsten, det vill säga en HSO.
En inom statsvetenskapen framtagen teori om implementering av statliga
beslut kanske inte är helt överföringsbar till förloppet vid implementering
av nya metoder i en socialtjänstorganisation, men genom sitt syfte bedöms
den som intressant som teoretisk modell för datainsamling och analys i
denna studie.

En programteori ska ange:

1. vad det är som ska implementeras

2. hur informationen och utbildningen om den nya metoden ska gå till

3. när information och utbildning ska genomföras

4. vad informationen och utbildningen förväntas leda till

5. när och hur (tid och omfattning)  tillämpning av den nya metoden ska
ske

6. vad tillämpningen av den nya metoden ska leda till kortsiktigt (til-
lämpningen blir en s.k. determinant för vad som händer – inverkar på
eller orsakar – på kort och längre sikt)

7. när och hur fortsatt tillämpning ska ske (tid och omfattning)

8. vad den nya metoden ska leda till långsiktigt (det yttersta utfallet).

Numreringen ovan återkommer i figur 2 i vilken programteorin åskådlig-
görs.

Figur 2. Schematisk beskrivning av innehållet i en programteori (efter Vedung
1998).

   
 
 

      
       3. Utbildning och 

                                                       information genomförs  
         
 
 
 
 

  5. Tillämpning  
 
 
              7. Fortsatt tillämpning 
 
 

2. Hur ska information 
och utbildning gå till?   
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leda till. 
5. När och hur metoden 
ska användas.  

6. Leder på kort sikt till att 
    ……………………….. 
 vilket är determinant för 
det yttersta utfallet. 

8. Det yttersta utfallet, 
d.v.s. användandet av 
metoden leder på lång 
sikt till att..………… 

     1. Vad ska implementeras? 
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I nästa avsnitt diskuteras hur det sociala arbetet i socialtjänstens kärnverk-
samheter kan beskrivas och förstås. Dessa beskrivningar kommer senare
att relateras till aktörernas uppfattningar om innehållet i det sociala arbete
de utför och diskuteras i förhållande till implementeringsresultatet.

Socialt arbete i praktiken
Tanken bakom att försöka beskriva det sociala arbetet är en föreställning
om att en orsak till att implementeringen av metoder för systematisk doku-
mentation kan lyckas eller misslyckas är om metoderna upplevs som rele-
vanta för det sociala arbete som bedrivs – en dimension som Hasenfeld
(1983) tillfört implementeringsteorin. Det kan tänkas vara så att olika me-
toder kan passa olika bra för olika inriktningar av det sociala arbetet.

Åtskilliga försök har gjorts att beskriva det sociala arbetet både som prak-
tik, teori och som vetenskaplig disciplin (se t.ex. Payne 1996; Bergmark
1998; Marlow 2000; Meeuwisse m.fl. 2000;  Bernler & Johnsson 2001;
Pettersson 2001; Dominelli 2004). Det som är av betydelse för denna studie
är att beskriva vilka former dagens sociala arbete tar i praktiken. Det hand-
lar alltså inte om det ideala perspektivet utan hur det beskrivs och karaktä-
riseras när det studeras empiriskt. Därför blir det inte så intressant att stu-
dera definitioner av socialt arbete, särskilt inte om de enbart är teoretiskt
formulerade. Definitioner blir ofta vida eftersom de ska omfatta ett brett
fält och dessutom finns ibland oklarheter huruvida de försöker beskriva
hur det sociala arbetet faktiskt är eller hur det borde vara (Eriksson &
Karlsson 1990; Bergmark 1998). Payne (1996) menar att definitioner av
socialt arbete måste studeras och förstås i förhållande till de sammanhang
som studerats eftersom de ofta är formulerade utifrån en särskild stånd-
punkt.

Fokus i denna studie ligger på det individuella sociala arbete som äger
rum inom missbruks- och barn- och familjeområdet inom socialtjänstens
individ- och familjeomsorg (IFO). Det innebär att försöket att här beskriva
det sociala arbetet inte omfattar försörjningsstödsområdet eller förebyg-
gande arbete och att i huvudsak svenska och nordiska förhållanden stude-
rats. I fokus står att försöka beskriva det sociala arbete såsom det utförs av
socialsekreterare sedan beslut fattats om att inleda utredning (SFS 2001:453,
kap 11 § 1).

När klienten söker bistånd eller anmäls till socialtjänsten innebär det att
en social utredning inleds. Utredningens syfte är att kartlägga klientens
situation för att kunna bedöma vilka behov och resurser som klienten har.
Med utredningen som grund fattas beslut om bistånd. Ofta är inte det so-
ciala arbetet så rationellt som just beskrivits. Det kan vara svårt att skilja
på utredning, kartläggnings- och motivationsarbete och socialt förändrings-
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arbete. Utredningen kan beskrivas som rationell och traditionell, men också
som informationsprövande, reflekterande och/eller mobiliserande (Westlund
& Isaksson 2001). Ett annat sätt att betrakta utredningen är att skilja på
process och produkt. Mycket händer under utredningens gång som inte
framgår av utredningstexten och en barnavårdsutredning kan därför också
betraktas som en förändringsprocess (Hyvönen & Forsgren 2000).

Vid en genomgång av hur det sociala arbetet beskrivs kan det ibland
också vara svårt att särskilja individ- och familjeomsorgens olika verksam-
hetsområden. Fyra olika huvudinriktningar av socialt arbete har ändå iden-
tifierats inom socialtjänstens IFO-verksamheter nämligen:

• åtgärdande,

• administrativt,

• förhandlande, medlande, synliggörande av tolknings- och handlings-
möjligheter,

• behandlande.

Socialt arbete kan också ha inslag av alla inriktningar samtidigt – de finns
så att säga i socialarbetararsenalen. Hur arbetet med en specifik klient kan
karaktäriseras beror på arbetsuppgiftens art och klientens behov. Kanske
kan också arbetet med en och samma klient karaktäriseras på olika sätt
beroende på när man under det sociala arbetets gång väljer att beskriva
arbetet. Oaktat detta kan en teoretisk kategorisering av empiriska iaktta-
gelser av socialtjänstens sociala arbete användas för att försöka förstå och
svara på frågeställningarna i denna studie.

Som underlag för att försöka finna olika inriktningar har forsknings-
studier använts där det gjorts beskrivningar av det sociala arbetet på empi-
risk grund. Eftersom denna studie sker i en svensk socialtjänstorganisation
har främst svenska och nordiska studier använts. Området tycks relativt
outforskat  (Kullberg & Cedersund 2001) och de centrala inslag som kan
sägas känneteckna det sociala arbete som äger rum på individnivå inom
socialtjänstens individ- och familjeomsorg är inte enkla att identifiera
(Eskelinen & Koch 1997). Men en del finns trots allt att tillgå. Bernler och
Johnsson (2001) har beskrivit en analys och handlingsteori för det psyko-
sociala arbetet som har sin utgångspunkt i empiriska studier. Psykosocialt
arbete innebär att se individen i sitt sammanhang, i ett system där inre och
yttre faktorer i individens liv ses i ett samspel. Psykosocialt arbete omfattar
metoder eller förändringsstrategier som används i relation till individer, fa-
miljer och grupper i förebyggande och behandlande syfte, och måste enligt
Bernler och Johnsson utgå från en teori som stöd för detta arbete. Tre för-
hållningssätt utmärker arbetet. Socialarbetaren åstadkommer förändringar
i klientens livssituation genom egen aktion, direkt styrning och indirekt
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styrning. Det kan också något förenklat uttryckas som åtgärdsinriktat
arbete, förebyggande arbete eller råd och stöd, respektive insiktsskapande
eller medvetenhetsskapande arbete. En socialarbetare kan använda alla
dessa tre förhållningssätt samtidigt: ”Mer direkta åtgärder som resursför-
delning, råd och stöd måste kombineras med indirekta insiktsskapande tek-
niker som hjälper klienten till en ökad medvetenhet om djupare liggande
motiv mot och för förändring.” (Bernler & Johnsson 2001, s. 22).

Klienternas livssituation i socialt behandlingsarbete är oftast så komplex
att insatser av olika slag måste till. Bernler och Jonsson (2001) skiljer också
på existentiell och instrumentell hjälp, närvaro av en människa å ena sidan
respektive förmedling av ting och tjänster å den andra. De ser närvaron av
en annan människa som grundläggande och den ger möjlighet till relation
som är en förutsättning för annan hjälp (a.a.). De beskriver det psykosociala
arbetet som innehållande inslag av alla nämnda fyra inriktningar (s. 75).
Detta synsätt bekräftas i en dansk litteraturstudie (Eskelinen & Koch 1997)
som har kartlagt forskning som rör klient-socialarbetar-relationen i social-
förvaltningarnas individinriktade arbete i Danmark, Norge och Sverige. Det
framgår av denna genomgång att socialarbetarrollen kan beskrivas som
administratör, expert, behandlare, rådgivare eller vägledare beroende på
vem klienten är och inom vilket område socialarbetaren arbetar. Ett socialt
arbete  med klienter som lever i mer eller mindre komplexa livssituationer
leder till  varierande arbetsuppgifter och arbetsinnehåll för socialarbetarna
(Eriksson & Karlsson 1990), och komplexiteten gör det dessutom svårt att
urskilja de olika beståndsdelarna. En uppdelning i myndighetsutövning (se
s. 21) respektive informellt socialt arbete skulle kanske underlätta att syn-
liggöra det sociala arbete som utförs men även det myndighetsutövande
arbetet har psykosociala och etiska komponenter (Pettersson 1994). 9

Några särdrag i det sociala arbetet tycks forskarna vara ganska ense om,
nämligen att arbetet oftast är specialiserat på så sätt att socialarbetarna
arbetar med missbruk, barn- och familjearbete eller försörjningsstöd (Eriks-
son & Karlsson 1990; Andersson 1991; Billqvist 1999; Bergmark & Lund-
ström 2000; Lundström & Sunesson 2000; Bernler & Johnsson 2001). Det
sociala arbetet bygger vidare så långt som möjligt på frivillighet, men det
finns även tvångslagstiftning att ta hänsyn till och socialtjänsten har att
försöka förändra vissa människors sätt att leva vare sig de vill det eller inte
(Pettersson 1994; Lundström & Sunesson 2000; Carlsson 2003). Arbetet
kan vara allt från enklare service- till förändrings- eller behandlingsarbete
(Eriksson & Karlsson 1990; Billqvist 1999; Bernler & Johnsson 2001; Carls-
son 2003) och förändringsfaktorn kan ligga på det personliga planet men
också på det politiska (Payne 1996). I punktform karaktäriseras det sociala
arbetet således av att:
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• det ofta är specialiserat,

• socialarbetarna har att hantera frågor om tvång – frivillighet,

• socialt arbete är ett förändringsarbete, i högre eller mindre
utsträckning.

Socialnämnden har det yttersta ansvaret för att samhällets medborgare får
sina behov tillgodosedda och socialtjänstens insatser för den enskilde skall
utformas och genomföras tillsammans med honom eller henne (SFS 2001,
kap. 3 § 5). Detta innebär att det är grundläggande för det sociala arbetet
att få någon form av kontakt med klienterna, men huruvida arbetet är rela-
tionellt till sin karaktär eller inte finns det dock olika uppfattningar om.

Några studier finns där mötet, relationen och kontakten mellan socialar-
betare och klient ges en central roll (Börjesson & Håkansson 1990; Sved-
berg 1994; Gunnarsson 1994; Uggerhøj 1995; Börjesson 2002; Törnquist
2004) och det finns studier som visar att klienterna vill ha ett individuellt
och personligt bemötande, bli bekräftade och tagna på allvar (Uggerhøj
1995; Billqvist 1999; Carlsson 2003). Andersson (1991) menar att det finns
anledning att skilja på begreppen relation och kontakt och hon har funnit
fyra kategorier av det sociala arbetet som en socialsekreterare inom barn-
och familjeområdet utför – den mest förekommande först; förmedling av
hjälp och stöd, kontroll och myndighetsutövning, behandling samt enbart
utredande arbete. I den första kategorin kan kontakten snarast karaktärise-
ras som en ”positiv kontakt i ett positivt administrativt arbete.” (Anders-
son 1991, s. 88). I den andra kategorin kan kontakten vara negativ och
ytlig. Det är i den tredje kategorin, det behandlingsinriktade arbetet man
kan tala om en relation präglad av närhet, personligt engagemang och för-
troende. Den fjärde kategorin, den renodlade utredningen (av mindre om-
fattning) betecknar hon som neutral – det finns varken relation eller kon-
takt.

Det finns också studier som visar att relationen har betydelse för själva
utfallet av hjälpinsatser. Carlsson (2003) hävdar i sin avhandling att ”resul-
tat visar att relationen mellan aktörerna spelar en avgörande roll för att
hjälp ska kunna utvecklas” (s.194). Övriga inslag förutom en ömsesidig
relation som främjar hjälparbetet är en god initial kontakt, tidiga inslag av
samarbete och ett öppet positivt förhandlingsklimat. Avsaknaden av dessa
faktorer blir hindrande i hjälparbetet och brister i relationen tar udden av
hjälpförsök. Det bekräftas av Bernler och Johnsson (2001): ”Att kunna
skapa och vidmakthålla en behandlingsrelation är det allra mest centrala
och det mest grundläggande i det psykosociala arbetet.” (s. 116). Arbetet
har i dessa senare studier beskrivs som en förhandling mellan socialarbe-
tare och klient om hur hjälpen ska utformas (Billqvist 1999, Carlsson 2003).
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Om parterna enas om en gemensam problemdefinition för detta processen
framåt. Kanske kan det ses som en beskrivning liknande den Morén (1992)
gör av det sociala arbetet: ”Den centrala aspekten av socialt arbete innebär
ett erbjudande om mänskligt bistånd i syfte att synliggöra nya tolknings-
och handlingsmöjligheter i en socialt utsatt livssituation.” (s. 22).

Samtalet som en förhandling beskrivs även av Kullberg (2002) som stu-
derat samtal mellan socialarbetare och klient inom försörjningsstödområdet,
men han poängterar att förhandlingen är ojämlik och att ”Socialarbetaren
som representant för myndigheten har tolkningsföreträde” (s. 96).  För-
handlingen är inriktad på att förstå vilka resultat som  eftersträvas och hur
detta ska gå till. Även om ”försörjningsstödssamtalet” kan skilja sig från
andra samtal inom socialtjänsten därför att biståndet är ganska tydligt
villkorat och klienten i klienten i dessa förhandlingar måste visa vad han
eller hon gjort för att vara berättigad till bistånd, finns ändå maktaspekten
närvarande i allt socialtjänsten företar sig. Resultatet från Kullbergs samtals-
studier speglar två traditioner som arbetet med försörjningsstöd kan sägas
vila på en terapeutisk och en förvaltningstradition. Samma tanke får stöd i
en annan studie där klienterna förutom pengar efterfrågade social-
sekreteraren som ombudsman (Abrahamson 1991); det vill säga att social-
arbetaren får rollen som ett personligt ombud för den enskilde, en roll som
skulle kunna innebära att socialsekreterarna vinner i förtroende och i
arbetstillfredsställelse. Men rollen som ombudsman verkar inte kunna till-
skrivas socialsekreterarna utifrån de studier som finns.

Förhandlande, tolkande, insiktsskapande, medlande inslag där nya
handlingsmöjligheter eventuellt synliggörs får beteckna en inriktning av
socialt arbete. Behandling får utgöra en egen ganska näraliggande inrikt-
ning. Det förefaller som att relationen kan ses som central i båda dessa
inriktningar.

Andra studier ger en bild av det sociala arbetet som åtgärdsorienterat
snarare än förändrings- och behandlingsorienterat (Sunesson 1981, 1985;
SOU 2000:38). En invändning mot att betrakta det sociala arbetet som
åtgärdsorienterat är att hjälpen inte kan ses som enfaktoriell. Hjälpen ska-
pas i en process mellan socialarbetare och klient och kan snarare ses som en
kombination av flera faktorer (Carlsson 2003). I en annan studie (Billqvist
1999) av klientarbetet beskrivs två komponenter i utredningsarbetet (ex-
klusive försörjningsstöd); dels en administrativ där den professionelle följer
lagar, regler och rutiner och dels en hjälpande som innehåller råd, stöd och
behandling. Den administrativa komponenten innebär ett mer standardise-
rat förhållningssätt medan den hjälpande innebär ett mer terapeutiskt/be-
handlande förhållningssätt. Dessa kan ses som två samspelande processer
där den senare dominerar ju ”längre in i systemet” klienten kommer (det
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har med tidsfaktorn och omfattningen på hjälpinsatsen att göra). Benäm-
ningen socialadministration förekommer också för att karaktärisera ett so-
cialt arbete som värderas och uttrycks i termer hämtade från casework-
traditionen (Hydén 1987). I en undersökning (Hydén 1993) som genom-
förts i fyra socialdistrikt i Stockholm med 400 klienter, avseende vilka in-
satser de fick så var den vanligaste insatsen, förutom socialbidrag, av ad-
ministrativ karaktär. Det innebar hjälp att söka bistånd från andra myndig-
heter eller avslag på ansökan eller råd om vart klienten skulle vända sig.
Därefter var den vanligaste insatsen råd och stöd i kombination med admi-
nistrativa insatser. En slutsats från undersökningen är att ett vanligt möns-
ter verkar vara att administrativa insatser utgör grunden och att dessa se-
dan kombineras med rådgivande och stödjande insatser eller med mer mas-
siva insatser i form av placeringar (a.a.). Också Pettersson (1994) beskriver
det sociala arbetet som i huvudsak individinriktat och administrativt. Här
finns således indikationer på att det sociala arbetet bäst beskrivs som
administrativt inriktat, men också som kombinationer av de olika inrikt-
ningarna.

Sammanfattningsvis kan sägas att socialarbetarna i socialtjänsten arbe-
tar specialiserat där det tycks centralt att hantera maktpositioner visavi
klienterna och samtidigt använda förmågan att skapa kontakt med klienter
i mer eller mindre utsatta positioner. Det råder dock osäkerhet om hur detta
arbete kan karaktäriseras. Det sociala arbetet kan ha mer eller mindre
relationella inslag, vilket av några forskare ses som en nödvändighet för att
kunna ge hjälp som innebär förändring. Av andra beskrivs arbetet som
åtgärdsorienterat, administrativt eller behandlande. Enligt Bernler & Johns-
son (2001) skulle alla dessa förhållningssätt kunna sägas ingå i ett psyko-
socialt förändringsarbete där relationen mellan socialarbetare och klient är
central. Socialt arbete beskrivs också som en förhandling mellan socialar-
betare och klient om hjälpinsatsens form. En förhandling som kan vara
öppen, ömsesidig och demokratisk men också fylld av dekret. Dekret där
påverkansmöjligheter och makt kan gå över till andra, till socialnämnd eller
arbetsledare med delegation. Socialarbetarens handlingsutrymme begrän-
sas på så sätt (Carlsson 2003). Det finns också tecken på att arbetet kan
innehålla alla perspektiv beroende på var i ärendeprocessen klienten och
socialarbetaren befinner sig. Hur ärendeprocessen gestaltar sig beror på
verksamhetens uppdrag, klienten och dennes problematik, socialsekretera-
rens uppfattning, lagstiftningen och/eller på den samhälleliga kontexten.

Ett antagande som har sin grund i implementeringsteorin är att doku-
mentationsmetodernas relevans för det sociala arbetet som utförs är en fak-
tor att beakta. I resultatkapitlet ska därför redovisas hur de olika aktörerna
beskriver det sociala arbete som utförs i deras organisationer kontra vad
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som tycks utföras och detta ska relateras till hur arbetet passar ihop med
ASI respektive IUS.

I nästa avsnitt ges en sammanfattning av de teoretiska begreppen som
identifierats i teoriavsnittet och som använts i studien.

Sammanfattande teoriram
Teoriramen innehåller de teoretiska föreställningarna om vilka förhållan-
den som kan ha betydelse för utfallet av implementeringen av FIL-projek-
tet. Begreppen ger ramarna och strukturen för datainsamlingen men är också
underlag för analys och diskussions. De olika teorierna och begreppen till-
för olika perspektiv, men är också på vissa punkter sammanfallande.

Andra myndigheters ageranden på nationell, regional och lokal nivå i
implementeringsskedet kan på verka utfallet. Detta har inte undersökts i
denna studie. Inte på annat sätt än att länsstyrelsen bidragit finansiellt till
projektets genomförande och att frågan kommit upp och diskuterats under
projektets gång. I socialtjänstlagen finns stadgat att socialtjänsten ska vara
av god kvalitet (SFS 2001:453).
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Figur 3. Studiens teoriram. (Figuren är skapad av författaren men Domänteoriru-
tan med de grafiska figurerna är inspirerad av Kouzes & Mico, 1979).

Organisationsteori har valts som övergripande teoriram. Denna innebär inte
en teori utan flera. Ur dessa teorier har några begrepp valts ut som särskilt
centrala och användbara vid en analys av socialtjänsten som organisation
(ruta 1, 2, 3 i figur 3). En organisation konstitueras i hög grad genom de
personer och grupper som agerar och verkar där. Personliga ställningsta-
ganden får därför betydelse i arbetet med klienter i organisationer där kli-
enterna har egna värderingar (Hasenfeld 2000). Person och organisation
hör ihop (Ahrne 1994). Inom nyinstitutionalismen betraktas aktörers hand-
lingar och värderingar som uttryck för kulturellt förmedlade och kognitivt
inlärda beteenden. Även detta betraktelsesätt tillför studien väsentliga
dimensioner (Powell & DiMaggio 1991). Socialarbetarnas, politikernas och
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arbetsledarnas åsikter, värderingar och handlingar, institutionaliserade el-
ler inte, kan analyseras utifrån verktygs- och symbolperspektivet (Røvik
2000). Organisationen kan ses som ett löst kopplat system (Weick 1976),
med stor handlingsfrihet för socialarbetaren som här blir att betrakta som
gräsrotsbyråkrat (Lipsky 1980). Det organisatoriska fältet som är ett nyin-
stitutionellt begrepp, har även det kopplingar till Hasenfelds teorier om
HSO. De olika teoriernas begrepp går ibland in i varandra men ibland är de
specifika för respektive teori. Som helhet kan de teoretiska begreppen ses
som komplementära, de kan på olika sätt bidra till förståelsen av resultatet
av studien.

Till detta fogas implementerings- och programteori som mer näraliggande
konkreta analysverktyg för datainsamling och analys.

Teorierna genomskärs av de perspektiv som domänteorin tillför (Kouzes
& Mico 1979). Domänerna utgörs i föreliggande studie av den politiska
nivån, arbetsledarnivån och socialsekreterarnivån. Domänerna kan vara
sinsemellan olika, avskilda och till och med  motverkande. Att domänteorin
skär tvärs igenom övriga beror på att den spelat en tydlig roll vid såväl
datainsamlingen som vid redovisning och analys av resultaten. Skillnader
och likheter mellan de olika domänerna kan indikera spänningar som tyd-
liggör eventuella implementeringssvårigheter. Hela teoriramen gäller social-
tjänsten som organisation och det sociala arbete som där bedrivs.

Resultat- och analyskapitlet följer de åtta faktorer, inkl. delfaktorer som
angivits i ruta fyra figur 3 (s. 81). De påminner till stor del om de av Vedung
(1998, s. 168) beskrivna faktorerna, men är något förändrade innehålls-
mässigt då Vedungs faktorer har kompletterats och omformulerats med in-
spiration från Smith (1973) och Hasenfeld (1983). Ett par av de av Ved-
ungs faktorer har också  slagits ihop. I tabell 3 (s. 83) rubriceras faktorerna
så som de används i denna studie (den vänstra kolumnen) och vad de mot-
svaras av i Vedungs termer (den högra kolumnen). Varje faktor kommente-
ras därefter i text.
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Tabell 3. Tabellen visar relationen mellan valda faktorer i denna studie (figur 3)
och de av Vedung (1998) beskrivna faktorerna av betydelse för implementering
(siffrorna inom parantes hänförs till Vedungs numrering).

1. Programteorins giltighet är den första faktorn och egen sådan i denna
studie, vilket är en skillnad mot Vedung där programteorins giltighet
ingår i faktorn ’insatsens tydlighet’. På detta sätt framträder program-
teorin tydligare.

2. Programteorins genomförande utgör faktor nummer två i denna stu-
die. Vedung har låtit denna vara en del av en faktor som benämns
’implementeringen’. I denna studie betraktas alla åtta faktorerna som
ingående i implementeringsteorin. Begreppen kunna, vilja och förstå
(Vedung 1998) används som analysverktyg vad gäller aktörerna inom
de olika domänerna. Hasenfelds (1983) begrepp ’förmåga’ och i viss
mån ’resurser’ ingår här (se även figur 3, s. 81).

3. Faktorn historisk bakgrund är intakt i förhållande till Vedungs ur-
sprungliga beskrivning förutom när det gäller några delfaktorer. Dessa

            Faktorer i denna studie                      Vedungs faktorer   
1. Programteorins giltighet 

 
      Ingår i faktorn insatsens tydlighet (2) 

2. Programteorins genomförande 
förstå  
kunna (förmåga-resurser) 
vilja 

      Implementeringen inkl. programteorins  
genomförande (3) 

 

3. Historisk bakgrund 
                    förankring 

             förändring av arbetssätt 

Den historiska bakgrunden (1) 

4. Metodernas/insatsens tydlighet 
relevans 

                    teknisk komplexitet 

Insatsen tydlighet - programteorins  
giltighet (2) 

 
5. Klienternas vilja och förståelse         Adressaternas vilja och förståelse (4) 

6. Implementeringsorganisationen 
stabilitet 
personalens kvalifikationer 
ledarskap 

--- 

7. Kontroll av utvärderingens   
       kvalitet 

Efterhandskontrollens uppbyggnad (5) 

8. Insatser av andra aktörer 
övrig omgivning, 
medborgare, massmedia, 
intresseorg. 

 

Andra insatser av andra aktörer (6) 
Marknaden eller konsumenternas 
reaktion (7) 
Den övriga omgivningens stöd (8) 
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har slagits ihop till att gälla förankring samt förändring av arbetssätt.
Tillgängliga resurser är en aspekt som ingår även i denna faktor (från
Hasenfeld 1983).

4. Faktorn insatsens tydlighet har kompletterats med delfaktorn relevans
(Hasenfeld 1983). Det rör förhållandet att metoderna som implemen-
teras troligen behöver  upplevas relevanta av de som ska använda dem
men också i förhållande till gällande lagstiftning.

5. Klienterna utgör en egen faktor i denna studie och motsvaras av Ved-
ungs adressater. De är i en bemärkelse slutmottagare av interventio-
nen eftersom de tillhör verksamhetens målgrupp, verksamheten ska
gagna dem. Vilken kunskap om, förståelse för och vilja att medverka i
interventionen som klienterna har, har troligen betydelse för utfallet.
(Hasenfeld 1983; Vedung 1998).

6. Implementeringsorganisationen är en faktor som tillkommer med in-
spiration från Smiths (1973) teori i förhållande till Vedungs faktorer.

7. En faktor som Vedung tar upp är att efterhandskontrollens uppbygg-
nad och värderingskriterier kan påverka resultatet. En dålig studie kan
ge felaktiga resultat. Det innebär att studien kan ge svar på de frågor
som önskas, alternativt inte svarar på frågeställningar eller svara på
något annat. Resultatet beror på hur efterhandskontrollen läggs upp
eller om den alls utförs. I denna studie kan det gälla den vetenskapliga
kvalitén på detta arbete.

8. Den sista faktorn av betydelse för implementeringsresultatet, är insat-
ser av andra aktörer. En organisation ingår i en kontext, i ett organisa-
toriskt fält. Troligen avser Vedung formella organisationer och inte
tankar och idéer som i nyinstitutionell teori. Det betyder att andra
organisationers ageranden på nationell, regional och lokal nivå som
ingår i samma organisatoriska fält som socialtjänsten kan påverka ut-
fallet av implementeringen. Med andra ord kan yttre förhållanden och
andra organisationer påverka vad som sker inuti en organisationen.
Denna faktor kommer att beröras men utgör inte fokus i denna studie.
Den inbegriper aspekter av Vedungs tre sista faktorer och vissa av
dessa är inte relevanta för denna studie exempelvis massmedias och
medborgarnas reaktioner vid införandet av de nya metoderna. Här
stämmer inte Vedungs statsvetenskapliga referensramar för implemen-
tering av statliga politiska reformer med den förhållandevis begränsa-
de intervention som studeras här. Det finns emellertid en tidsaspekt.
Medborgarna kan  alla vara presumtiva klienter. I den bemärkelsen
kan socialtjänstens kvalitet på längre sikt tänkas vara av intresse för
alla människor som vistas i Sverige.
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Preciserat syfte  och frågeställningar
Som tidigare angivits är syftet med föreliggande studie att analysera förhål-
landen som antingen främjar eller hämmar implementeringen av metoder
för systematisk dokumentation, uppföljning och utvärdering i socialtjänst-
ens individ- och familjeomsorg. Det är missbruksområdet (vuxna personer
med missbruksproblem från 20 år och uppåt) och socialtjänstens arbete
med barn och familjer (med barn under 20 år) som studerats. Utifrån de
faktorer som genomgången av implementerings- och programteori genere-
rat har studiens syfte preciserats genom formulerandet av frågeställningar-
na nedan (tabell 4, s. 86) och dessa har sedan operationaliserats (bilaga 4,
s. 338) i enkäter och intervjuer och annat datamaterial.

I en beskrivning i efterhand som denna kan tillvägagångssättet förefalla
mer linjärt och strukturerat än det gestaltade sig i verkligheten. Imple-
menteringsteori och delar av organisationsteorierna har funnits med från
studiens början och utgör en grundpelare. Övriga teoretiska begrepp har
tillförts efterhand vilket inneburit att frågeställningar lagts till, ändrats och
fördjupats.
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Tabell 4. Faktorer härledda ur implementeringsteori med tillhörande frågeställ-
ningar.

Faktorer i enlighet med  
teoriramen 

Frågeställningar 

1. Programteorins giltighet  
 

Händer det som programteorin anger ska hända, det vill 
säga verkar programteorin rätt tänkt för det aktuella 
projektet?   

2. Programteorins genomförande  
 

 
i. förstå 

 
 

 
ii. kunna 

 
 

 
 

 
iii. vilja 

 

Har projektet genomförts i enlighet med 
programteorin? 
 
Har politiker, IFO-chefer och socialsekreterare kunskap 
om och har de förstått innebörden av införandet av 
dokumentationsmetoden?  
 
Kan politiker, IFO-chefer och socialsekreterare, det vill 
säga finns förutsättningarna (förmåga och resurser) för 
att införa och använda metoderna? Har 
implementeringen inneburit några tillkommande 
kostnader för kommunerna? 
 
Finns viljan hos socialsekreterare och IFO-chefer att 
använda metoderna? 

3. Historisk bakgrund 
i. förankring  

 
ii. förändring av arbetssätt 

 
 

 
 

 
Hur har förankringsarbetet gått till?   
 
Innebär användandet av dokumentationsmetoder en 
förändring av socialsekreterarnas och förvaltningens 
arbetssätt?  
Är förändringen att betrakta som stor eller liten? Är 
den ett brott mot hittills förd politik? 

4. Metodernas/insatsens tydlighet 
i. relevans 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
                                    ii.    teknisk komplexitet 

Verkar metoderna relevanta för det sociala arbete som 
IFO-chefer och socialsekreterare beskriver att man 
utför i förhållande till: 
 
Det kunskapsunderlag som IFO-chefer, politiker, 
socialsekreterare och  klienter beskriver att 
socialtjänsten använder för att fatta beslut i enskilda 
ärenden; 
 
Lagstiftningens innehåll vad gäller socialt arbete på 
individnivå; 
   
Vad IFO-chefer, politiker och  socialsekreterare lägger 
i begreppet utvärdering av socialt arbete; 
 
Det beslutsunderlag IFO-chefer, politiker och  
socialsekreterare uppger sig behöva i   
verksamhetsutvecklande syfte? 
 
Har det funnits svårigheter av teknisk natur som 
försvårat införandet av dokumentationsmetoderna? 

5. Klienternas vilja och förståelse 
 

Är det viktigt för klienten att veta huruvida 
socialsekreteraren vet något om effekter av föreslagen 
insats?  
 
Upplever klienten att han/hon fått hjälp? 
 
Har socialtjänstens klienter förståelse för att 
socialtjänsten inför ett system för att systematiskt 
dokumentera klientens situation före och efter insats? 
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Frågor och begrepp i frågeställningarna är härledda ur de teorier som an-
vänts. Nedan ges kommentarer till hur några av frågeställningarna kan sä-
gas vara kopplade till respektive faktor.

Punkt 4 i, insatsens tydlighet och relevans.
De data som samlas in kan sägas ha lite olika karaktär vilket kommenteras
närmare i metodkapitlet. Relevans kan handla om respondenters upplevda
relevans alternativt forskarens bedömning av om dokumentationsmetode-
rna förefaller relevanta i förhållande till vad respondenterna säger att de
exempelvis gör. Det kan också vara relevans i förhållande till kriterier som
lagstiftningen ger.

Punkt 5, klienternas vilja och förståelse.
Den första frågan under faktorn klienternas vilja och förståelse handlar om
klienterna överhuvudtaget tycker det är viktigt att socialtjänsten har kun-
skap om huruvida den insats som ges faktiskt kan vara till hjälp. Om kli-
enterna tycker att det är viktigt så antas det kunna påverka deras vilja och
förståelse för att medverka i de samtal och intervjuer som användningen av
ASI och IUS kräver. Den andra frågan under samma faktor, om klienterna
upplever att de får hjälp kan även det ha betydelse för klienternas vilja att
medverka. Upplever de att de får hjälp är det troligt att de blir mer positivt
inställda till att medverka.

Punkt 6, implementeringsorganisationen.
Hur implementeringsorganisationen ordnats i förhållande till kommuner-
na och därmed hur projektledarskapet planerats och genomförts kan vara
av betydelse. Hur utövades projektledarskapet och vilka befogenheter hade
projektledaren? Implementeringspersonalens kvalifikationer handlar här om
projektledarens kunskaper i projektledarskap och i ASI och IUS.

Vilka är klientens upplevelser av dessa 
samtal/intervjuer?  

6. Implementeringsorganisationen 
i. stabilitet 

ii. ledarskap  
 

iii. personalens kvalifikationer 
 

 
Fanns förtroende för IFO Forum? 
Hur har projektledarskapet  
utformats och genomförts? 
Har projektledarens kvalifikationer varit tillräckliga? 

7. Kontroll av utvärderingens kvalitet 
 

Uppfyller denna forskningsstudie vetenskapliga krav?   

8. Insatser av andra aktörer  
i. övrig omgivning, 

 

 
På vilket sätt har Länsstyrelsen som tillsynsmyndighet 
intresserat sig för frågor som rör resultatet av 
socialtjänstens insatser?   
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De återstående teoretiska begreppen som angivits i teoriramen (figur 3, det
vill säga inom ramen för organisationsteori, nyinstitutionalismen, teorier
om HSO samt domänteori) kommer till användning i resultat-, analys- och
slutdiskussionskapitlet. De i tabell 4 redovisade frågeställningarna har
operationaliserats till frågor i enkäter och intervjuer (bilaga 4). Detta leder
till nästa kapitel som beskriver studiens design.
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KAPITEL 3

Metod och genomförande

Det är vanligt att syfte och teoretiska begrepp får styra val av metoder och
ansats (Malterud 1998; Grinnell 2001; Patton 2002). Föreliggande studie
har en tydlig deduktiv ansats med en empirisk förankring. Teorier prövas
empiriskt men inte med det primära intresset att utveckla teorin. Det pri-
mära är istället att med hjälp av teorierna få kunskap om förhållanden som
kan främja eller hämma införandet av metoder för systematisk dokumenta-
tion. De teoretiska utgångspunkterna har hämtats ur implementeringsteori
kompletterade med begrepp från nyinstitutionalismen respektive organisa-
tionsteori. Programteori kan sägas vara en del av implementeringsteorin
och används ofta som redskap vid utvärdering för att få kunskap om det
har inträffat som avsågs hända (Vedung 1998). Denna teori har bedömts
användbar även i denna studie. Enligt nyinstitutionalismen är aktörernas
handlingar och uppfattningar centrala att studera och intresset för vad som
sker i och mellan de olika domänerna (domänteorin) har också påverkat
forskningsdesignen.

Denna studie kan i några avseenden men inte i alla, karaktäriseras som
en fallstudie. Vad som betraktas som ett fall eller en fallstudie kan och har
diskuterats (Merriam 1994; Ragin & Becker 1994). Fallstudien kan karak-
täriseras som en undersökning av exempelvis en grupp, en individ eller ett
specifikt skeende – den kan anses vara partikularistisk. Olika metoder kan
därvid användas, för att samla in vetenskaplig information, även om kvali-
tativa metoder är vanligast förekommande. Fallstudier beskrivs ofta som
mer fokuserade på process och förändring än det slutgiltiga resultatet och
ofta inbegriper forskningsmetoden någon form av fältarbete, att man gör
sig bekant med det fält som ska studeras. Fallstudien har vanligen en induk-
tiv ansats, och andra utmärkande drag är att de är deskriptiva och
heuristiska (Merriam 1994). I vilka avseenden kan då föreliggande studie
sägas utgöra en fallstudie?

I studien har ett konkret fall, FIL-projektet, studerats. Den är partikula-
ristisk på det sättet att ett praktiskt problem studeras och ”uppmärksamhe-
ten riktas mot det sätt varpå grupper av människor hanterar problem av
olika slag utifrån ett helhetsperspektiv” (Ragin & Becker 1994, s. 26). FIL-
projektet kan vidare beskrivas som en förändringsprocess från att arbets-
grupperna börjar arbeta med metoder för systematisk dokumentation till
att de under en projekttid successivt börjar införa dem. Men vid sidan av
processintresset finns i denna forskningsstudie också ett intresse av resulta-
tet. Både kvantitativa som kvalitativa metoder har dessutom använts för
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datainsamling och studien har också en tydlig deduktiv ansats, vilket skiljer
den från den gängse fallstudien. Studien kan ses som deskriptiv i viss ut-
sträckning vilket enligt Merriam betyder att beskrivningen av den förete-
else som studeras är omfattande och tät. En fallstudie ska innehålla så många
variabler som möjligt och spegla samspelet mellan dessa under en längre
tidsperiod. Även i denna studie kan resultatredovisningen upplevas som tät
därför att den är omfattande, men inte i den bemärkelsen som antropologin
använder begreppet (a.a.). Fallstudien och denna studie kan däremot sägas
ha likheter i hur man kan se på möjligheten att generalisera resultat från det
specifika till det allmänna. Detta kommer att diskuteras längre fram i detta
kapitel.

Sammanfattningsvis så kan denna studie sägas vara en fallstudie i bemär-
kelsen att den är partikularistisk, den fokuserar processen, beskrivningen
av resultaten är omfattande och täta samt att samma typ av generalisering-
sanspråk görs som i typiska fallstudier. Men studiens intresse för resultatet
(av implementeringen) och den tydliga deduktiva ansatsen skiljer den däre-
mot från vad som brukar karaktäriseras som fallstudier (Merriam 1994;
Ragin & Becker 1994).

Datainsamling
Datainsamling har skett före och efter FIL-projektet, i vad som kan beteck-
nas som en pretest/posttest design (Marlow 2000). Denna innebär att be-
skriva ’sakernas tillstånd’ före och efter FIL-projektet, det vill säga före och
efter det att socialsekreterarna introducerats för och börjat använda ASI
respektive IUS. En sådan design är vanlig när inte kontrollgrupper är rele-
vanta eller möjliga att använda (a.a.). En kontrollgruppsdesign kan vara
rimligare i ett skede när metoderna är väl integrerade och i det dagliga
klientarbetet. Det är då möjligt att ställa andra mer jämförande forsknings-
frågor om hur det sociala arbetet påverkas och om i så fall vilka metoder
för systematisk dokumentation som fungerar bäst.

Föreliggande studie har bedrivits nära det sociala arbetets praktik. Fors-
karen har varit projektledare för FIL-projektet och kan därmed sägas ha
haft en pro-aktiv roll. Med det avses: ”An approach to or facet of evaluation
or other research that is aimed at producing direct effects on the behavior
of those being evaluated or studied, instead of trying minimize it, as in
traditional model of social science investigations.” (Scriven 1991, s. 276).
Det har inneburit att forskaren givit FIL-projektet, personalen och organi-
sationerna stöd i att använda metoder för systematisk dokumentation, upp-
följning och utvärdering. Det har legat i forskarens intresse att socialarbe-
tare och organisation använt metoderna i enlighet med programteorin för
att på det sättet synliggöra förhållanden som bidrar till eller hindrar organi-
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sationen och dess medarbetare från att nyttja dessa metoder. Den pro-ak-
tiva rollen har inneburit att forskaren under projektets gång fått kunskaper
om förhållanden som hämmat respektive främjat implementeringen av me-
toder för systematisk dokumentation. Forskaren har också formulerat
forskningsstudiens syfte och frågeställningar, valt teorier och forsknings-
design samt bestämt vilken typ av data som skall samlas in.

Litteratursökning
När det gäller litteratursökningar har systematiska sådana genomförts vid
ett par tillfällen med hjälp av för samhällsvetenskapen relevanta databaser.
Dessa har varit tillgängliga genom universitetsbiblioteket i Örebro och har
huvudsakligen bestått av Social Science citation index, Social services abst-
racts, Libris, Elin, Sociological abstracts, Statkunskap – PAIS international
samt Psych INFO. Sökord som använts har varit implementation, evalua-
tion, social work och outcomes i olika konstellationer. Vid sidan av dessa
har även mer osystematiska former används för sökning efter vetenskapliga
artiklar. Utgivningen av relevanta tidskrifter som exempelvis Socialveten-
skaplig tidskrift, Nordiskt Socialt arbete, Scandinavian Journal of Social
Welfare, British Journal of  Social Work har bevakats innehållsmässigt. Detta
har inneburit att referenser följts upp beroende på innehåll i rubriker och
abstracts. Kontakter har etablerats med andra verksamma inom kommu-
ner, universitet och högskolor, FoU-enheter, Svenska Utvärderingsförening-
en (SVUF) och Socialstyrelsen. Det har gällt  forskare och praktiker både i
Sverige och utomlands (Alexanderson 2004).

Centrala aktörer
Det fält som studeras är den kommunala socialtjänsten och i fokus står
individ- och familjomsorgens arbete med vuxna missbrukare och barn och
familjer. Viktiga aktörer för individ- och familjeomsorgens (IFO) verksam-
het finns på nationell, regional och lokal nivå:

1. Riksdag, regering inklusive departement som har socialtjänsten som
ansvarsområde,

2. Socialstyrelsen,

3. Sveriges kommuner och landsting,

4. Länsstyrelsen som tillsynsenhet (underställd Socialstyrelsen),

5. Socialnämndspolitiker (eller motsvarande),

6. Förvaltningsledning med ansvar för IFO-frågor,

7. Förste socialsekreterare,

8. Socialsekreterare,

9. Klienter.
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Studien är begränsad till den lokala nivån och berör aktörerna fem till och
med nio, det vill säga politiker i socialnämnd eller motsvarande, förvalt-
ningsledning, 1:e socialsekreterare, socialsekreterare och klienter. Länssty-
relsen, behandlas i någon mån. Riksdag och regering har som lagstiftande
makt via lagar, departement och Socialstyrelsen inflytande över socialtjäns-
ten. Socialstyrelsen har initierat och deltar aktivt i debatten om innehållet i
en kunskapsbaserad socialtjänst eller EBP – i debatten har även andra för
socialtjänstens kunskapsutveckling viktiga aktörer deltagit såsom företrä-
dare för universitet, FoU-miljöer m.fl. intressenter. Dessa intressenter refe-
reras i viss mån i den bakgrundsbeskrivning som gjorts, men någon mer
framträdande roll än så har de inte fått. Klienterna är en viktig aktör men
på grund av ett relativt stort bortfall i denna del av studien så kommer den
inte att få någon framträdande roll i resultatredovisningen.

Population och urval
I studien har ett fall studerats, FIL-projektet som pågick mellan 2001-01-01
och 2002-12-31. Projektets tillkomst möjliggjorde studien. Det är en form
av urval som kallas för opportunistic or emergent sampling (Patton 2002).
Någonting inträffar som bedöms intressant att studera vetenskapligt. En
forskningsmöjlighet erbjuds.

Populationen består av de som berördes av interventionen och som fors-
kare får man då ta det urval man får, så kallat availibility sample (Marlow
2000). Fyra kommuner (A, B, C och D) i Dalarna deltog i FIL-projektet.
Kommun (A) och (B) deltog med sina barn- och familjegrupper. Kommun
(B) deltog dessutom med sin missbruksgrupp (B II) och kommunerna (C)
och (D) deltog med sina missbruksgrupper. Populationen i forskningsstudien
utgörs av de klienter, socialsekreterare, IFO-chefer respektive politiker i de
undersökta kommunerna som primärt berörts av FIL-projektet. Dessa be-
nämns respondenter eller respondentgrupper i den fortsatta framställningen.

Respondentgrupperna
Fyra socialnämnder (eller motsvarande, se kapitel 4, s. 119) har berörts av
projektet. Alla nämnderna utom en som upplöstes under pågående man-
datperiod och ersattes av ett utskott, har suttit under hela projekttiden.
Politikerna har behandlats som grupp och inte som enskilda ledamöter med
undantag för nämndernas ordföranden som intervjuades inför projektets
start.

Fyra chefer för individ- och familjeomsorgen i respektive kommun (IFO-
chefer) har deltagit i projektet, varav tre utjorde samma person under hela
projekttiden. En IFO-chef ersattes tidigt av socialchefen på grund av sjuk-
dom, vilket fick till följd att 1:e socialsekreteraren fick större ansvar och
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ibland även vara ställföreträdande IFO-chef. Det innebar att socialchefen i
kommunen som IFO-chef hade mycket liten möjlighet att engagera sig i
FIL-projektet, men som formell IFO-chef har denne ändock svarat som IFO-
chef i uppföljningen av FIL-projektet (kommun D).

28 socialsekreterare besvarade en enkät (S 1) före projektstarten eller i
början av projektet om man var nyanställd under projekttiden. Av dessa
var 19 socialsekreterare, inklusive 1:e socialsekreterare, med innan projekt-
start (fem personer från kommun A, 6 personer plus en (B II) från kommun
B, tre personer från kommun C och fyra personer från kommun D). Några
tjänster var vakanta från början men tillsattes under projekttiden. Totalt 26
socialsekreterare besvarade en uppföljande enkät (S 2) efter projektets slut
(bilaga 5, diagram 11, s. 353).

Tabell 5 redovisar antalet respondenter före respektive efter interventio-
nen det vill säga FIL-projektet. Kolumnen som benämns både före och efter
visar de personer i respektive respondentgrupp som besvarat enkäter såväl
före som efter FIL-projektet. Klientgruppen hade som tidigare redovisats
ett bortfall. I de övriga grupperna var det inget bortfall vad gäller enkät-
svaren men i intervjuerna fanns ett litet bortfall.

Tabell 5. Antalet deltagande i studien totalt per respondentgrupp, fördelat på kön.

Före Efter Både före och efter

Kv Män Totalt Kv Män Totalt Kv Män Totalt

Socialsekreterare 23 5 28 19 7 26 15 5 20

IFO-chefer 3 1 4 2 2 4 3 1 4

Politiker i fyra nämnder 24 13 37 18 13 31 * * *

Klienter 21 24 45 18 21 39 15 16 31

varav intervju 11 7 18 10 5 15 10 5 15

Anonyma klientsvar 4 2

* Politikerna besvarade enkäterna anonymt. Redovisas som representant för social-
nämnd eller motsvarande.

Tabell 6 visar en mer detaljerad uppdelning för socialsekreterargruppen per
kommun. 20 socialsekreterare har varit med i stort sett hela projektet och
besvarat enkäterna både före och efter. Med i stort sett avses att några av
dessa 20 socialsekreterare kan ha börjat strax efter projektstart och varit
med till slutet av projektet, eller så kan de ha varit med från projektstart
och slutat i anslutning till projekttidens slut (bilaga 5, diagram 11, s. 353).
Dessa har alltså varit med i stort sett hela projektet och bedömts kunna
besvara enkäterna före (S 1) och efter (S 2) projektet. Om socialsekretera-
ren börjat sin anställning mitt i projektet eller avslutat sin anställning mitt i
projektet har de inte kunnat besvara båda enkäterna (S 1 och S 2).
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Tabell 6. Antalet socialsekreterare som deltagit i forskningsstudien uppdelat per
kommun, före och efter FIL-projektet.

Område  Före  Efter Både före och efter

Kommun A Barn och familj 9 8 5

Kommun B Barn och familj 8 9 6

Kommun B II Missbruk 1 1 1

Kommun C Missbruk 6 4 4

Kommun D Missbruk 4 4 4

Summa 28 26 20

Studien har omfattat hela populationen utom vid den sista datainsamlingen
som gjordes i form av en telefonintervju till ett urval om 17 personer (den
benämns telefonintervjun, T i den fortsatta framställningen). Den omfattar:

En socialsekreterare från varje arbetsgrupp som varit med hela projekttiden 4

En socialsekreterare från varje arbetsgrupp som varit med delar av projekttiden 4

Förste socialsekreteraren från varje arbetsgrupp 4

IFO-chefen från respektive kommun 4

Socialsekreteraren i arbetsgrupp B II 1

Summa personer 17

Av dessa totalt 17 personer som deltog i telefonintervjuerna har tio varit
med under hela projekttiden, sju till större del men var inte med från bör-
jan. Även socialsekreterare som inte var med hela projekttiden togs således
med i urvalet. Det motiveras av att som ny komma in i ett pågående projekt
ställer särskilda krav på projektorganisationen när det gäller introduktion
och utbildning. Den missbruksgrupp som ingick i urvalet (B II) består av en
socialsekreterare som tidigt bestämde sig för att hoppa av projektet. I projek-
tet var detta unikt och bedömdes därför som särkilt intressant att studera.

Insamlingsmetoder
Själva implementeringsprocessen har dokumenterats i form av forskarens
anteckningar, mötesprotokoll, statistikblanketter, beslutsdokument och fyra
dagböcker skrivna av socialsekreterare. De metoder som använts för data-
insamlingen i före-eftermätningen (pretest/posttest design) är enkäter, inter-
vjuer (enskilt och i grupp) samt studier av ärendeakter. Enkäter och inter-
vjuer har omfattat socialarbetare, IFO-chefer, politiker och klienter. Enkä-
ter och intervjuer har fått olika beteckningar för olika respondentgrupper
och beteckningarna dessa refererar till om uppgifterna samlats in före eller
efter interventionen. Beteckningarna kommer att användas i resultatredo-
visningen:
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• En första enkät till IFO-cheferna genomförd före projektstart A 1,
• En andra enkät till IFO-cheferna genomförd efter projektet  A 2 ,
• En första enkät till socialsekreterare genomförd före projektstart S 1,
• En andra enkät till socialsekreterare genomförd efter projektets slut S 2,
• En enkät till politikerna genomförd före projektet P 1,
• En första andra politikerenkät genomförd efter projektets slut P 2,
• En första enkät till besökare (klienter) genomförd före ett första kart-

läggningssamtal enligt IUS eller ASI, B 1,

• En andra enkät till klienter genomförd efter att socialtjänsten gjort ett
uppföljande samtal enligt IUS eller ASI med klienten B 2.

Förutom enkäter har intervjuer gjorts enligt nedan:
• Gruppintervjuer med socialsekreterarna, före och efter FIL-projektet,
• Enskilda intervjuer med IFO-ledarna, före och efter projektet,
• Enskilda intervjuer med ordförandena i socialnämnderna, före pro-

jektstarten,

• Enskilda intervjuer per telefon med ett urval av socialsekreterare, 1:e
socialsekreterare och IFO-chefer, T (telefonintervjun),

• Enskilda intervjuer med klienter före och efter deltagandet i projektet.

Datainsamlingen påbörjades hösten 2000 och avslutades under hösten 2003
(figur 4). Någon uppföljande intervju med socialnämndsordförandena gjor-
des inte då det av enkätsvaren (P 2) framgick att de haft mycket litet med
projektet att göra. Samtliga intervjuomgångar utom telefonintervjuerna (T)
genomfördes av forskaren. Intervjumallen till den senare konstruerades av
forskaren, men intervjun utfördes av en extern intervjuare verksam vid
Örebro universitet, och fokuserade implementeringsorganisationens bety-
delse för implementeringen (faktor 6, figur 3, s. 81). Vid denna intervju
urskiljdes även förste socialsekreterare på grund av deras specifika roll i
organisationen mellan arbetsgruppen, IFO-chefen och implementeringsor-
ganisationen. I studien för övrigt har de inte skiljts ut på grund av att de
även varit handläggare av enskilda ärenden och därmed jämställts med
socialsekreterarna. Gruppintervjuerna med socialsekreterarna skedde på
socialförvaltningarna. Intervjuerna med IFO-cheferna och politikerna sked-
de antingen på socialförvaltningarna eller på Dalarnas forskningsråd. Ett
urval av ärendeakter studerades före projektet, med hjälp av en i förväg
uppställd mall, i syfte att få en uppfattning om ärendedokumentationens
innehåll och form. Urvalet innebar att varje arbetsgrupp fick välja ut två
ärendeakter – ett ärende där handläggaren bedömde som att det gått bra
för klienten och ett där handläggaren inte tyckte att det gått bra. Motsva-
rande studie gjordes inte efter projektet då det framgår av övrig datainsam-
ling i vad mån en påverkan på ärendedokumentationen skett.
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Figur 4. Schematisk beskrivning av forskningsstudiens datainsamling i förhållan-
de till FIL-projektet.

Klientintervjuerna som skedde i anslutning till att enkäterna(B 1 och B 2)
besvarades, gjordes under projekttiden (med de klienter som samtyckt till
intervju med forskaren) allt eftersom nya klienter blev aktuella. Enkäterna
till klienterna delades ut av socialsekreterarna när socialtjänsten visste att
en utredning av klientens situation skulle göras. Klienterna besvarade såle-
des den första enkäten B 1 innan den sociala utredningen hade påbörjats
och även innan ASI respektive IUS introducerats för dem. Med den enkät
som klienterna erhöll följde ett brev som innehöll information om studien
och en förfrågan om medverkan. I följebrevet fanns också en fråga om kli-
enterna förutom att besvara enkäten ville delta i en intervju med forskaren,
före och efter deras kontakt med socialtjänsten. Intervjuerna med klienter
skedde således i anslutning till att de besvarat enkäterna.

Intervjuerna med klienterna i forskningsstudien skedde mestadels utan-
för socialkontoret. Den första intervjun skedde i anslutning till att klienten
blev aktuell för socialtjänsten och efter det att enkäten B 1 besvarats (fi-
gur 4). Den andra intervjun genomfördes cirka 6–8 månader senare efter
det att klienten intervjuats av socialsekreterarna i uppföljande syfte (ASI/
IUS) och enkäten B 2 besvarats. Mellan den första och den andra intervjun
hade socialsekreteraren således samtalat med klienten i kartläggande syfte
a) och efter cirka 6 månader i uppföljande syfte b) med hjälp av ASI alter-
nativt IUS (se figur 4). De klienter som intervjuats inledningsvis kontakta-
des av forskaren för en uppföljande intervju om inte klienten avböjt eller
inte gick att nå. De klienter som hade besvarat den första enkäten B1 fick
en påminnelse från forskaren om att även besvara B 2 i de fall inget svar
kom in.

Av tabell 7 framgår antalet klienter som erhållit respektive svarat på en-
käter samt deltagit i intervjuer före och efter projektet, uppdelade efter kom-
mun. Som jämförelse finns i samma tabell det totala antalet aktuella klien-
ter (ärenden) och antalet gjorda kartläggningar och uppföljningar i enlighet

 
Tidsaxel   2001-01-01                Projekttid  2002-12-31.  
 

      Före                   Efter 
FIL-projektet                                                                                  FIL-projektet 
 
                     
 
 
 
 
 

Enkäter                                                                                                                  Enkäter 
Intervjuer                                                                                                    Intervjuer     
S 1; P 1;  A 1       B 1                           Klientintervjuer                            B 2    S 2; P 2; A 2 
 

Studier av ärendeakter             FORSKNINGSSTUDIEN                               T         

a)Kartläggande samtal                 b)Uppföljande samtal 
        med klienter          ASI/IUS          med klienter 

 

FIL-PROJEKTET 
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med ASI/IUS under projekttiden 2001-01-01 till och med 2002-12-31, per
kommun.

Tabell 7. Antalet ärenden aktuella under projekttiden samt antalet gjorda kart-
läggningar och uppföljningar (IUS och ASI). Antalet klienter som erhållit respek-
tive svarat på enkäter samt intervjuats före och efter projektet (fet stil, forsknings-
studien) i respektive kommun, absoluta tal.

Av tabell 7 framgår att av de totalt 388 klienter som var aktuella under
projekttiden så fick 149 personer enkäten sig tilldelad. 30% svarade varav
18 ställde sig positiva till att intervjuas av forskaren före projektet. Efter
projektet fick 73 klienter enkäten. Av dessa svarade 53% varav 21% ställ-
de upp för en uppföljande forskningsintervju. Missbruksgruppen i kom-
mun B fullföljde inte projektet vilket redovisas närmare i resultatkapitlet.

Dokumentationsmetoderna rör barns eller ungdomars situation (IUS)
alternativt den vuxne missbrukarens (ASI/IUS). När det gäller yngre barn
är det föräldrarna som svarar på frågor om barnets situation. Med äldre
barn, tonåringar, har intervjuerna (IUS) genomförts tillsammans med för-
äldrarna alternativt med ungdomarna ensamma. Klienter i åldrarna ca 15
år och uppåt har därför ibland fått egna enkäter och ibland har föräldrarna
fått dem. Hur detta urval skett har avgjorts av respektive socialsekreterare.

Utan att föregå resultatredovisningen kan det i klargörande syfte redan
här behöva förklaras varför inte fler än 149 klienter fått enkäter trots att
388 klienter ingått i studien. Enkäten skulle delas ut av socialsekreterarna
till de klienter där en utredning skulle göras och med vilka ASI respektive
IUS avsågs att användas (enkät B1) eller hade använts (enkät B 2). I de
ärenden vilka dokumentationsmetoderna inte användes delades emellertid

Kommun 
 

Totalt 
antal 

klienter 
FIL 

Kart-
läggande 
intervju 

FIL 

Upp-
följande 
intervju 

FIL 

Utlämnade 
klient-
enkäter  

B1 

Inkomna 
klient-
enkäter 

B1 

Forsk-
nings- 

intervju 
I 

Utlämnade 
klient- 

enkäter  
B2 

Inkomna 
Klient- 
enkäter 

B2 

Forsk-
nings- 

intervju 
II 

A 
Barn o 
familj 

 
86 

 
45 

 
29 

 
52 

 
13 

 
3 

 
23 

 
12 

 
3 

B 
Barn o 
familj 

 
78 

 
38 

 
23 

 
33 

 
10 

 
5 

 
18 

 
7 

 
4 

C 
Missbruk 

 
103 

 
20 

 
6 

 
20 

 
9 

 
5 

 
9 

 
6 

 
4 

D 
Missbruk 

 
121 

 
45 

 
26 

 
44 

 
13 

 
5 

 
23 

 
14 

 
4 

B II*    

Missbruk 

    

25.  

 

3 

 

- 

 

3 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

   
Summa 

 

 
388 

 
148 

 
84 

 
149 

 
45 

 

 
18 

 
73 

 
39 

 

 
15 

* Kursiveringen betecknar att dessa klienter ej medräknats i summan beroende på att B II lämnade projektet i ett 
tidigt skede. 
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heller inte ut någon enkät. Vilka förhållanden som bidragit till att ASI och
IUS inte använts i alla ärenden behandlas i resultat- och analyskapitlen.

Bortfall
I klientstudien finns ett större bortfall vilket beskrivs i nästa avsnitt. En-
käterna som socialsekreterare, IFO-chefer och politiker ombetts besvara
har besvarats av alla. Detta dock med undantag av, som tidigare nämnts,
socialsekreterare som slutade eller började sin anställning mitt under pro-
jekttiden. Det bedömdes inte meningsfullt att be dem besvara båda enkäter-
na då de rimligen inte kunde ha någon uppfattning i många av de frågor
som ställdes. Alla IFO-chefer utom en har varit samma person före och
efter projektet. Politikerna har inte behandlats som individer utan som
socialnämnd eller motsvarande. Socialnämnderna eller motsvarande har
varit desamma före respektive efter projektet eftersom projekttiden sam-
manföll med mandatperioden utom i en kommun där nämnden avgick (s.
173 och 235). Med ett undantag finns inte heller något bortfall när det gäller
intervjuer av IFO-chefer, socialsekreterare och politiker. En IFO-chefsintervju
som skulle ha gjorts före projektstart kunde inte genomföras. Telefon-
intervjuerna riktades till ett urval om 17 personer. Denna har inget bortfall.

Bortfallet i klientstudien är stort vilket fått konsekvenser för hur resulta-
ten redovisas och används. Detta redovisas nedan.

Klientstudien
Den viktigaste anledningen till bortfallet i klientstudien har med resultatet
av FIL-projektet att göra. Dokumentationsmetoderna ASI och IUS använ-
des inte av socialsekreterarna i alla ärenden som det var tänkt. Därvid mins-
kade möjligheterna för forskaren att få svar från klienter. En annan tänkbar
förklaring till bortfallet i klientstudien kan ha med de restriktioner som ett
vetenskapligt etiskt råd lade på denna vid en etisk prövning av studien (se s.
110).

Av tabell 7 (s. 97) framgår att av de 149 enkäter som delades ut före
användningen av ASI eller IUS besvarades 30%. Efter projektet fick 74
klienter enkäter varav 53% svarade. I förhållande till de 388 klienter som
skulle kunnat haft möjlighet att besvara enkäter är bortfallet ännu större.
En bortfallsanalys har gjorts på den grupp klienter som inte svarade på den
första enkäten B 1. Sammanlagt 104 personer (149 – 45 = 104 personer).
Analysen innefattar variablerna kön, ålder och huruvida man haft kontakt
med socialtjänsten tidigare, det vill säga före den aktuella kontakten (tabell
8). Bortfallsanalysen har gjorts på ett slumpmässigt urval (lottning) om 20
personer av totalt 104 personer. Viss kunskap om de utvalda personerna ur
bortfallsgruppen fanns eftersom socialsekreterarnas samtliga ärenden under
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projekttiden fanns registrerade på ärendelistor av vilka framgick ålder och
kön. När det gäller frågan om vederbörande haft kontakt med socialtjänsten
före den aktuella kontakten gick detta att få fram i efterhand via socialtjänst-
ens ärendedokumentationen.

Tabell 8. Beskrivning av bortfall avseende tre variabler (tidigare kontakt med
socialtjänsten, kön och ålder) i jämförelse med gruppen som  svarat och med det
beräknade värdet för klientpopulationen som helhet (%).

Variabler Urval ur bortfallsgruppen Svarargruppen, I populationen

n=20 personer n=45 personer n=149 personer

Tidigare haft kontakt

med socialtjänsten 40 71 49

Ej tidigare kontakt 60 29 51

Summa % 100 100 100

Män 55 53 54

Kvinnor 45 47 46

Summa % 100 100 100

Åldersgrupper10

    < 7 år 10 20 13

  8-15 50 9 38

16-20 5 22 10

21-25 0 5 1

26-45 15 22 17

  > 45 20 22 21

Summa % 100 100 100

Värdet för populationen som helhet är statistiskt framräknat för att få en
uppfattning om hur svaren på frågorna om kön, ålder och tidigare kontakt
med socialtjänsten fördelar sig i hela populationen (se Ejlertsson 1992).
När det gäller om man tidigare haft kontakt med socialtjänsten visar det sig
att det är färre i bortfallsgruppen än i svarargruppen som haft sådan kon-
takt. Det betyder att klienter som haft erfarenheter av socialtjänsten sedan
tidigare är överrepresenterade bland de i svarande. Den gruppen som inte
tidigare haft kontakt med socialtjänsten visade sig ha något mindre proble-
matisk social situation när det gällde exempelvis arbete, ekonomi, fritid,
fysisk och psykisk hälsa än de som haft sådan kontakt. Däremot var pro-
blemen ganska lika när det gällde familjerelationer, problem med barnen de
bodde med respektive egna alkohol- och narkotikaproblem. Grupperna hade
således problem som förefaller vara ungefär lika stora när det gäller famil-
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je- och missbruksproblem men i svarargruppen har problemen fått mer
långtgående konsekvenser på andra områden i livet som arbete, ekonomi,
hälsa och fritid.

Grupperna  under 7 år respektive 16–20 år är överrepresenterade i svaran-
degruppen. Medan åldersgruppen 8–15 år är underrepresenterad. Övriga
åldersgrupper visar inga stora avvikelser åt något håll. När det gäller kön
är det ingen skillnad mellan gruppen som svarat och bortfallsgruppen.

Det är möjligt att de klienter som besvarat enkäten och sedan anmält sig
positiva till intervju är klienter som för dagen inte mått så dåligt och som
ansett sig ha något att tillföra. Något som skulle kunna tyda på att de i
någon mening inte är de mest utsatta. Det kan emellertid också tänkas att
de klienter som valde att medverka inte kände sig nöjda och därför tagit
chansen att förmedla sitt missnöje till någon utanför socialtjänsten om detta.

Trots det stora bortfallet har klientstudien ändå bedömts som relevant
att redovisa i studiens resultat och detta av framförallt tre skäl: För det
första är representativiteten inte alltid huvudsaken i en kvalitativt upplagd
studie (Marlow 2000). Tankar och åsikter förmedlade av klienter tillför
kvalitativa dimensioner av vikt även om resultaten inte är statistiskt generali-
serbara. För det andra skulle en avsaknad av klienternas vilja och förståelse
i förhållande till interventionen skapa en lucka i studien. Inom ramen för
implementeringsteorin har åtta faktorer identifierats som betydelsefulla för
att förstå implementeringsresultatet (figur 3, s. 81). Faktor 5 avser klienternas
uppfattningar vilket i Vedungs (1998) termer motsvaras av adressaterna.
Att överhuvudtaget inte belysa en av dessa åtta faktorer skulle vara en brist.
För det tredje lyfts ofta brukarperspektivet fram som bortglömt men
väsentligt i studier som rör socialt arbete. I denna studie skulle det innebära
att övriga respondenters uppfattningar om frågor som kan bedömas som
väsentliga för klienterna inte skulle kunna relateras till klienternas egna
uppfattningar.

Redovisningen av resultaten från klientstudien kommer på grund av bort-
fallet att göras på ett mer summariskt sätt än vad som från början avsetts.
Analys och tolkning av klienternas svar kommer att ske med stor försiktig-
het och det som forskaren uppfattat som essensen av klientstudien kommer
att lyftas fram snarare än en mer fullödig bild av resultaten.

Operationalisering av frågeställningar
De åtta faktorer som genererats ur implementerings- och programteorierna
har tidigare redovisats (figur 3). Dessa har brutits ner till frågeställningar
(se tabell 4, s. 86) som i sin tur har operationaliserats till frågor i enkäter
och intervjuer (se bilaga 4, s. 338). Av bilagan framgår också i vilket data-
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insamlingsinstrument respektive fråga finns. Det underlättar förhoppnings-
vis för läsaren att direkt se hur frågorna kan härledas ur teorin och hur de
operationaliserats.

De flesta frågorna i enkäterna är kategoridata med viss ordningsstruktur,
exempelvis från Mycket Stor, Stor, Viss, Liten till Ingen, eller från Mycket
Hög, Hög, Varken Hög eller Låg, Låg till Ingen. Några frågor återfinns i
bilaga 3 för att åskådliggöra struktur och svarsalternativ. Några öppna frå-
gor har också ställts. Svarsalternativ till bakgrundsvariabler som till exem-
pel kön, titel, utbildning, tidigare erfarenhet av socialt arbete har varit
dikotoma respektive polytoma.

Resultaten av datainsamlingen från eftermätningen med socialsekreterare
och IFO-chefer sammanställdes och bearbetades preliminärt. Vissa skillna-
der i svaren kunde urskiljas dels mellan respondentgrupperna och dels mel-
lan svaren från före- och eftermätningen. Dessa resultat utgjorde grunden
för en preliminär tolkning som användes som underlag vid intervjuerna
med arbetsgrupper och IFO-chefer som genomfördes efter projektet.

Här finns anledning att kommentera de olika typer av data som samlats
in och tolkningen av dessa. Data kan sägas vara av olika karaktär. Dels
förekommer data som betraktas som fakta, exempelvis utbildning, år i yr-
ket, ålder m.fl. (Silverman 2000) dels förekommer data av mer narrativ
karaktär. Respondenterna svarar vad deras uppfattning är om till exempel
deras uppdrag, om utvärdering i socialt arbete, eller om de anser att klienten
är respektive borde vara delaktig i sitt eget ärende. Det kan också gälla vad
de tycker och tänker om hinder och möjligheter vid användningen av ASI
och IUS. Utsagorna tolkas i regel av forskaren med hjälp av teorier, tidigare
forskning och mot bakgrund av det kulturella sammanhang i vilket de utta-
las. Det innebär att utsagorna inte tolkas som någon slags objektiv beskriv-
ning av verkligheten utan som respondentens berättelse om verkligheten
(Silverman 2000). Med det nyinstitutionella synsättet där individers upp-
fattningar och handlingar kan sägas konstituera organisationen blir detta
intressant. Det finns också data som avspeglar ett observerbart handlande,
exempelvis data som samlats in på plats av forskaren vid exempelvis grupp-
träffar där datoriserade ärendelistor varit utgångspunkt. Denna senare typ
av data utgör redovisningen av antalet genomförda intervjuer i enlighet
med ASI och IUS. I det fallet redovisas de intervjuer som faktiskt genom-
förts.

Liknande undersökningar (Uggerhøj 1995; Engström & Larsson 1998;
Engström & Armelius 2002) fungerade som inspiration vid konstruktionen
av några frågor i enkäterna till klienten, det gällde frågor om vad som even-
tuellt kan vara betydelsefullt för klienterna vid mötet med socialtjänsten.
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Bearbetning av data
Resultaten av enkäterna har sammanställts per respondentgrupp och per
kommun och bearbetats med hjälp av statistikprogrammet SPSS. De vari-
abler som används i enkäterna har till större delen givit ordinaldata. Detta
styr vilka statistiska analyser och beskrivningar som går att göra (Altman
1991). I denna studie är den kvalitativa tolkande ansatsen framträdande
men vissa enklare beräkningar har gjorts när det bedömts möjligt. Medel-
värden, median i något fall och frekvenser i relativa och absoluta tal har
beräknats. Jämförelser mellan före- och eftermätningar har genomförts och
huvud- och bakgrundsvariabler har använts för att jämföra olika utfall.

Socialsekreterarna försågs med var sin ”statistikblankett” före projekt-
start. Blanketten skulle underlätta för socialsekreterarna att hålla reda på
”sina” ärenden, det vill säga när de gjort den kartläggande intervjun, när de
delat ut forskningsenkäten B1, när de genomfört uppföljningen och när de
delat ut forskningsenkät B 2, samt i vilka ärenden de inte använt ASI/IUS.
Statistikblanketten har utgjort underlag vid möten mellan arbetsgrupperna
och forskaren då vilka ärenden socialsekreteraren haft där de använt eller
inte använt sig av metoderna och i så fall varför har diskuterats. Påminnel-
ser har kunnat göras om när det varit dags för uppföljning med mera. Posi-
tiva och negativa erfarenheter av IUS och ASI och av projektet har också
ventilerats vid dessa möten. Forskaren har fört minnesanteckningar och vid
några tillfällen har återföring av forskningsresultat gjorts för att möjliggöra
en diskussion av tolkningen av dessa.

Intervjuer med politiker, IFO-chefer, socialsekreterare och klienter spela-
des in och har transkriberats ordagrant bortsett från gruppintervju II med
socialsekreterarna, där valda delar skrevs ut mer ingående och andra min-
dre. Anledningen till detta var att även blädderblock användes som
anteckningsmaterial.

Eftersom studien kan karaktäriseras som deduktiv har de teoretiska be-
greppen varit vägledande för operationaliseringen men även i analysen av
intervjuerna. Det skulle kunna innebära att information som inte passar in
i den teoretiska begreppsapparaten går förlorad alternativt aldrig samlats
in. Forskaren har därför försökt att ha en öppenhet för andra infallsvinklar
än de teoretiskt givna. Vid gruppintervju II fördes en friare diskussion om
socialarbetarnas uppfattningar om för- och nackdelar med att använda ASI
och IUS på individ- och verksamhetsnivå. Analysen av intervjuerna har där-
för inneburit ett sökande efter information som belyser de teoretiska be-
greppen, men också efter information som inte passar in i dessa men som
ändå bedömts som väsentliga utifrån syftet med studien.

Respondenterna i telefonintervjuerna (17 till antalet) blev i förväg till-
sända den dokumentationsmall som den externe intervjuaren använde för
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att kategorisera svaren. Den innehöll dels fasta svarsalternativ och dels
möjlighet till kommentarer och respondenterna ombads att under intervjun
muntligen kommentera de fasta svarsalternativen. Intervjuerna genomför-
des per telefon och spelades in. Intervjuerna har skrivits ut i valda delar. I de
delar där intervjuaren förklarar vilka fasta alternativ som finns och
respondenten svarar ett alternativ har intervjun inte skrivits ut. Dessa fasta
svaren har sammanställts för sig. De delar av intervjun som behandlar mo-
tiveringar till de valda svarsalternativen har däremot skrivits ut i sin helhet.

Validitet
Validitetsaspekterna följer en forskare genom hela forskningsprocessen och
flera former finns beskrivna (Kvale 1997; Kristiansen & Krogstrup 1999;
Silverman 2000; Marlow 2000; Denscombe 2004). Några har kommit till
användning i denna studie.

Triangulering är en valideringsmetod som kan anta olika former: ”One
way to use triangulation is to collect different kinds of data, such as
interviews and observations, which may include both qualitative and
quantitative data. Another approach is to have different people collect and
analyze the data or to use different theories to interpret the data.” (Marlow
2000, s. 221). Det Marlow beskriver är således flera olika former av tri-
angulering däribland metod- och begreppstriangulering.

Implementeringen av metoder för systematisk dokumentation har belysts
utifrån fyra olika respondentgruppers perspektiv med hjälp av flera olika
datainsamlingsmetoder (metodtriangulering). Samma frågeställningar har
ställts till grupperna men också specifika för respektive respondentgrupp.
De olika respondentgruppernas uppfattningar och handlingar har fått spegla
en och samma frågeställning. Genom forskarens pro-aktiva roll, vilken inne-
burit regelbundna möten under hela projektet med arbetsgrupperna och i
viss mån även IFO-cheferna, har implementeringsprocessen även kunnat
dokumenteras. Detta tillsammans med användandet av enkäter och inter-
vjuer kan ses som en form av metodtriangulering (se även Silverman 2000).

Flera teoretiska perspektiv och begrepp har haft betydelse för vilka data
som samlats in och på vilket sätt (begreppsvaliditet). Frågor i enkäter och
intervjuer har koppling till implementeringsteori, programteori och organi-
sationsteori.

Resultat från enkäter och intervjuer har sammanställts och preliminära
tolkningar har återförts och diskuterats med socialsekreterare och IFO-che-
fer och i viss utsträckning även med representanter för den politiska nivån
(ordföranden). Valideringen kan också innebära just detta att resultaten
ska låta möjliga och trovärdiga för dem vars idéer, kultur och attityder
undersökts (Denscombe 2004). Ett sådant förfarande kan benämnas del-
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tagarorienterad eller respondent validation (a.a., Silverman 2000). Detta
har emellertid inte skett med klientstudien då klienterna inte utgjort någon
naturlig grupp som av vare sig praktiska eller etiska skäl kunnat samlas.
Invändningar kan göras mot denna form av validering. Deltagarvalidering
är emellertid inte detsamma som att tolkningarna av forskningsresultaten
ska ”godkännas” av respondenterna utan utgör ett sätt för forskaren att
pröva om preliminära datasammanställningar ”känns igen” av uppgifts-
lämnarna. Silverman (2000) uttrycker visst tvivel till såväl triangulering som
till deltagarorienterad validering men säger samtidigt att ”The problem only
arises if we attribute a privileged status to that account” (Silverman 2000,
s. 177). Han menar att man snarare än att ge respondenterna tolknings-
företräde får använda deltagarnas ”validering” som ett av flera bidrag till
datainsamlingen. Denscombes (2004) menar, trots Silvermans invändningar,
att deltagarorienterad validering i grund och botten är en metod för att
fastställa precision och exakthet i forskningsresultaten. Silvermans alterna-
tiva tänkesätt är att under forskningsprocessen försöka vederlägga prelimi-
nära tolkningar och hypoteser genom att jämföra med andra fall. Man tes-
tar preliminära resultat på någon annan grupp, the constant comparative
method. Den kan också innebära att specifika delresultat måste kunna för-
stås mot bakgrund av och passa ihop med de slutliga generaliserbara resul-
taten.

I denna studie ses inte deltagarinvolveringen som en validering av det
analyserade resultatet utan snarare som en validering av tänkbara prelimi-
nära tolkningar under forskningsprocessens gång. Genom att studien rör
fyra kommuner har även detta förhållande bidragit till att preliminära tolk-
ningar kunnat prövas i enlighet med Silvermans komparativa tillvägagångs-
sätt. Vissa begrepp och preliminära resultat i enkäter och intervjuer har på
så sätt prövats i olika arbetsgrupper. Oftast har det visat sig att man förstått
och tolkat frågor och svarsalternativ på liknande sätt men även motsatsen
har synliggjorts. Någon fråga har därvid lyfts ur materialet.11 Preliminära
resultat har förutom att de till vissa delar diskuterats med respondent-
grupperna även jämförts med forskningsresultat från tidigare studier. Vissa
frågor kring ASI har formulerats på exakt samma sätt som i en tidigare studie
(Engström & Armelius 2002) just för att resultat skall kunna jämföras.

Utifrån den begreppsliga eller teoretiska valideringen och den deltagar-
orienterade valideringen som gjorts, i kombination med de möjligheter till
komparation mellan fyra kommuner samt möjligheter att jämföra vissa re-
sultat med tidigare forskning inom fältet, görs bedömningen att resultaten
av denna studie är valida.

Eftersom denna studie i vissa stycken kan sägas påminna om aktions-
forskning (s. 112) kan det vara adekvat att återge hur man inom aktions-
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forskningen ser på validitet. Även inom aktionsforskningen kan naturligt-
vis validitetsbegreppet avse flera moment i forskningprocessen men här ska
diskuteras en validitetsform som inte berörts hittills och som kan kopplas
samman med aktionsforskningen, nämligen att validitet även kan avse de
slutliga resultaten. Detta ska inte förstås som att resultaten ska ”godkän-
nas” eller nödvändigtvis kännas igen av den studerande verksamheten utan
snarare huruvida resultaten får någon betydelse för den verksamhet eller de
aktörer som berörts. Detta har ibland kallats pragmatisk validitet (Holmer
& Starrin 1993; Kristiansen & Krogstrup 1999). Samma resonemang åter-
finns inom den kritiska realismen. Giltigheten är en fråga om ”…hur väl
kunskapen fungerar i praktiken” (Danermark, Ekström, Jakobsen & Karls-
son 2003, s. 53). Denna fråga kan emellertid bedömas först efter att resul-
taten av studien redovisats och analyserats. I förekommande fall skulle detta
kunna  innebära att om studiens resultat kommit till nytta för socialtjänsten
som organisation i framtiden så är resultaten ur aktionsforskningssynpunkt
att betrakta som valida. Det kan gälla om till exempel de förhållanden som
identifierats som främjande respektive hämmande för implementeringen av
dokumentationsmetoder kan vara till nytta för socialtjänsten när nya inter-
ventioner ska implementeras eller prövas. All forskning kan inte vara ome-
delbart nyttig för socialarbetarna på fältet. Forskning kan också innebära
teoriutveckling vars nytta för praktiken kortsiktigt är mer svårbedömd.
Validitetsaspekterna följer en forskare genom hela forskningsprocessen och
kan inte enbart avse resultaten. Däremot kan pragmatisk validitet vara en
form bland flera.

Reliabilitet
I denna studie har både kvantitativa och kvalitativa metoder använts, men
sammantaget får studien betraktas vara av i huvudsak kvalitativ karaktär.
För att kunna bedöma studiens reliabilitet är det centralt att forskningspro-
cessen dokumenteras på ett sådant sätt att den i efterhand kan bedömas och
följas (Silverman 2000). Analysen ska i princip kunna göras om och ge
samma resultat under i övrigt lika förhållanden. Metoderna ska vara så
stabilt fungerande att de skillnader som eventuellt kan avläsas inte har med
själva mätmetoderna att göra (Marlow 2000; Denscombe 2004). Reliabili-
teten är i denna studie kopplad till enkäter och intervjuer som vänder sig till
olika respondentgrupper, före och efter en intervention och  reliabiliteten
kan diskuteras utifrån ett antal aspekter.

En sådan är om variablerna är klart definierade. Enkäterna består till
stor del av frågor med fasta svarsalternativ med plats för fria kommentarer.
De fasta frågorna som ställts både före och efter interventionen har samma

5K K Alexanderson 050406 06-04-05, 09.51105



106

svarsalternativ i båda enkäterna. Enkäterna testades i förväg av några re-
presentanter för socialsekreterare, IFO-chefer, politiker och klienter från
andra kommuner än de som ingick i studien och oklarheter och synpunkter
på innehåll och utformning beaktades. Intervjuerna som genomfördes efter
det att enkäterna besvarats gav möjlighet för respondenterna att utveckla
sina svar. Det är inte alltid möjligt att så klart formulera frågor i enkäter att
de inte kan missuppfattas men det har hela tiden varit en strävan att formu-
lera frågorna så klart och så otvetydigt som möjligt. Respondenternas erfa-
renheter och bakgrund kan emellertid ha haft betydelse för hur de tolkat
frågorna.

En annan aspekt av reliabilitet rör retrospektivitet. Människor som ska
dra sig till minnes förhållanden kan minnas fel. Detta problem har varit
aktuellt i klientstudien då det i den första enkäten (B 1) fanns några frågor
om respondenternas minnesbilder av de tidigare kontakterna med social-
tjänsten. Vid den därpå följande enkäten (B 2) frågades klienterna om hän-
delser som kunde ligga sex till åtta månader bakåt i tiden. En del klienter
hade då svårt att dra sig till minnes. Telefonintervjuerna (T) hade karak-
tären av retrospektivitet vilket resulterade i att socialsekreterare och IFO-
chefer ibland hade svårt att dra sig till minnes hur det var vid tidpunkten
för projektstarten.

Formerna för datainsamlandet är ytterligare en aspekt av betydelse för
reliabiliteten. Data samlades in via enkäter som sedan följdes upp av inter-
vjuer. Politikerenkäterna genomfördes i samband med sammanträden. Sva-
ren samlades in på plats av forskaren utom vid ett tillfälle då de sändes in
per post. Enkäterna till socialsekreterare och IFO-chefer skickades till dessa
respondenter personligen med bifogat följebrev och svarskuvert. Till kliente-
rna delades enkäter ut av socialsekreterarna och de ombads att svara på
enkäterna i hemmet. Detta gjordes av skäl som beskrivs under avsnittet
etiska överväganden (s. 108). Intervjuerna med klienterna skedde mesta-
dels i deras hem. Intervjuerna med socialsekreterare, IFO-chefer och politi-
ker genomfördes med några få undantag på respektive arbetsplats. Några
intervjuer genomfördes på Dalarnas forskningsråd. Intervjuarens kön, ål-
der, etnicitet och bakgrund kan också ha betydelse för reliabiliteten (Marlow
2000; Denscombe 2004). Telefonintervjuerna  genomfördes av en manlig,
extern intervjuare med erfarenhet från socialt arbete medan övriga inter-
vjuer genomfördes av forskaren (kvinna, medelålders, erfarenhet av socialt
arbete och FoU-verksamhet).

Sammantaget kan sägas att forskningsprocessen har beskrivits på ett så-
dant sätt att den går att följa. Variabler och begrepp går att härleda bakåt
till studiens teoretiska begrepp. Enkätfrågorna har utsatts för prövning före
användandet, svaren i enkäterna har kunnat fördjupas genom de efterföl-
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jande intervjuerna, mättillfällena har med några undantag gällt här- och
nusituationen och datainsamlingen har skett under kontrollerade former.
Reliabilitetsapekterna får därmed anses ha beaktats på ett tillfredställande
sätt.

Generaliserbarhet
Population och urvalsförfaranden är avgörande för huruvida resultaten från
ett forskningsprojekt är generaliserbara eller inte, särskilt i experimentellt
upplagda studier. Vid icke-experimentella studier bör generaliserbarheten
dock bedömas utifrån andra kriterier. Ofta är forskaren inställd på att till-
fråga endast ett mindre antal respondenter för att få fördjupad information
om en företeelse (Merriam 1994; Marlow 2000; Denscombe 2004).

I denna studie består populationen av de som berördes av interventio-
nen; de fyra kommunerna i FIL-projektet. Socialarbetarna som använde sig
av ASI eller IUS, vilket involverade ett antal klienter, bildar delpopulationer
precis som politiker respektive IFO-chefer. Tillsammans bildar de en total-
population och det är inte ovanligt att man vid programutvärderingar kan
studera hela populationen (Marlow 2000). Forskningsresultat från denna
typ av urval är inte generaliserbara på representativ, statistisk grund
(Marlow 2000) och vissa menar därför att begreppet generalisering enbart
är lämpligt att använda i kvantitativ forskning (Silverman 2000; Denscombe
2004). Vanligtvis ligger det dock i forskarens intresse att någon form av
generalisering kan göras även i studier som använt kvalitativa metoder; det
vill säga man vill gå från mindre enheter som undersökts empiriskt till mer
allmängiltiga tolkningar av en företeelse. Generalisering kan då diskuteras i
termer som teoretisk generalisering, överförbarhet eller kontextlikhet, vilka
behandlas nedan.

Arbetsgrupperna i FIL-projektet var relativt små och bestod av social-
sekreterare som arbetar specialiserat inom barn- och familjeområdet res-
pektive missbruksområdet. Specialiseringen innebar att frågor om för-
sörjningsstöd handlades i andra enheter även för klienter aktuella inom de
specialiserade områdena. Närmaste arbetsledare har varit 1:e social-
sekreterare eller motsvarande som också haft egna ärenden. Nästa
arbetsledarnivå har varit IFO-chef och förvaltningschef underställd social-
nämnd eller motsvarande. Trots att de inte har något egentligt enhetligt
arbetssätt och att klienterna är unika så finns det gemensamma drag i
socialtjänstens sätt att ordna och sköta sin verksamhet. Socialtjänstlag-
stiftningens framväxt och socialtjänstens historia har satt sin prägel på
socialtjänstens utformning och innehåll på ett nationellt plan (se kapitel 7,
diskussionen om moral, s. 285). En sådan kontextlikhet mellan socialkontor
används i en studie av Billquist om socialbyrån och klientarbetet (1999):
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”Det finns ingen anledning att antaga att förhållanden på socialbyråer i
andra kommuner i väsentligt avseende skulle skilja sig från de studerade.”
(Billquist 1999, s. 61). Anledningarna till detta anges vara att det finns
återkommande gemensamma mönster i socialkontorens fysiska utformning
och i klientarbetet och dess processer, även om varje organisation och varje
ärende är unikt (a.a.). Ytterligare argument för den kontextlika generali-
seringsformen ges av Svensson (2002): ”Om kontexten i en studie under-
söks, tydligt klargörs och analyseras, så kan man överföra resultaten till
andra liknande kontexter.” (a.a., s. 182). Samtidigt måste det finnas en
öppenhet för att det kan finnas skillnader mellan kommunerna som kan
tänkas ha betydelse för implementeringsresultatet. Därvid begränsas möj-
ligheterna att generalisera på grundval av kontextlikhet.

Om de teorier man använder i en studie/analys ger rimliga förklaringar
till det studerade fenomenet kan man tala i termer av teoretisk generalise-
ring som också kan ge möjlighet att från en population eller ett urval dra
slutsatser för en större population: ”Teorin tillhandahåller en grundval för
att överföra fynd och slutsatser från en inramning till en annan eftersom
teorin ger tydliga och logiska premisser för studiens fynd och slutsatser –
ett gemensamt språk som gör tolkningar möjliga.” (Denscombe 2004, s.
185–186). Teorierna tillhandahåller begrepp som gör det möjligt att förstå
villkoren för och betydelsen av de empiriska resultaten och som tillåter fors-
karen att överföra forskningsfynden till andra situationer. Om de teoretiska
begrepp som använts i denna studie visar sig användbara för att beskriva
förhållanden som hämmat eller främjat införandet av metoder för systema-
tisk dokumentation i de studerade socialtjänstorganisationerna bör resulta-
ten vara möjliga att generalisera på teoretisk grund till att i olika utsträck-
ning gälla andra HSO (se även Yin 2003).

I denna studie förefaller det rimligt att tänka sig att generalisering på
teoretisk grund kan  göras. Om den teoretiska begreppsapparaten passar
eller ej kan dock avgöras först när resultaten av studien presenterats och
analyserats. I viss utsträckning bör generalisering även kunna göras på
grundval av den kontextuella likheten mellan socialförvaltningar eller mot-
svarande. I kapitel 6 (s. 271) kommer en återkoppling till generaliserings-
anspråken att göras.

Etiska överväganden
Forskningsstudien har ägt rum i en pågående socialtjänstverksamhet vilket
aktualiserar en rad etiska frågor. Etiska riktlinjer för exempelvis humaniora
och samhällsvetenskap är inte bara  en fråga om tillämpning av regler utan
kräver en reflekterad forskare (Eliasson 1987). Vetenskapsrådet har formu-
lerat regler där hänsyn måste tas till individens behov av integritet och till
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forskningens behov av att utveckla och fördjupa tillgängliga kunskaper och
metoder och samtidigt möta samhällets krav på forskningens kvalitet och
relevans (Vetenskapsrådet 1990/2005). Medborgarna har rätt till skydd mot
otillbörlig insyn; det så kallade  individskyddskravet ses som grundläggan-
de. Individskyddskravet kan delas upp i fyra underkrav som fått benäm-
ningen informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet.
Kraven behandlas nedan två och två och belyses i förhållande till de över-
väganden som gjorts i denna studie.

Informations- och samtyckeskraven
Forskningsstudien introducerades som idé för kommunerna i samband med
att planerna för FIL-projektet började ta form. IFO-chefer och 1:e social-
sekreterare informerades före socialsekreterarna om projektet och studien.
Därefter fick samtliga arbetsgrupper (1:e socialsekreterare och socialsekre-
terare) vid en gemensam träff ytterligare information. De fick i uppdrag att
ta frågan tillbaka och diskutera i gruppen huruvida de ville deltaga eller ej
i FIL-projektet och i forskningsstudien. Alla meddelade senare att de disku-
terat frågan och alla ville vara med. Formella ärenden förelades social-
nämnderna eller motsvarande som beslöt om deltagande i projektet och i
studien. Avtal upprättades mellan socialnämnderna och Dalarnas forsk-
ningsråd (bilaga 1, s. 327) om ömsesidiga förpliktelser. Dessa beslut och
avtal låg också till grund för en ansökan till Länsstyrelsen om projektmedel
för FIL-projektet. Intervjuer och enkäter (forskningsstudien) ägde för an-
ställda inom kommunerna rum inom ramen för ordinarie arbetsuppgifter
och på vanlig arbetstid. När det gällde klienterna gavs information i sam-
band med att de blev aktuella för utredning enligt socialtjänstlagen. Detta
har beskrivits tidigare under avsnittet enkäter och intervjuer. Klienterna
samtyckte genom att svara på enkäten och/eller genom att skriftligen för-
klara sig beredda att ställa upp på en intervju med forskaren. Alla respon-
denter hade således fått information om att de deltog i en forskningsstudie.

Samtyckeskravet innebär att respondenten ska kunna avbryta sin med-
verkan i forskningsprojektet när som helst. Detta informerades klienterna
om i missivbreven som medföljde enkäterna. När det gällde kommunernas
medverkan fick FIL-projektet karaktären av att bli en uppgift som ingick i
arbetet. Medverkan i forskningsstudien ingick i det som arbetsgrupperna
tackade ja till. Alla har haft möjlighet att tacka ja eller nej till deltagande
och någon har också avbrutit projektet och därmed forskningsstudien, för-
hållanden som redovisas och diskuteras närmare under resultatavsnittet.
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Konfidentialitets- och nyttjandekraven
Forskningens behov av information och individens behov av integritet kan
ibland innebära intressekonflikter. Vetenskapsrådet (1990/2005) skriver att
det vore i det närmaste oetiskt att inte bedriva forskning kring faktorer som
människors hälsa och livsvillkor, särskilt rörande mänskligt och socialt li-
dande som kriminalitet, alkoholism och liknande. En implementeringsstu-
die där metoder för systematisk dokumentation ska prövas i det arbete där
socialtjänsten möter de mest utsatta klienterna inom barn-, familje- och
missbruksområdet är därför angelägen. En ödmjuk inställning till de klien-
ter, socialsekreterare, IFO-chefer och politiker som ska pröva metoderna är
naturligtvis viktig och att insamlade uppgifter behandlas konfidentiellt med
hänsyn till individerna. Det är samtidigt svårt att utveckla bra och använd-
bara metoder för socialtjänsten om man inte får pröva dem.

En regional kommitté för forskningsetisk prövning fanns vid tiden för
studiens början i Dalarna, avsedd för högskolorna i Dalarnas och Gävle-
borgs län. Kommittén anlitades också av Dalarnas forskningsråd och en
invändning som de gjorde beträffande klientstudien rörde framförallt
konfidentialitetskravet, men även informationskravet. Invändningen är ett
exempel på när forskningens behov av empiriskt underlag och individ-
skyddskravet kan vara svåra att förena. Tanken var från början att social-
sekreterarna skulle informera och motivera klienterna till deltagande i stu-
dien; inte övertala men underlätta för dem att svara med hänsynstagande
till klienternas rätt att avstå från deltagande. Exempelvis skulle socialför-
valtningen kunna erbjuda särskild plats där enkäterna kunde besvaras och
även lämnas anonymt i en brevlåda. På så vis skulle inte socialsekreteraren
veta vilka som valt att svara eller ej. Kommittén hade synpunkter på social-
sekreterarnas inblandning i forskningsstudien, de skulle helst inte vara  in-
blandade alls. Det etiska rådet ansåg att det fanns en motsättning mellan att
ge socialsekreterarna rollen att informera om forskningsprojektet och löftet
till klienterna om sekretess i forskningsstudien. Det skulle kunna skada tilli-
ten till forskaren menade rådet och menade vidare att det skulle underlätta
om socialsekreterarna inte underrättades om vilka som deltog i forsknings-
studien. Därför skulle de inte heller vara involverade i att ge information
till klienterna.

Den ursprungliga planen var att socialsekreterarna i samband med över-
lämnandet av enkäten skulle vara beredda att förklara och motivera klienten
till deltagande. Socialsekreterarnas roll som informatörer fick dock reduce-
ras i enlighet med den forskningsetiska kommitténs krav. Någon måste emel-
lertid förse klienten med en enkät och den ende som visste vem som skulle
bli klient, aktuell för de metoder som skulle prövas, var den socialsekreterare
som fått ärendet. Det var inte heller realistiskt att forskaren skulle befinna
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sig i fyra kommuner vid de tidpunkter klienterna planerades besöka social-
förvaltningen under hela projekttiden. Således fick socialsekreterarna in-
struktioner att endast överlämna kuvert med missivbrev, enkät och svars-
kuvert och säga så lite som möjligt för att inte klienten skulle blanda ihop
forskningsprojektet med socialtjänstens arbete. I vissa fall skickade social-
sekreterare hem kuvertet till klienten. Forskaren fick i missivbrevet förklara
att forskningsstudien och klientens rätt till eller skyldighet att medverka i
utredning inte hängde ihop; snarare betonades individens rätt att avstå från
deltagande i forskningsstudien. Troligen bidrog detta förfarande till den
låga svarsfrekvensen. Det kunskapsbehov som denna forskningsstudie hade
kom genom den etiska kommitténs agerande på kollisionskurs med klientens
behov av konfidentialitet i förhållande till socialtjänsten.

Nyttjandekravet innebär att forskningsresultat och uppgifter om enskilda
inte får användas för andra ändamål än forskningsändamål. Enkäter och
intervjuer förvaras inlåsta i brandsäkert skåp. Dalarnas forskningsråd har
tillstånd från datainspektionen att i enlighet med bestämmelserna i Person-
uppgiftslagen föra register. Anmälan har gjorts till registeransvarig (person-
uppgiftsombud) på Dalarnas forskningsråd när bearbetning av materialet
påbörjas och personregister upprättats för denna studie.

Om metodens för- och nackdelar
Forskning kan bedrivas på flera sätt och olika ansatser har sina för- respek-
tive nackdelar. Det kan finnas alternativ till teori och design, men begräns-
ningar finns ändå alltid oavsett vilket val forskaren gör (Silverman 2000;
Denscombe 2004). Ett alternativt syfte med forskningsstudien hade kunna
vara mer teoretiskt formulerat. Den kunde ha haft en teoriprövande ansats
vilken empiriskt prövat implementeringsteorin. Eventuellt hade då resulta-
tet blivit mer inomvetenskapligt intressant. Forskning i socialt arbete har
samtidigt kritiserats för att den bedrivs för långt ifrån det sociala arbetets
praktik och att resultaten får begränsad  betydelse för praktiken (Hallberg
2000; Dellgran & Höijer 2001; Engström 2005; se även Payne 2005). Viss
forskning varken kan eller ska vara omedelbart nyttig för praktiken, till
denna hör exempelvis teoriutveckling. Andra menar att forskningen bör
vara mer tillämpad till sin karaktär (se exempelvis White m.fl.1991; Hol-
mer & Starrin 1993; Dellgran & Höijer 2000). Svensson (2002) för ett
resonemang om teoriutveckling utifrån en kombination av pragmatism och
kritisk realism. Det möjliggör en kombination av praktisk kunskap med
teori och begreppsutveckling.

I denna studie finns en ambition att försöka kombinera ett kunskaps-
utvecklingsintresse på vetenskaplig grund med ett intresse av att utveckla
det sociala arbetets praktik. Därför valdes det syfte som tidigare presente-
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rats och den metodologiska ansats som redovisats inledningsvis i detta ka-
pitel.

För ett antal år sedan var positivismen eller empirismen det dominerande
synsättet inom samhällsvetenskapen (Andersson 1979; Johansson & Lied-
man 1987; Marlow 2000; Payne 2005). Ontologiskt antas i positivismen
att det finns en objektivt given värld. Dess epistemologi föreskriver att så
objektiva iakttagelser som möjligt ska göras i syfte att stödja eller förkasta
hypoteser och teori och att forskarens värderingar inte ska påverka resulta-
tet (a.a.). Sådan otillbörlig påverkan benämns ofta som olika typer av bias
(Ludvigsson 2002, Cochrane 1972, 1989). Den samhällsvetenskapliga
forskningen förespråkar inte sällan objektivitet i den bemärkelsen att in-
teragera så lite som möjligt med det studerade fenomenet. Vid sidan av
positivismen, som i sig omfattar olika varianter, har hermeneutiska synsätt
utvecklats i olika former (Andersson 1979; Johansson & Liedman 1987;
Marlow 2000, Svensson & Starmark 2002; Payne 2005). Ontologiskt an-
tas, i dessa former, att världen är subjektivt given och den epistemologiska
utmaningen är att tolka denna. Experimentella eller icke experimentella
designer kan ligga till grund för datainsamling. Att som forskare försöka
stå vid sidan av forskningsobjektet kan vara eftersträvansvärt i viss typ av
forskning. Det beror på forskningsfrågan och vad man vill åstadkomma
(Silverman 2000; se även Danermark m.fl. 2003). Utifrån teorin om den
kritiska realismen hävdas att samhällsvetenskaperna inte kan studeras ob-
jektivt eftersom det som erfars ”alltid filtreras genom språk och begrepp
som är relativa och föränderliga i tid och rum” (Danermark m.fl. 2003,
s. 75). Men samtidigt hävdas att det finns en verklighet oberoende av vår
kunskap om den som vi kan få mer eller mindre sanningslik kunskap om.
Därför kan inte heller vetenskap uppfattas som något som först och främst
har med observation att göra. Vetenskap kan ses som en praktisk social
aktivitet, ”som syftar till att på ett eller annat sätt påverka – omvandla,
förbättra, modifiera, manipulera – den verklighet den själv är en del av”
(a.a. s. 53). Vad man ser som forskare, observationerna, har att göra med
vilken begreppsapparat man använder.

Inom aktionsforskningstraditionen involveras forskaren i varierande grad
i en organisation för att utveckla, pröva och använda kunskap i sitt sam-
manhang, tillsammans med dem det berör och med demokratiska förtecken
(White m.fl.1991; Hart & Bond 1996; Greenwood & Levin 1998). Vid
sidan av eller i aktionsforskningens spår har den interaktiva forsknings-
traditionen växt fram vilken bland annat förknippas med arbetslivsforskning
(Svensson 2002; Adler m.fl. 2004). När forskningsfrågan rör områden där
praktisk kunskap spelar roll krävs både teoretisk och empirisk forskning
med såväl inifrån- som utifrånperspektiv (Hallberg 2000). Med inifrån-
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forskning avses ”att forskare inom ett praktiknära område speciellt upp-
märksammar praktiken och dess villkor, och tar hänsyn till både teore-
tikernas och praktikernas föreställningar om den praktiska kunskapen, ana-
lyserar dess förutsättningar och uttryck och, i korthet bildar egen kunskap
om praktiken” (Hallberg 2000, s. 264). En sådan forskarroll skiljer sig från
rollen i den traditionella samhällsvetenskapliga forskningen, som ofta inne-
bär en mer eller mindre utanförstående observerande forskare som bör
interagera med sitt forskningsobjekt så lite som möjligt (Frankfort-
Nachmias & Nachmias 1992; Denscombe 2004).

Den forskning som bedrivits i denna studie kan sägas haft ett inifrån-
perspektiv och har som sådan vissa likheter med aktionsforskningen. Vissa
likheter finns också mellan denna studie och fallstudien som metod, som är
vanligt förekommande inom exempelvis antropologi och sociologi (Merriam
1994; Ragin & Decker 1994). Denna studie betraktas emellertid inte fullt
ut som en fallstudie, vilket berördes inledningsvis i detta kapitel. Det finns
dock beröringspunkter med fallstudien, bland annat genom att forskaren
befunnit sig nära den studerade empirin. De fördelar respektive nackdelar
och de tillkortakommanden dessa ansatser har diskuteras nedan.

Fördelarna med inifrånperspektivet är att forskaren är en del av den kul-
tur som studeras, förstår vad som försiggår, vad som är viktigt eller vad
som behöver tydliggöras (Merriam 1994; Hallberg 2000). Aktionsforskaren
respektive fallstudieforskaren kan sägas ha ett inifrånperspektiv och den
specifika kunskapen som forskaren har kan ses som en tillgång: ”Om utvär-
deringen genomförs av någon annan än den som har ansvar för projektets
aktionsdel, är det fara för att forskarens behov av utvärderingsdata kan
tvinga fram en vinkling av åtgärden som varken är avsedd eller ändamåls-
enlig. Särskilt gäller detta om forskarna väljer resultatmål som inte är till-
räckligt relevanta för projektets mål, eller om forskningsdesignen kräver en
stabilitet som förhindrar utveckling av åtgärden i takt med de erfarenheter
som vinns under processen.” (Malterud 1998 s.138). Nackdelarna består i
att den som är alltför bekant med ett område riskerar att inte kunna hålla
distans och därmed inte förmår ställa de kritiska frågorna. Ett utifrån-
perspektiv ger större distans och utrymme för alternativa tolkningar och
handlingar. Bägge perspektiven kan försvaras men förutsätter olika kompe-
tens hos forskaren (Hallberg 2000).

Forskaren i fallstudien kan ses som ett mänskligt mätinstrumentet med
mänskliga tillkortakommanden, som emellertid även har en flexibilitet att
söka meningsfull information (Merriam 1994). Mänskliga tillkortakom-
manden kan röra sig om personliga värderingar och erfarenheter som på ett
omedvetet sätt påverkar resultaten av undersökningen. Den induktiva an-
satsen i en fallstudie gör att forskaren inte har mycket struktur att hålla sig
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till. Denna studie är snarare deduktiv varför datainsamlingen varit teori-
styrd och strukturerad även om forskaren samtidigt haft en öppenhet för
mer oförutsedda resultat. Med hjälp av teoretiska begrepp försöker forska-
ren förstå sina resultat samtidigt som dessa begrepp också kan vara begrän-
sande. Det innebär att forskaren parallellt med den givna teorin behöver ha
en öppenhet för andra resultat än de som passar in i den givna begrepps-
apparaten.

I litteraturen finns några svårigheter med forskarrollen beskrivna som
förknippas med en aktionsforskningsansats. Tre dilemman anges: mål, ini-
tiativ och det etiska dilemmat (Rapoport 1970; Roos 1998; Westlander
1999). Samtliga berör frågor om vetenskaplighet. Måldilemmat utgörs av
praktikerns krav på kunskapsrelevans å ena sidan och vetenskapens krav
på vetenskaplig giltighet å den andra. Initiativdilemmat berör frågan om
vem som har initiativet, praktikern med sitt problemlösande intresse eller
forskaren med vetenskapens intresse av mer generell kunskap och teori-
utveckling. Det etiska dilemmat rör frågan om parternas acceptans av var-
andra mot bakgrund av sina olika kunskapsintressen: ”Detta dilemma hand-
lar också om huruvida tillit och förtroende kan skapas mellan parterna,
och om en ’överinvolvering’ i varandras verksamheter minskar värdet av
samarbetet och kunskapsutvecklingen.” (Roos 1998 s. 31). Att aktivt arbeta
med dessa dilemman kan förefalla svårt men kan samtidigt vara precis det
som ger utveckling i samarbetet (Rapoport 1970). Egentligen är dessa
dilemman inte enbart aktionsforskningens. För vem som vetenskapliga re-
sultat ska ha relevans och hur forskningsresultat blir kända och används är
aktuella frågor för alla vetenskapliga inriktningar. Det etiska dilemmat, så
som det beskrivits ovan, får hög aktualitet inom vissa former av aktions-
forskningen där forskare och praktiker arbetar nära. Ju tydligare roller ju
lättare är troligen det etiska dilemmat att hantera.

Hur kan man se på denna studie i förhållande till dessa dilemman?
Forskningsstudien har varit avgränsad i förhållande till FIL-projektet. Den
tydliga uppdelningen mellan forskningsstudien och utvecklingsprojektet har
gjort att de dilemman som beskrivits inte varit så framträdande. Utveck-
lingsarbetet i form av FIL-projektet varade under en begränsad tid och hade
delvis andra mål än forskningsstudien som pågick ytterligare en tid. Data-
insamlingen till forskningsstudien avslutades senhösten 2003. Forskaren har
sedan dragit sig tillbaka för att fullfölja det vetenskapliga uppdraget. Det
etiska dilemmat handlar här om parternas acceptans av varandra och om
tillit och förtroende dem emellan. Dilemmat infann sig i ett par fall i en
kommun i slutet av projektet. Det fanns socialarbetare som upplevde att de
skulle göra uppföljande intervjuer för forskarens skull, eller att forskaren
distanserade sig från socialtjänstens verklighet så att hon inte förstod var-
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för socialarbetarna inte kunnat fullfölja projektet. Detta är uppfattningar
som kan förekomma och som kan inverka på förtroendet mellan forskare
och praktiker i all forskning oavsett forsningsansats och diskuteras ofta i
etiska termer (Denscombe 2004).

En annan tänkbar nackdel med forskningsdesignen kan vara att den va-
rit för kort. Implementering av nya arbetssätt tar tid (Eriksson m.fl. 1985;
Engström 2005) och frågan är när man kan anse att implementeringen är
uppnådd. Kanske är det när alla socialsekreterare använder metoderna i
alla ärenden i kartläggande och uppföljande syfte? Eller när aggregeringar
av resultat från individnivå till gruppnivå kunnat göras en eller flera gånger?
Eller när aggregerade resultat värderats och använts i verksamhetsut-
vecklande syfte? Denna studie har inte kunnat ha ett så långt tidsperspektiv,
trots att projektet ändå varade i tre år och forskningsstudien i fem år. Den
korta tiden har emellertid också möjliggjort för forskaren att följa imple-
menteringsprocessen relativt nära.

En form av bias i de interaktiva, tolkande forskningstraditionerna kan
vara att forskaren blandar ihop sin förförståelse med resultatet. Det inne-
bär att forskaren behöver synliggöra och ifrågasätta sina egna utgångspunk-
ter (Malterud 1998; Svensson & Starmark 2002). Inom aktionsforsknings-
området ”är det speciellt viktigt att inte förväxla förförståelse och resultat,
att identifiera och reflektera över sin egen roll i forskningsprocessen och att
överväga alternativa tolkningar och versioner” (Malterud 1998, s.144).
Forskaren i denna studie har samtidigt varit projektledare och forskare och
har tidigare yrkeserfarenhet av socialt arbete inom framförallt socialtjänsten.
En forskare kan genom att använda en strukturerad metod få stöd i ambi-
tionen att kontrollera bias. Det har i denna studie varit forskarens ambition
att inta ett kritisk förhållningssätt till den egna förförståelsen och strävan
har varit att betrakta och beskriva implementeringen av metoder för syste-
matisk dokumentation så objektivt som möjligt trots att världen kan be-
traktas som subjektivt given.

Ett mer distanserat förhållningssätt hade eventuellt givit ett annat resul-
tat. Om det hade inneburit att förhållanden av betydelse framträtt tydligare
är tveksamt. Erfarenheter från tidigare forskning ger inga indikationer på
att distans skulle bidra till en lyckad implementering. Det kan tvärtom vara
så, utifrån syftet med denna studie i kombination med den valda teorin, att
närheten till det studerade fenomenet inneburit bättre möjligheter att förstå
dessa fenomen och givit forskaren ett fördjupat aspektseende. Det är argu-
ment som återfinns bland annat inom fenomenologin (Merriam 1994;
Kristiansen & Krogstrup 1999). Den teoristyrda, deduktiva designen kan
sägas ha givit studien en struktur som i viss mån motverkat eventuell påver-
kan från forskaren som person.
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Lärande i arbetslivet är något som kommit att betonas på senare år
(Ellström 2002). Genom individers lärandeprocesser i arbetet kan organi-
sationer lära, förändras och utvecklas. Individers lärande behöver emeller-
tid inte betyda att vare sig person eller organisation utvecklas eller växer.
Ellström skiljer på ett  anpassnings- eller bemästringsinriktat lärande och
ett utvecklande, kreativt lärande. Ett anpassningsinriktat lärande har sitt
fokus i det omedelbart givna medan ett utvecklingsinriktat lärande fokuse-
rar på förbättring och utveckling av rådande förhållanden. Problemet gäl-
ler vad som lärs, under vilka betingelser och hur, vilket lärande som under-
stöds av ledningen och huruvida möjligheter till lärande tas till vara av de
anställda. Många faktorer bestämmer huruvida lärande kommer till stånd
(a.a.). En faktor är i vilken utsträckning personalen får och kan medverka i,
som i denna studie, arbetet med att implementera och använda nya meto-
der för systematisk dokumentation, uppföljning och utvärdering. En fördel
med den forskningsmetod som används här skulle alltså kunna vara att den
inneburit ett lärande för personal och organisation och detta oavsett resul-
tatet av implementeringen.
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KAPITEL 4

Interventionen

Detta kapitel består av en beskrivning av den intervention som utgör studi-
ens empiriska underlag, det vill säga FIL-projektet. En redovisning görs av
hur IFO Forum vid DFR bjöd in till deltagande i projektet, hur projektet
var tänkt att fungera och vilka överväganden som låg bakom valet av de
metoder för systematisk dokumentation, uppföljning och utvärdering som
prövats i projektet. Dessa dokumentationsmetoder, ASI och IUS, presente-
ras mer ingående än hittills. Kapitlet avslutas med en sammanfattande, jäm-
förande analys av de två metoderna.

Fil-projektet
FIL-projektet bedrevs inom ramen för ett regionalt forsknings- och utveck-
lingsuppdrag som givits IFO Forum (FoU-enhet) vid DFR. Projektet starta-
de med förberedelser hösten 2000 och FIL står för ’Förändring I Livet’ men
även FIL i betydelsen datafil. Projekttiden varade till och med 2002-12-31.
FIL-projektets syfte var att tillsammans med fem arbetsgrupper utveckla,
men också implementera och pröva fyra delvis olika metoder för integrerad
utvärdering i socialtjänstens myndighetsutövande delar. De fyra kommu-
nerna deltog  i projektet med fem ordinarie socialsekreterargrupper, vilka i
fortsättningen kallas arbetsgrupper. Projektets preciserade syften var:

a. Att introducera och pröva fyra delvis olika kartläggnings/utvärde-
ringsmetoder inom socialtjänstens IFO-verksamhet.

b. Att belysa och jämföra betydelsen av metoderna för klienter, personal
och organisation.

c. Att inspirera kommunerna att fortsätta använda någon form av inte-
grerad utvärdering även efter projektets slut.

FIL-projektet uppstod i ett läge då det fanns en efterfrågan från länets kom-
muner på stöd i utvärdering av det sociala arbetet. Projektidéen formulera-
des av IFO Forum. Genom tidigare FoU-arbete hade IFO Forum erfarit att
dokumentationsmetoder som integrerats i det sociala arbetet kan vara en
möjlighet till lärande och utveckling för socialarbetare och verksamheter.
IFO Forum hade även haft kontakter med professor Lars Oscarsson vid
Örebro universitet liksom med Göran Sandell vid Göteborgs universitet då
de visat ett intresse för dessa frågor. Båda är verksamma inom ämnet socialt
arbete. IFO Forum hade också erfarit att sådana metoder lättare kom till
stånd i verksamheter som ligger lite vid sidan om den verksamhet som kom-
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munerna är tvungna att bedriva enligt lag. Det kunde exempelvis gälla min-
dre behandlingsenheter eller projekt som arbetar under längre tid med min-
dre klientgrupper. Det var därför en utmaning att försöka integrera utvär-
dering i socialtjänstens utredande arbete, det som ofta benämns myndig-
hetsutövning (se s. 21).

IFO Forum hade således vid tiden för projektstarten en dialog med flera
socialtjänstföreträdare och enskilda socialsekreterare som visat intresse för
integrerad utvärdering. I några kommuner, inom några enheter hade ett
samarbete om systematisk dokumentation även inletts och i vissa fall avslu-
tats (Dalarnas forskningsråd 2000, 2001, 2002). Vissa kunskaper och tidi-
gare erfarenheter som IFO Forum hade användes inför igångsättandet av
detta nya projekt som kom att rikta sig till socialtjänstens barn- och familj-
earbete respektive missbruksarbete.

Kunskaper och erfarenheter som IFO Forum hade sedan tidigare gällde
uppfattningen att alla nivåer i organisationen måste involveras för att en
implementering ska lyckas. Arbetsgruppen inkl. 1:e socialsekreterare och
socialsekreterare måste själva tacka ja eller nej eftersom det är de som ska
använda metoderna. Även den politiska nivån måste informeras och säga ja
eller nej till deltagande. På grund av kommunernas ansträngda ekonomi
fick inte projektet innebära några tillkommande kostnader. IFO Forum hade
också en idé om att involvera chefer och socialsekreterare på ett sådant sätt
att de skulle uppleva projektet som sitt eget. Det innebar att projektledaren
försökte använda ett demokratiskt förhållningssätt vilket tänktes innebära
att kommunerna skulle ta det fulla ansvaret för projektet och använda
projektledaren som ett stöd. Den senare skulle inte ha makt att bestämma
eller beordra socialarbetarna. IFO-cheferna tänktes som referensgrupp för
projektet. Arbetsgrupperna skulle få möjlighet att träffas regelbundet un-
der projekttiden tillsammans med projektledaren för erfarenhetsutbyte och
stöd. Projektledaren skulle dessutom regelbundet besöka arbetsgrupperna.

Projekttidens längd bestämdes med hänsyn till att alla moment som in-
kluderas i dokumentationsmetoderna (kartläggning, uppföljning, aggrege-
ring, utvärdering) skulle hinna genomföras. Det bedömdes som angeläget
att antalet genomförda kartläggningar och även uppföljningar skulle bli så
många till antalet att det skulle bli möjligt att aggregera till gruppnivå innan
projekttidens slut. Projektledaren skulle genom sin medverkan visa hur agg-
regeringen kunde gå till i syftet att arbetsgrupperna  skulle kunna göra detta
arbete på egen hand efter projekttidens slut. Av erfarenhet visste IFO Fo-
rum att det första aggregeringstillfället är strategiskt viktigt då social-
arbetarna då visat sig få förståelse för hela processen från kartläggning till
uppföljning, aggregering och utvärdering. Resultatet från aggregeringen
skulle också utgöra underlag för redovisning till den politiska nivån och för
utvärdering.
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Ytterligare en erfarenhet som IFO Forum hade sedan tidigare var att en
besvärlig personalsituation försvårade alla former av kvalitetsutvecklings-
arbete. Med det avses att personalomsättningen är hög, att det är svårt att
nyrekrytera utbildad personal och att en eller flera tjänster är obesatta un-
der längre eller kortare tid. Å andra sidan var det IFO Forums uppfattning
att en viss personalomsättning alltid finns och att ett dokumentationssystem
måste fungera trots detta. Själva implementeringsfasen ansågs dock känsli-
gare för personalombyten än när det nya systemet införts och fungerar fullt
ut.

Kommunerna, undersökningsenheterna i FIL-projektet hade alltså inbju-
dits till deltagande utifrån vissa kriterier som bestämdes av IFO Forum. Ett
sådant förfaringssätt kan i forskningstermer kallas ändamålsinriktat eller
kriterierelaterat urval (Merriam 1984; Patton 2002). Men FIL-projektet var
ett utvecklingsprojekt och urvalet gjordes främst i syfte att kunna fullfölja
ett utvecklingsarbete.

Genom den kännedom som IFO Forum hade om länets kommuner in-
bjöds fyra kommuner (fem arbetsgrupper) som möjliga deltagare utifrån
följande kriterier, kommunerna skulle:

• inte tidigare ha använt dokumentationsmetoder i utredningsarbetet,

• ha en relativt god personalsituation inkl. en stabil arbetsledning vid
tidpunkten för projektets start,

• aktivt ta ställning till förmån för deltagande i projektet vilket inklude-
rade socialsekreterargrupperna, IFO-cheferna och politikerna.

Samtliga kommuner som tillfrågades av IFO Forum tackade ja. Det gick till
så att IFO-cheferna kontaktades av IFO Forum som sin tur tog med sig
frågan till arbetsgrupperna. Efter att ha visat ett preliminärt intresse bjöds
samtliga arbetsgrupper inklusive 1:e socialsekreterare in till en gemensam
träff för ytterligare information om FIL-projektet och den planerade forsk-
ningsstudien. Efter detta möte uppmanades arbetsgrupperna att på hem-
maplan ytterligare en gång diskutera eventuellt deltagande i projektet. Samt-
liga arbetsgrupper lämnade senare positivt besked om deltagande. Kommu-
nens medverkan behandlades därefter även i  socialnämnderna eller mot-
svarande med beslut om medverkan. Med motsvarande avses att kommu-
ner kan ha olika benämningar på sina nämnder. Exempelvis kan social-
nämnden i likhet med kommunerna i FIL-projektet även benämnas omsorgs-
styrelse eller social- och utbildningsnämnd. De kan ha olika ansvarsom-
råden och ibland inrättas även utskott med specifika ansvarsområden. Av-
tal tecknades mellan IFO Forum och respektive socialnämnd. Kommuner-
na benämns i det följande med bokstavsbeteckningarna A, B, B II, C och D.
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De deltagande kommunerna är relativt små med ett invånarantal mellan
15.000 och 26.000.  Två kommuner har bruksortskaraktär och är präglade
av industri. De andra två ligger i jordbruksbygder och präglas av småföre-
tagsamhet och turism. Under den aktuella mandatperioden, som var den-
samma som projekttiden, var det borgerlig majoritet i kommunerna A och
B  och socialdemokratisk majoritet kommunerna C och D.

Val av dokumentationsmetoder
De metoder eller modeller för systematisk dokumentation, uppföljning och
utvärdering  som kommunerna avsåg att pröva, skulle uppfylla vissa krav.
Metoderna skulle kunna ge ett underlag för att bedöma människors behov
och vara upplagda så att resultat och effekter i människors liv synliggjordes
före och efter utförd insats. De skulle kunna användas i missbruksarbete
eller i barn- och familjearbete. De skulle dessutom vara sinsemellan olika
för att kunna ge kunskaper om eventuell metodutformning som kunde ha
betydelse för implementeringen.

Vid tiden för projektplaneringen pågick ett försöksarbete i Sverige med
ett kvalitetsutvecklingssystem ”Barns Behov i Centrum” (BBIC) på initiativ
av Socialstyrelsen (Socialstyrelsen 2005) avsett för barn- och familjeområdet
(se kapitel 1, s. 25). Eftersom projektet pågick och ännu inte utvärderats
blev inte BBIC aktuell för FIL-projektet. Göran Sandell hade arbetat fram
”en generell modell för en integrerad, kvalitativ och kontinuerlig behovs-
och resultatanalys i vård-, omsorgs- och behandlingsverksamhet” (Sandell
& Berglund 1994, s. 2). Några kommuner i länet hade erfarenheter av att
använda denna modell i mindre eller större omfattning (Dalarnas forsk-
ningsråd 2000, 2001, 2002, 2003). Modellens generella karaktär gör att
den är användbar för såväl barn- och familjearbete som missbruksarbete
med vuxna. Datorstödet för IUS (integrerad utvärdering med inspiration av
Sandell) var långt kommet och skulle enligt Sandell kunna vara färdigt i tid
för att kunna ingå i FIL-projektet. Specifikt för missbruksområdet fanns ett
dokumentations- och uppföljningsinstrument kallat ASI (Addiction Severity
Index). Detta hade tidigare prövats i Sverige och ett datorstöd kopplat till
ASI var i stort sett färdigt för användning vid tiden för projektets start. ASI
och IUS är delvis olika till sin utformning där ASI hade en mer standardise-
rad karaktär än IUS. Ett alternativ till ASI fanns i systemet ’Dokumentation
inom missbruksvården’ (DOK, se kapitel 1, s. 25). Såväl ASI som DOK är
anpassat för missbruksvården och har likartade frågeställningar. En skill-
nad är dock att i DOK skattar enbart klienten graden av problem medan i
ASI är det såväl den professionelle som klienten som skattar. I IUS skattar
den professionelle i dialog tillsammans med klienten. ASI har huvudsakli-
gen använts inom kriminalvården och i viss utsträckning i reguljär hand-
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läggning, såsom socialtjänstens missbruksvård, medan DOK är mer använt
inom LVM-vård (tvångsvård) och inom frivillig institutions- och öppen-
vård (Socialstyrelsen  2002b). I samråd med deltagande arbetsgrupper val-
des slutligen ASI och IUS, där bägge metoderna förutsattes kunna användas
både med och utan stöd av datorprogram. På så vis skulle två varianter
prövas av ASI och två av IUS, det vill säga sammanlagt fyra delvis olika
metoder. Dessa metoder fördelades mellan och i samråd med de deltagande
arbetsgrupperna. Av tabell 9 framgår vilka arbetsgrupper som valde vilka
metoder.

Tabell 9. Uppdelning av vilka arbetsgrupper som använde vilka metoder i FIL-
projektet.

Kommun Metod för systematisk dokumentation, Förkortning

uppföljning och utvärdering

A

Barn- och familjearbete Integrerad utvärdering, lokalt utformat med IUS/manuell

inspiration av Göran Sandell.

B

Barn- och familjearbete Integrerad utvärdering, lokalt utformat med stöd IUS/datorstöd

av särskilt utformat datorprogram

B II

Missbruksarbete. ASI-intervjuer utförs med hjälp av intervjumall och ASI/datorstöd

medföljande intervjumanual. samt stöd av särskilt ut-

format datorprogram för dokumentation av ASI intervjuer.

C

Missbruksarbete ASI-intervjuer utförs med hjälp av intervjumall och ASI/manuell

medföljande intervjumanual.

D

Missbruksarbete Integrerad utvärdering, lokalt utformat med stöd av IUS/datorstöd

särskilt utformat datorprogram

Fem arbetsgrupper i fyra kommuner prövade således ASI respektive IUS
med och utan datorstöd.

Innan dokumentationsmetoderna beskrivs mer i detalj skall FIL-projek-
tet presenteras och beskrivas i programteoretiska termer. Det är en beskriv-
ning av hur FIL-projektet var tänkt att gå till och vad man ville uppnå i
programteoretiska termer. Programteorin kommer sedan, att vid sidan om
övriga teoretiska begrepp, ligga till grund för analysen av FIL-projektet.
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FIL-projektets programteori
En programteori är en beskrivning av hur det var tänkt att projektet skulle
gå till och vad man ville uppnå. Innehållet i en programteori har tidigare
beskrivits i teoretiska termer. FIL-projektets programteori återges i sin hel-
het vilket kan innebära att förhållanden som berörts tidigare återkommer.
Men det är viktigt för helheten och för utvärderingen av programteorin att
den finns beskriven på ett sammanhållet sätt. En programteori formuleras
företrädesvis innan en metod eller ett program ska implementeras. Som
sådan har den tempusformen presens. När den här i utvärderingen presen-
teras i efterhand, har den fått tempusformen imperfekt. Nedan följer nu
programteorin för FIL-projektet beskriven i löpande text. Siffrorna i texten
hänsyftar till de punkter som anger vad en programteori ska innehålla. I
teoriavsnittet redovisades innehållet i en programteori enligt Vedung (1998)
först i punktform men även i figur 2 (s. 73). Punkterna återfinns som siffror
i texten nedan. Därefter återkommer figuren och nu med FIL-projektets
programteori applicerad. En programteori ska ange:

1. Beslut om vad som ska implementeras,

2. Hur informationen och utbildningen om den nya metoden ska gå till,

3. När information och utbildning ska genomföras,

4. Vad informationen och utbildningen förväntas leda till,

5. När och hur (omfattning och tid) tillämpning av den nya metoden ska
ske,

6. Vad tillämpningen av den nya metoden ska leda till kortsiktigt (til-
lämpningen blir en s.k. determinant för vad som händer – inverkar på
eller orsakar – på kort och längre sikt),

7. När och hur fortsatt tillämpning ska ske (omfattning och tid),

8. Vad den nya metoden ska leda till långsiktigt (det yttersta utfallet).

Projektet drevs av fyra kommuner med stöd av en projektledare från IFO
Forum. Information gavs inledningsvis till IFO-chefer, 1:e socialsekreterare
och därefter alla socialsekreterare i grupp (2). Varje arbetsgrupp diskutera-
de och avgjorde självständigt om de önskade deltaga i projektet eller inte.
Deltagandet i projektet krävde politiska beslut i socialnämnd eller mot-
svarande och avtal mellan IFO Forum och varje kommun (1). Ansökan om
projektmedel gjordes till Länsstyrelsen i en gemensam ansökan av kommu-
ner och IFO Forum. Kommunerna skulle pröva fyra delvis olika dokumen-
tationsmetoder i alla nyöppnade ärenden under projekttiden med undantag
för ärenden som bestod i enbart yttranden till andra myndigheter. Dessa
metoder var ASI med och utan datorstöd i två arbetsgrupper respektive IUS
med och utan datorstöd i tre arbetsgrupper (tabell 9, s. 121).
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Syftet med projektet var att:

• Introducera och pröva fyra delvis olika kartläggnings-/utvärderings-
metoder inom socialtjänstens IFO-verksamhet,

• att belysa betydelsen av metoderna för klienter, personal och organi-
sation,

• att inspirera arbetsgrupperna till att fortsätta använda någon form av
integrerad utvärdering även efter projektets slut.

Utbildning (2) i metoderna gavs till arbetsgrupperna hösten 2000 (3) av
externa utbildare som var väl insatta i metodernas utformning och använd-
ning. Utbildningarna följdes upp under första projektåret (3) med uppfölj-
ningsdagar då arbetsgrupperna hunnit pröva metoderna en tid. Nyanställ-
da utbildades efter hand av projektledaren och arbetsledarna i IUS. Till-
kommande ASI-användare skulle utbildas av särskilda ASI-utbildare på na-
tionell nivå (3). IFO-cheferna i de fyra kommunerna utgjorde en referens-
grupp till projektet som löpande informerades om projektet. Arbetsgrup-
perna skulle träffas för erfarenhetsutbyte vid några tillfällen under projekt-
tiden. Till projektledare utsågs en av IFO Forums medarbetare. Denne skul-
le besöka arbetsgrupperna kontinuerligt under projektet för att stödja dem
i utvecklingsarbetet.

Användandet av metoder för integrerad utvärdering skulle förbättra
socialsekreterarnas och organisationens  kunskaper om människors behov
och om resultatet av sina insatser (6). En utgångspunkt var att arbetsgrup-
perna skulle pröva metoderna i alla nya ärenden fr.o.m.  januari 2001 t.o.m.
30 juni 2002 (5).12 Det skulle innebära att på ett systematiskt sätt genom-
föra kartläggningsintervjuer när ärenden blev aktuella och sedan följa upp
ärendet oavsett insats efter 6 månader (4). Metoderna skulle göra att social-
arbetarna fick en bred bild av klientens behov inom olika livsområden (6).
Uppföljningarna skulle aggregeras från individ till målgruppsnivå under
hösten 2002 med hjälp av projektledaren. Det aggregerade materialet skulle
utgöra underlag för utvärdering. Resultatet från det första aggregerings-
tillfället skulle redovisas till socialnämnderna eller motsvarande och till
förvaltningsledningarna (6). På sikt, efter projektets slut och efter fler agg-
regeringar och ett större underlag, var tanken att möjligheten att värdera
utifrån specifik insats skulle öka (7,8).
Nedan återges FIL-projektets programteori applicerad i figur 2 (se kapitel 2,
s. 73).
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2. Plan för information. 
Externa utbildare med 
uppföljningsdagar.  

4. Metoderna börjar 
användas. Kartlägg-
ningar och uppföljningar 
görs i alla nya ärenden. 
Uppföljning sker cirka 
6 månader efter första 
kontakten. 6. Den första 

aggregeringen sker  
hösten 2002.  
Kunskaper om klienters 
problem och behov före 
och efter insats  
möjliggör utvärdering 
vilket är determinant för 
att bedöma insatser och 
effekter på individ- och 
gruppnivå.  

8. Det yttersta utfallet, 
d.v.s. användandet av 
metoden leder på lång 
sikt till kunskaper om  
klienteffekter och verk-
samhetens effektivitet.  

     1. Beslut om att metoder för 
systematisk dokumentation, 
uppföljning och utvärdering 

ska implementeras. 

Figur 5. Schematisk beskrivning av innehållet i FIL-projektets programteori
(Efter Vedung 1998).

Under förutsättning att Länsstyrelsen beviljade de sökta projektmedlen skul-
le FIL-projektet inte innebära någon merkostnad för kommunerna. Pro-
jektmedlen beräknades finansiera en halv projektledartjänst under två och
ett halvt år, initiala utbildningskostnader samt kostnader för studiebesök
och träffar för erfarenhetsutbyte.

I resultat-  och analyskapitlet kommer FIL-projektets programteori när-
mare att prövas. Har det inträffat som teorin avsåg skulle inträffa och har
genomförandet skett såsom programteorin föreskrivit? I nästa avsnitt pre-
senteras dokumentationsmetoderna ASI respektive IUS lite mer utförligt.

Beskrivning av ASI och IUS
Inledningsvis ges en beskrivning av ASI (Addiction severity index) och IUS
(Integrerad utvärdering med inspiration av Göran Sandell) i text. Därefter
ges en schematisk jämförande uppställning i tabellform av de båda meto-
derna. Kapitlet avslutas därefter med en jämförande sammanfattning i lö-
pande text.
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Addiction severity index (ASI)
ASI presenteras som en strukturerad intervjumetod för bedömning av alko-
hol- och narkotikarelaterade problem (Andréasson m.fl. 1999; Nyström
m.fl. 2005) men också som en dokumentations- och utvärderingsmetod
(Engström 2005) och som en strukturerad klientbedömningsmetod i enskilt
klientarbete och systematisk uppföljningsmetod i verksamhetsutveckling
(Nyström m.fl. 2003). Den standardiserade formen gör att de flesta frågor
är strukturerade och har givna svarsalternativ. Några få öppna frågor ingår
också i formuläret som omfattar cirka 180 frågor inom områdena: psykisk
&  fysisk hälsa, arbete och försörjning, alkohol och narkotika, kriminalitet,
missbruk och psykiska problem i släkten samt familj och umgänge. Det
finns även ett ASI Feedback Formulär som ska underlätta intervjuarens
skattning, sammanfattandet av intervjun och återföringen till klienten. ASI
är tänkt att vara ett stöd i det enskilda klientarbetet och skall samtidigt
kunna ge underlag för verksamhetsutveckling och forskning (Andréasson
m.fl. 1999, 2003; Nyström m.fl. 2003; Nyström m.fl. 2005).

Förutom grund- och uppföljningsintervju och feedback-formulär finns
möjlighet till sammansatta mått, kompositvärden. Underlaget för dessa ut-
görs av de mer objektiva områdena ur intervjun (Engström 2005). De om-
råden som avses och som man menar ger en mer objektiv information är
vissa frågor som rör fysisk hälsa, arbete/försörjning, alkoholanvändning,
narkotikaanvändning, kriminalitet, familj/umgänge och psykisk hälsa. Ge-
nom att kombinera frågor och svar från dessa områden som är väl relate-
rade till varandra, kan en eventuell förändring i klientens situation påvisas.
Så kallade viktade compositvärden vilket är matematiskt sammansatta
poängsummor, ger därvid generella mått på klientens situation inom varje
problemområde och är avsedda att användas som indikatorer på behand-
lingsresultat (Andréasson m.fl. 1999, bilaga 10; Engström 2005).

ASI översattes till svenska 1994 på initiativ av Centrum för utvärdering
i socialt arbete (CUS) vid Socialstyrelsen. Den bygger på den femte utgåvan
av den amerikanska originalversionen av manual och blankett. Det finns
även en europeisk version som den svenska versionen anpassats till. Social-
styrelsen har valt att följa originalversionen så långt det är möjligt för att
underlätta internationella jämförelser. Intresset för ASI  har växt och anta-
let utbildade i metoden uppskattas till flera tusen. Inom kriminalvården
används ASI för dokumentation och uppföljning i hela Sverige (Nyström
m.fl. 2005). I socialtjänstens missbrukarvård används den idag i minst ett
70-tal kommuner (CUS nytt 2000, Nyström m.fl. 2003). Studier visar att
uppföljningsintervjuer genomförs endast i liten omfattning. Än mindre har
ASI använts i  systematiska sammanställningar för verksamhetsutveckling
(Nyström m.fl. 2003). Nationella utvärderingssystem inom missbruks-
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vården, baserade på ASI-intervjun är under utformning i Danmark, Norge,
Nederländerna och i några tyska förbundsstater (Nyström m.fl. 2003). ASI
finns översatt till flera språk och används förutom i Europa också i Nord-
och Sydamerika, Australien och Afrika (Nyström m.fl. 2005). Erfarenhe-
terna från Sverige och de övriga nordiska länderna ger vid handen att
implementeringen av ASI går långsamt och att användningen är osystema-
tisk och sker i en begränsad i omfattning (Vind & Hecksher 2004; Eng-
ström 2005).

Värde- och teoribakgrund
För att förstå ASI-intervjuns värdegrund kan det vara av vikt att veta hur,
av vem och i vilket sammanhang ASI utvecklats. McLellan är utbildad i
USA och England. Han är professor i psykiatri, Scientific Director vid
Treatment Research Institute, University of Pennsylvania School of Medici-
ne Center, Philadelphia.13 Han och hans kollegor fick på 70-talet i uppdrag
att utvärdera behandlingsenheter för soldater som var drogberoende och
återvände till USA efter Vietnamkriget. Arbetet med att utveckla ett fråge-
formulär för utvärdering av den aktuella drogbehandlingen blev upprinnel-
sen till ASI. Behandlingsenheternas behov av information påverkade inter-
vjuns innehåll och även klienter involverades. Syftet var, förutom att kunna
beskriva problem, även att beskriva förändring över tid och att kunna jäm-
föra klienternas problemtyngd. ASI-intervjuns form och innehåll är idag
präglat av att den konstruerats för att beskriva manliga vietnamveteraner
med missbruksproblem. Intervjun anses till exempel vara bättre anpassad
för män än för kvinnor (Nyström m.fl. 2005). Designen av ASI baserades
på premissen att missbruk måste förstås i sammanhanget av de behand-
lingsproblem som hör ihop med det kemiska beroendet. Det innebär att
patienternas problem inom andra områden än missbruket kan påverka pa-
tientens möjligheter till rehabilitering (McLellan 1985; Nyström m.fl. 2005).
I USA används intervjun idag inte bara inom utvärderingsområdet utan
även inom praktisk missbruksvård och forskning (Nyström m.fl. 2005).

I en intervju med McLellan om missbruk och tillfrisknande kan man ana
att det även fanns personliga drivkrafter bakom hans intresse för missbruks-
behandling:14 ”We all have experiences with family members who are
affected. And when it hit close to home for me, I didn’t know where to send
my affected loved one either.” (Moyers 1998, s. 8). Medicinsk behandling
bör kombineras med råd och stöd och att lära sig hantera sitt beroende är
något han jämställer med sjukdomar som diabetes, astma och hyperkänslig-
het. Han betonar också betydelsen av att rådgivaren har en empatiska för-
måga för att bygga en förtroendefull relation; det gäller att ge patienten
hopp om ett bättre liv. AA-rörelsen ser han som ett positivt stöd för nyktra
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missbrukare. Ett positivt resultat av en behandlingsinsats behöver inte be-
tyda att patienten blir helt nykter enligt MCLellan. Att patienten gjort för-
ändringar över tid inom andra områden i livet än alkohol och narkotika
måste ses på ett mer nyanserat sätt (a.a.).

ASI är således utvecklat i en annan kulturell kontext än den svenska och
sprunget ur ett medicinskt och psykiatriskt paradigm. Det var från början
ett utvärderingsinstrument för forskning. Missbruket betraktas i denna
modell som ett medicinskt problem med sociala konsekvenser. Lösningen
antas ligga på individplanet vilken i sin tur anses kunna ge positiva effekter
för samhället i stort.

Tillförlitlighet
I litteraturen är ASI-intervjun inte sällan beskriven som en metod med till-
fredställande reliabilitet och validitet (McLellan m.fl. 1992; Mäkelä 2004).
”Det finns ett flertal studier som visar att ASI som forskningsinstrument
har god reliabilitet och validitet men det förutsätts utbildning och övning
för att kunna genomföra en intervju med bra kvalitet.” (Engström & Arme-
lius 2005). Socialstyrelsen/CUS/IMS skriver att frågorna som ingår i ASI-
intervjun har utprovats med vetenskapliga metoder och därför motsvarar
vetenskapliga krav (Nyström m.fl. 2003; Nyström m.fl. 2005). Med veten-
skapliga krav avses att instrumentet är granskat utifrån validitets- och reli-
abilitetsaspekter, att användningen säkerställs genom utbildning av använ-
darna och att ”kontinuerligt kontrollera att instrumentet alltid används på
samma sätt” (Socialstyrelsen 2004 b, s. 50).

Ståndpunkten att ASI är väl utprovat med hög validitet och reliabilitet
har emellertid på senare tid börjat ifrågasättas och problematiserats. ASI
omfattar olika områden (tabell 10, s. 133) som beroende på syftet med an-
vändandet av instrumentet kan vara valida i förhållande till vissa grupper
av befolkningen, men inte för andra (Mäkelä 2004; Jenner & Segraeus
2005). Särskilt osäkra har områdena som rör arbete, droger, familj och um-
gänge samt psykisk hälsa visat sig vara. För att tillförsäkra en hög validitet
och reliabilitet på de data som samlas in ställs också höga krav på inter-
vjuaren och intervjuarrollen utgör den viktigaste delen av ASI-intervjun
(McLellan 1992). Frågorna måste nämligen ställas på ett likartat sätt och
oklarheter måste förklaras så att intervjuaren kan vara säker på att klienten
förstått syftet med frågorna. Motsägelser måste kontrolleras och klarläggas
och sanningshalten bedömas: ”Det är intervjuarens ansvar att kontrollera
sanningshalten i den information som klienten lämnar under intervjun. Det
räcker alltså inte med att bara notera vad som sägs.” (Andréasson m.fl.
2003, s. 14). Motsägelser måste redas ut och uppgifterna försöka samman-
jämkas, står det att läsa i intervjumanualen för ASI (Andréasson m.fl. 2003).
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ASI har prövats i USA i behandlingsarbete där den i verksamheten ingå-
ende personalen intervjuar. Men man har då fått problem med skattnings-
skalorna och reliabiliteten när det gällde rapporterade alkoholproblem.
Nyttan av rådgivarnas skattningar blir osäker så länge inte ”protocols for
arriving at a consensus across diverse counselors and subject populations
can be developed” (Wertz, Cleaveland & Stephens 1995, s. 187). När ASI
ingår i en reguljär verksamhet med olika intervjuare blir det viktigt att
intervjuarna skattar på samma sätt. Reliabiliteten riskerar annars bli låg.
Den kan därför inte anses som fastställd en gång för alla utan måste arbetas
med kontinuerligt (Jenner & Segraeus 2005). Intervjuarens betydelse för
validiteten verifieras i en studie utförd av Mäkelä (2004). Han pekar samti-
digt på en orimlighet i att intervjuerna kräver kontinuerlig utbildning och
träning i en omfattning och till en kostnad som inte är förenligt med var-
dagligt kliniskt arbete eller forskning.

Uppfattningen att ASI-intervjun har god eller tillförlitlig validitet respek-
tive reliabilitet har således på senare tid ifrågasatts. En metods reliabilitet
och validitet är i hög grad situationsbunden och bör därför bedömas konti-
nuerligt. Jämför till exempel med det som ovan sagts om att motsägelser
måste redas ut, kontrolleras, klarläggas och sammanjämkas, samt att oklar-
heter måste förklaras. Validiteten i instrumentet kan därvid antas variera.
Ovan refererades även svårigheter med intervjuarrollen i de fall intervjua-
ren var personal vid den enhet där behandlingen bedrivs. Det betonas att
skattningsskalorna är subjektiva men sanningshalten av klienternas skatt-
ningar ska ändå bedömas och compositvärden i form av poängsummor
baserade på subjektiva skattningar på ordinalskalenivå betraktas inte hel-
ler alltid som korrekta av statistiker (Altman 1997; Svensson & Starmark
2002).

Integrerad utvärdering (IUS)
Med integrerad utvärdering enligt Sandell (IUS) avses ”en generell modell
för en integrerad, kvalitativ och kontinuerlig behovs- och resultatanalys i
vård-, omsorgs- och behandlingsverksamhet” (Sandell & Berglund 1994,
s.2).

Kunskapsinsamlingen sker i denna modell med hjälp av strukturerade
dialogintervjuer med klienterna. Samtalen utförs av verksamhetens profes-
sionella och ett antal aktuella livsområden gås igenom. Vilka livsområden
som väljs ut kan variera beroende på vilken typ av verksamhet det rör sig
om och syftet med verksamheten. Intervjumallarna kan se olika ut då de
utformas av dem som ska använda dem (den mall som  kommun A och B
använt i FIL-projektet återfinns i bilaga 2). Resultat sammanställs på individ-
nivå och värderas tillsammans med den berörde: ”Den socialarbetare som
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har behandlingsansvaret har också ansvaret för att genomföra behovs-
intervjuer och resultatuppföljning med sina klienter.” (Sandell & Berglund
1994, s. 60). I datorprogrammet som finns utvecklat efter FIL-projektet
blir dokumentationen förd i den mall som utgör stommen i datorpro-
grammet. I bägge varianterna används någon form av skattningsskala som
ifylls i dialog med klienterna. Datorprogrammet innebär att mallen antar
en mer förutbestämd och mer standardiserad systematisk form än den lokalt
anpassade mallen.

Dokumentationen som görs vid kartläggningssamtalet och vid återkom-
mande uppföljningar utgör lägesbeskrivningar på individnivå. Återkom-
mande lägesbeskrivningar ger en bild av process och eventuell förändring
över tid synliggörs. En analys på gruppnivå (aggregering från individ till
gruppnivå) kan kopplas samman med verksamhetens mål och syften och är
avsedd för redovisningar för förvaltningsledning och representanter på
politisk nivå. I en välfärdsverksamhet kan IUS användas med avseende på
alla klienter i organisationen oavsett område. IUS kan således vara ett stöd
i det enskilda klientarbetet och samtidigt ge underlag för verksamhets-
utveckling och forskning. Metoden har ett lärande syfte snarare än ett kon-
trollerande eller avslöjande (Sandell 2003).

Datorprogrammet ger möjligheter till så kallade mönsteranalyser. Det
innebär att istället för att kausalsamband erhålls så kan vissa mönster ana-
lyseras och tolkas. Genom att aggregerad kunskap sammanställs per mål-
grupp och för viss tid synliggörs förändringar i klienternas livssituation och
ett underlag för bedömning erhålls. Måluppfyllelsen kan mätas om mål
angivits från början och sedan följts upp. Insatser som använts kan samman-
ställas per målgrupp och utifrån vilka behov som fanns från början inom
respektive livsområde. Till mönsteranalysen är förändringsaktörer kopp-
lade med vilket menas att andra än den egna verksamheten kan ha stått för
insatsen. Detta gör att man skapar ett mönster av samvariationer mellan
resultat i form av måluppfyllelse och genomförda insatser i målgruppen:
”Mönsteranalysens samvariationer bör varken betraktas som kausala sam-
band mellan insatser och effekter eller som styrande rekommendationer i
enskilda klientärenden – men mönsteranalysen kan ändå ge indikationer på
underliggande samband och verksamma förändringsmekanismer.” (Sandell
2003, s. 90).

Värde- och teoribakgrund
Sandell är fil.dr. och universitetslektor i socialt arbete, legitimerad psykolog
och  psykoterapeut. Hans avhandling (Sandell 1988) tar sin utgångspunkt i
hemma-hos-arbete med barnfamiljer där han vidareutvecklat tankarna bak-
om integrerad utvärdering. Detta utvecklingsarbete har sedan fortsatt. Er-
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farenheter och synpunkter från klienter och professionella inom det psyko-
sociala området har erhållits genom en mängd utvärderingsförsök och dessa
har bidragit till modellens utformning (Sandell 2003). Ett syfte med utveck-
landet av IUS har varit att finna en modell för stora kontinuerliga verksam-
heter inom exempelvis kommuner och landsting. För att detta ska låta sig
göras krävs ”ett förtroende för att välfärdens personal kan bedriva ett om-
sorgs- och behandlingsarbete tillsammans med berörda människor och att
utvärderingens kunskapsinsamling kan genomföras i gemensam dialog inom
ramen för detta kontinuerliga välfärdsarbete” (Sandell 2003, s.35).

Sandell menar att man varken kan tänka, arbeta, utvärdera eller forska
värderingsfritt. Han redogör därför mycket noga för sina ontologiska och
epistemologiska antaganden (Sandell 1988, Sandell & Berglund 1994;
Sandell 2003). Han uppger sig ha ett dialektiskt systemperspektiv som grund
för sin analys av samhället, där han ser individen och samhället i ett histo-
riskt-dialektiskt sammanhang. Samhällssystemets övergripande strukturer
och processer har ett avgörande inflytande på den härskande ideologin,
kulturen och på underordnade systems positioner, handlingar och upplevel-
ser (Sandell 1988).

Sandell menar att socialarbetarna måste vara beredda att utmana rå-
dande strukturer och processer på individnivå men också på organisations-
och samhällelig nivå (Sandell 1988).

Den integrerade utvärderingen tar genom sin form och sitt innehåll ”med-
vetet ställning för de grundvärderingar som uttrycks i nordisk välfärdslag-
stiftning med betoning på demokrati, solidaritet, helhetssyn, gemenskap,
respekt, integritet och utveckling av egna resurser till självbestämmande
och eget ansvar” (Sandell 2003, s. 37).

IUS är således utvecklat i det svenska välfärdssystemet och präglat av ett
psykosocialt synsätt. Det är avsett för verksamheter som arbetar med barn
och familjer och vuxna inom välfärdsområdet i vid bemärkelse. Männis-
kors sociala problem relateras till rådande samhälleliga strukturer och lös-
ningen ligger inte bara på individplanet utan socialarbetarna har en uppgift
i att våga utmana samhället på alla nivåer.

Tillförlitlighet
IUS har växt fram genom att ha prövats, ändrats och utvecklats i samarbete
med olika välfärdsverksamheter i Sverige. Den vokabulär som används är
anpassad till användarna inklusive klienterna vilket innebär: ”att använda
det språkbruk som vanligen används och som ömsesidigt förstås i klient-
kontakter och som inte upplevs kränkande eller nedtryckande av brukar-
na.” (Sandell 2003, s. 189). Någon gemensam terminologi för forskare,
klienter och professionella avseende socialtjänstens insatser och klienternas
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livssituation finns dock inte. Men det skulle vara bra om det fanns menar
Sandell (a.a.).

Kommunikationssvårigheter finns alltid och socialarbetarna måste i inter-
vjuerna förklara och fråga för att få en bild av klientens behov, alldeles
oavsett utvärderingsmodell: ”Den sannolikt enda möjliga vägen människor
emellan att försöka förbättra den gemensamma förståelsen och om möjligt
nå fram till en samsyn är att försöka få till stånd en varm, öppen och tillå-
tande dialog där olika uppfattningar kan mötas, missförstånd kan klaras ut
och återstående meningsskiljaktigheter blir tydliggjorda.” (Sandell 2003,
s. 189). Han skiljer också på faktisk situation och den upplevda vid inter-
vjuerna. Validiteten är tänkt att garanteras genom att dialogintervjuerna
synliggör skilda uppfattningar (mellan exempelvis anmälare, referenter, an-
höriga, socialarbetare och klienten själv) och detta ger möjlighet till fortsatt
dialog. Förändringar synliggörs på flera olika områden vilket gör att för-
ändringar inom ett område kan stärkas av andra eller tvärtom. Dialog-
intervjuer som integreras i den ordinarie verksamheten och som ”utförs av
professionella, engagerade och ’kulturkompetenta’ välfärdsarbetare möj-
liggör en långsiktig förtroendefull personkontakt med bred kännedom om
bakgrund och kontext. Detta ökar resultatens validitet och säkerhet”
(Sandell 2003, s. 86) Dessutom antas dialogformen genom sin förtroliga
karaktär kunna ge ”…både brukare och personal en möjlighet att meta-
kommunicera om och i själva intervjusituationen (det vill säga att kunna
samtala om det man samtalar om/vad man menar, tänker, känner etc.)”
(a.a., s. 86). Möjlighet till diskussion och reflexion i personalgrupper, med
arbetsledare,  handledare, forskare gällande validitets- och reliabilitetsfrågor
är väsentligt: ”Validiteten, som handlar om att undersöka ”rätt sak” det
vill säga just det som är relevant och nödvändigt för tillräckligt adekvat
förståelse av det som man söker kunskap om, kan inom välfärdsarbetets
ram både kontrolleras och konfirmeras av kollegor i samarbete, handled-
ning, mot journalunderlag etc.” (a.a., s. 87).

Den mönsteranalys som tidigare beskrivits och som är möjlig att göra
genom IUS och det tillhörande datorprogrammet, kan också innebära en
risk för felaktiga slutsatser. Det är viktigt att som välfärdsarbetare ha klart
för sig att modellen inte klargör några enkla linjära orsakssamband utan
att se och vara öppen för den komplexa verklighet människor lever i (a.a.).

Ytterligare en aspekt på validitets- och reliabilitetsfrågorna när det gäller
den integrerade utvärderingen är enligt Sandell (2003) att resultatet fak-
tiskt kommer till användning. Med det menas att om individens förändring
tydliggörs genom IUS och denna tydliggjorda förändring innebär något för
individen så är resultaten valida. Motsvarande resonemang kan anläggas
på verksamhetsnivå, om aggregerad kunskap på gruppnivå bidrar till
verksamhetsutveckling så kan resultaten anses valida.
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IUS gör inte anspråk på att leverera standardiserade, mätbara exakta
resultat på det sätt som ASI gör. Frågorna om reliabilitet och validitet vad
gäller IUS har inte behandlats i vetenskapliga artiklar. Nackdelen med IUS
kan sägas vara att det kan bli svårare att jämföra resultat då reliabilitet och
validitet kan variera lokalt. Men för att värdera validitet och reliabilitet
krävs, oavsett vilken metod som används att värderingen sker i det sam-
manhang och i den situation där metoderna används. Frågorna om meto-
dernas tillförlitlighet speglar grundläggande skillnader vilka diskuteras i slu-
tet av innevarande kapitel.

Sammanställningen i tabell 10 bygger på uppgifter hämtade ur McLellan
1985; McLellan 1992; Andréasson m.fl. 1999, 2003; Nyström m.fl. 2003;
Nyström m.fl. 2005; Sandell 1988; Sandell & Berglund 1994 & Sandell
2003.
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Tabell 10. Schematisk bild av två metoder för systematisk dokumentation, ASI
och IUS.

Jämförelseområden ASI IUS 
Syfte Att visa klientens problem och 

situation, hur missbruket ser ut och 
hur allvarligt det är. Även att vara 
en hjälp vid val av insats och ge 
underlag för verksamhetsutveckling. 

Att ge kunskap om klienternas 
livssituation, förändringsbehov och 
egna resurser, genomförda insatser, 
förändringsresultat och graden av 
måluppfyllelse. Ge grund för  
verksamhetsutveckling. 

Frontfigur Thomas McLellan, psykiater. Göran Sandell, psykolog, lektor i 
socialt arbete och psykoterapeut. 

Tillämpningsområde Missbruk Välfärdsområdet vilket bl.a. betyder 
socialtjänstens alla områden inom 
individ- och familjeomsorgen. 

Intervjumall för kartläggning av 
klienternas situation 

En standardiserad, systematiserad 
intervjumall omfattande 180 frågor 
finns. 

Systematiserad mall utformas lokalt 
men i datorprogrammet är 
kategoriseringen av svaren fasta. 
Insats och förändringsaktör kan 
anges. 

Livsområden som intervjun 
omfattar 

7 områden, psykisk &  fysisk hälsa, 
arbete och försörjning, alkohol och 
narkotika, kriminalitet, missbruk 
och psykiska problem i släkten samt 
familj och umgänge. 

10 områden, sysselsättning, 
ekonomi, bostad, skola/barnomsorg, 
fritid, fysisk & psykisk hälsa, 
relationer, missbruk, kriminalitet 
och självuppfattning. 

Mätnivå Nominal- och ordinalskalor. 
Svarskategorier poängsätts. 

Nominal- och ordinalskalor. Tillåter 
lokala varianter. 

Analysnivåer Individ- och gruppnivå.  
Feedbackformulär finns. 
Compositvärden kan ge generella 
mått som indikatorer på 
behandlingsresultat. 

Individ- och gruppnivå.  
Datorprogrammet ges möjligheter 
till s.k. mönsteranalyser och 
måluppfyllelseanalys. 

Intervjumall för uppföljande samtal 
med klienter 

Finns en med samma grundstruktur 
som den kartläggande intervjun men 
med lite färre frågor (ca 150). 

Lokalt utformad som följer den 
kartläggande intervjuns systematik. 

Datorprogram Tillhandahålls gratis genom 
Socialstyrelsen (IMS). 

Tillhandahålls genom datorföretag 
till en kostnad som fastställs i avtal. 
Fanns ej färdigt vid projektstart. 

Utbildning i metodernas användning Tillhandahålls mot ersättning av 
särskilda ASI-utbildare. 

Tillhandahålls mot ersättning av och 
genom Göran Sandell.  

Värde- och teorigrund Medicinskt/psykiatriskt paradigm, 
ASI utvecklat i USA. 
Humanistisk grundsyn, pläderar för 
missbrukarnas rätt att bli 
behandlade som andra med 
medicinska sjukdomar. Missbruk 
framställs som ett individuellt 
problem, en sjukdom med många 
konsekvenser, som kan behandlas 
till fromma för individen och 
samhället. 

Psykosocialt synsätt, IUS utvecklat i 
Sverige. 
Dialektiskt systemperspektiv,  
människan och samhället påverkar 
varandra i en ömsesidig process. 
Hon kan påverka sitt eget och 
andras liv och samhällssystemet 
som helhet. Socialt arbete bör 
utmana rådande samhälleliga 
strukturer.  

Tillförlitlighet Presenteras som vetenskapligt 
prövad med tillförlitlig validitet 
respektive reliabilitet.  
Intervjuaren ställer frågorna på ett 
likartat sätt. Intervjuaren kan vara 
någon utifrån. 

Dialogintervjuer som integreras i 
den ordinarie verksamheten utförda 
av professionella välfärdsarbetare 
möjliggör en långsiktig 
förtroendefull personkontakt med 
bred kännedom om bakgrund och 
kontext vilket anges öka resultatens 
validitet.  

 

5K K Alexanderson 050406 06-04-05, 09.51133



134

Sammanfattande jämförelse
ASI är en strukturerad intervjumetod för bedömning av alkohol- och nar-
kotikarelaterade problem, ett bedömningsinstrument avsett för missbrukar-
vård. IUS är en modell för en integrerad, kvalitativ och kontinuerlig be-
hovs- och resultatanalys anpassat för välfärdsverksamheter vilket kan in-
kludera såväl missbrukarvård som barn- och familjearbete. ASI och IUS
kan som dokumentationsmetoder användas av verksamheten själv, en slags
intern utvärdering integrerad i ordinarie verksamheter. Uppföljningar kan
göras vid upprepade tillfällen och därmed erhålls en möjlighet att jämföra
klienterna med sig själva.

ASI respektive IUS kan sägas vila på olika ontologiska antaganden. ASI
kommer ur ett naturvetenskapligt/medicinskt paradigm, skapat av en pro-
fessor i psykiatri. IUS är präglat av ett  samhällsvetenskapligt/psykosocialt
synsätt skapat av en psykolog som disputerat i och är verksam i socialt
arbete. Man kan skilja på the positivist approach och the interpretive ap-
proach to science, en uppdelning som är en välkänd filosofisk distinktion
(Lagerberg & Sundelin 2000; Marlow 2000; Payne 2005). Det är en grov
indelning och betyder inte att olika vetenskaper alltid är att hänföra till det
ena eller andra betraktelsesättet. Utan att gå in på ett djupt vetenskaps-
teoretiskt resonemang ska några karaktäristika för de båda ansatserna an-
tydas där ASI ligger nära den positivistiska ansatsen.

Enligt positivismen kan världen studeras objektivt där bias och värde-
ringar ska skalas bort så långt som möjligt. Orsakssamband och förkla-
ringar söks, ofta på ett deduktivt sätt. Kvantitativa metoder föredras för att
erhålla hög generaliserbarhet på grundval av representativa urval. Den inter-
pretiva ansatsen innebär att våra uppfattningar om världen är subjektiva
och att det är den som är av intresse att studera. Den går inte att studera
objektivt då den är socialt konstruerad. Betraktaren är en del av den socialt
konstruerade världen. Ansatsen är deskriptiv och analysen görs ofta på ett
induktivt sätt. Kvalitativa metoder föredras och fokus ligger på att förstå
underliggande mönster och avsikter snarare än förklaring (Lagerberg &
Sundelin 2000; Marlow 2000). IUS ligger nära den interpretiva ansatsen.

På det sättet är ASI och IUS skapade utifrån i grunden olika sätt att
betrakta världen. Dessa olika synsätt genererar olika epistemologiska upp-
fattningar det vill säga hur man ska få kunskap om denna värld. Det ger
dokumentationsmetoderna olika utformning och intervjuerna sker på ett
olikartat sätt. Valideringsförfarandet blir också olikartat och även begrepp
och benämningar blir typiska för respektive metod. ASI presenteras som ett
standardiserat systematiserat bedömningsinstrument inom missbrukar-
vården och intervjuerna skiljer på klientens uppfattning och intervjuarens
(Andréasson m.fl. 1999). IUS presenteras som en modell för utvärdering
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och kvalitetsutveckling inom välfärdsverksamheter som möjliggör syste-
matisering. Intervjuerna sker här i dialog med de berörda (Sandell & Berg-
lund 1994, Sandell 2003).

ASI är i högre grad standardiserat än IUS. Intervjumallen för ASI-inter-
vjun är förtryckt och svarsalternativen är bundna. Intervjuaren gör sin skatt-
ning och klienten sin. ASI har växt fram i dialog med behandlingsenheter i
USA och frågorna som ingår i intervjun har utprovats i ett vetenskapligt
sammanhang och i enlighet med en positivistisk ansats. Den uppges mot-
svara vetenskapliga krav på validitet och reliabilitet vilket emellertid på
senare tid ifrågasatts av andra forskare (Mäkelä 2004). IUS har växt fram
genom att ha provats, ändrats och utvecklats i samarbete med olika välfärds-
verksamheter i Sverige. Verksamheten utformar sin egen mall utifrån mo-
dellens grundtankar och verksamhetens inriktning och uppdrag. I enlighet
med the interpretive approach garanteras validiteten bland annat genom
dialogintervjuerna på så sätt att de synliggör skilda uppfattningar och ger
möjlighet till en gemensam förståelse. Förändringar synliggörs på flera olika
områden vilket gör att förändringar inom ett område kan stärkas av andra
eller tvärtom. Detta sammantaget stärker validiteten enligt Sandell (2003).

Begreppen systematisering och standardisering diskuterades tidigare och
här skiljer sig ASI och IUS åt. Men i och med införandet av datorprogrammet
som finns som stöd för IUS kan man säga att IUS fått en mer standardiserad
form i förhållande till ursprungsmodellen. Den manuellt utformade mallen
ger ett större utrymme för den lokala verksamheten att göra sin egen
dokumentationsmall än vad datorprogrammet gör. ASI ger möjlighet att
lägga till lokalt utformade frågor om verksamheten så önskar. I bägge me-
toderna tilldelas intervjuaren en viktig roll men på lite olika sätt. I ASI ska
intervjuaren hålla isär sin egen uppfattning och klientens. I IUS försöker
den intervjuande socialarbetaren i dialog få en bild av klientens problem.
Det betyder att intervjuaren diskuterar och för in aspekter vilket gör att
klienten kanske kan ändra eller utveckla sin syn under dialogen. I ASI ska
intervjuaren hålla sig så strikt som möjligt till manualen för att få klientens
uppfattning. Men som tidigare nämndes finns inslag i ASI-manualen som
gör att idén med standardisering riskerar att undergrävas. Exempelvis utsa-
gor som att motsägelser måste redas ut och uppgifter kopplas samman och
jämkas (Andréasson m.fl. 2003).

Vid de intervjuer som genomfördes i forskningssyfte i denna studie var
svaren från några missbrukare fulla av motsägelser, vilka kan vara mycket
svåra att reda ut för en intervjuare som inte har en relation till klienten.
Missbruket och drogberoendet kan ha påverkat och skadat den mänskliga
hjärnan som gör att beteendet blir motsägelsefullt. Missförstånd kan därför
bli svåra att reda ut då referenspunkter saknas för intervjuaren om denne
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inte har någon personlig kännedom om klienten. ASI-intervjun sker enligt
anvisningarna företrädesvis av en utomstående (Wertz m.fl. 1995). Ju mer
intervjuaren måste gå in och diskutera med klienten utanför manualen i ASI
desto större likheter kan ses med IUS-intervjun. Å andra sidan har införan-
det av ett datorprogram som stöd för IUS lett till att den blivit mer standar-
diserad till sin utformning. På det sättet tycks de två dokumentationsmet-
oderna  tendera att bli något mer lika varandra. En annan nyansskillnad i
värdegrunderna är att skaparen av IUS ger uttryck för att socialtjänsten
kan och vill utmana samhällets rådande strukturer på individ-, organisa-
tions- och samhällsnivå, medan ASI är mer fokuserad på individen och den
mest effektiva behandlingen. Kunskaper om missbruk och behandling är
tänkta att kunna användas nationellt och internationellt i syfte att effektivi-
sera behandlingsmetoder.

Här lämnas beskrivningen av den intervention som utgjort forsknings-
studiens empiriska underlag. I det följande kapitlen redovisas och analyse-
ras resultaten av studien.
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KAPITEL 5

Resultatredovisning

I detta kapitel sammanfattas inledningsvis de huvudsakliga resultaten av
FIL-projektet. Därefter redovisas resultaten mer ingående utifrån de fakto-
rer och frågeställningar som den teoretiska ansatsen genererat. I samband
därmed görs vissa kommentarer utifrån tidigare forskning och teori men
den huvudsakliga analysen av resultaten görs i kapitel 6.

Sammanfattning av resultaten
Dokumentationsmetoderna ASI och IUS användes inte i alla nya ärenden
under projekttiden, vilket var avsikten enligt FIL-projektets programteori.
De kartläggande intervjuerna vilka socialsekreterare skulle göra med klien-
terna genomfördes i större utsträckning än de uppföljande intervjuerna. I
de 388 nya ärenden som öppnats i arbetsgrupperna under projekttiden har
den initiala kartläggande intervjun genomförts i 148 ärenden, det vill säga
38 % av alla nya ärenden. Av de 148 kartlagda ärendena har uppföljningar
gjorts i 84, det vill säga 57 % vilket är 22% av det totala antalet nya ären-
den under projekttiden.

Fyra delvis olika metoder för systematisk dokumentation (ASI/IUS med
och utan datorstöd) blev i praktiken snart två och fem arbetsgrupper redu-
cerades redan i ett tidigt skede till fyra. ASI skulle prövas i en dataversion
men arbetsgruppen, som i huvudsak bestod av en socialsekreterare, avbröt
sitt deltagande under projektets första år.15 Datorstödet till IUS fick pro-
blem av teknisk art och fick överges till förmån för enbart den manuella
versionen. Aggregering av uppgifter från individnivå till gruppnivå skedde
vid ett tillfälle i var och en av de fyra kvarvarande arbetsgrupperna, och
därefter skedde en redovisning till den politiska nivån i varje kommun. Tre
av fem arbetsgrupper bestämde sig för att fortsätta använda dokumentation-
smetoderna efter projektets slut. Två av dessa har använt IUS och en ASI.
Dokumentationsmetoderna upplevs som ett stöd i utredningsarbetet när
klientens situation, problem och resurser kartläggs och behov ska bedö-
mas. De förefaller även relevanta i förhållande till det sociala arbetet sett
utifrån respondenternas uppfattningar om det sociala arbetets innehåll, om
utvärdering och om verksamhetsuppföljning utifrån lagstiftningens bestäm-
melser om det sociala arbetets utformning. Detta till trots används inte
metoderna annat än inledningsvis och i en mindre utsträckning som
uppföljningsinstrument. För att återknyta till Vedungs (1998) implemen-
teringsteori och begreppen förstå, vilja och kunna kan man säga att social-
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sekreterare och IFO-chefer förstår och vill, men kan inte, det vill säga de
har inte förutsättningarna.

Läsanvisning
De åtta huvudfaktorer som identifierats som betydelsefulla för implemente-
ringsresultat (ruta 4 i figur 3, s. 81) utgör strukturen för resultatkapitlets
fortsatta disposition. Bilaga 4 (s. 338) kan vara en hjälp för läsaren att
bättre förstå detta relativt omfattande resultatkapitel. De olika domänerna,
i enlighet med domänteorin, präglar redovisningen genom att politikerna
(policy domänen), IFO-cheferna (management domänen) respektive social-
sekreterarna (service domänen) utgör skilda grupper. Vid några tillfällen
har klienternas uppfattningar också bedömts värdefulla att redovisa i direkt
relation till övriga respondenters svar. Det huvudsakliga resultatet från
klientstudien redovisas med tanke på bortfallet i studien mycket översikt-
ligt, i ett eget avsnitt.16

Resultaten skiljer sig ibland åt mellan arbetsgrupperna/kommunerna be-
roende på att de arbetar med missbruk eller barn och familjer, och att de
använt olika dokumentationsmetoder.  Ett antal socialsekreterare har varit
med hela projekttiden, andra inte. Därför redovisas och analyseras resulta-
ten ibland för socialsekreterar-gruppen som helhet och ibland uppdelat per
arbetsgrupp, per domän eller per kommun, beroende på vilka förhållanden
som ska belysas. Tabellerna som hänvisas till återfinns i löpande text eller i
bilaga 6.

Socialsekreterare som deltagit i stort sett hela projektet (19 personer +
socialsekreteraren i B II) är en viktig grupp (tabell 6, s. 94). De har svarat på
enkäter både före och efter projektet samt deltagit i intervjuerna. Det bety-
der inte att alla varit med exakt hela projekttiden från tiden före start till
projektets slut (bilaga 5, diagram 11, s. 353). De kan ha börjat något efter
projektstart alternativt slutat något före projektslut, men de har varit med i
stort sett hela projekttiden och har därvid kunnat besvara enkäterna både
före (S 1) och efter (S 2). Denna grupp redovisas oftast som 19 social-
sekreterare då en socialsekreterare (B II, som utgjorde en grupp) valde att i
ett tidigt skede inte fullfölja projektet och användningen av ASI. Denne har
kunnat ha en uppfattning i vissa frågor men inte i andra, som exempelvis
frågor om uppföljningar och aggregering. Utöver dessa 19 socialsekreterare
som funnits med i huvudsak både före, under och efter projektet finns det
socialsekreterare som varit med från början men som slutat under tiden
(nio stycken) samt de som börjat under tiden och endast funnits med vid
projektets slut (sju stycken). De har alltså besvarat antingen S 1 eller S 2. I
resultatredovisningen där ingen jämförelse görs av resultatet före respek-
tive efter har oftast samtliga socialsekreterares uppfattningar redovisats,
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det vill säga 28 som svarat på den första enkäten respektive 26 som svarat
på den andra enkäten. Om dessa gruppers uppfattningar skulle skilja sig
från de 19 (som svarat på både den första och den andra enkäten) kommen-
teras detta i texten annars inte. IFO-cheferna redovisas som fyra före och
efter projektet trots att en IFO-chef i en kommun inte var samma person
före som efter. Politikerna redovisas som 37 före och 31 efter (tabell 5, s. 93).

Materialet redovisas ibland med absoluta tal och ibland med relativa tal.
En procentuell redovisning kan lätt misstolkas när numerären är låg.
Redovisningsformerna varierar därför (Altman 1997). Fyra IFO-chefer är
en låg numerär och deras uppfattningar redovisas mestadels i text och inte
i diagram och tabeller. När svar redovisas per kommun blir antalet
respondenter lågt även för socialsekreterarna och redovisas därvid i abso-
luta tal.

Citat från intervjuerna används med flera syften. De återges för att illus-
trera och förtydliga resultat från enkäterna och bidra till en fördjupad för-
ståelse av respondenternas uppfattningar och ställningstaganden. De an-
vänds också för att problematisera enkätresultaten. Citaten har kursive-
rats. Med akronymen ’bof’ avses barn- och familjeområdet och uttrycket
’missbruk’ att det är missbruksområdet. Socialsekreterarcitaten har även
försetts med benämningarna ’före’ respektive ’efter’ vilket avser beteckna
om uppgiften är hämtat från datainsamlingen före eller efter projektet. Pa-
renteser inom citaten med icke kursiv text är förtydliganden och ska ses
som en hjälp för läsaren att förstå sammanhanget. Talspråk är något tillrät-
talagt med samma syfte. Flera punkter i rad mellan citatavsnitt betyder att
ett hopp gjorts i de utsagor som återges.

Varje faktor, de åtta tidigare i ramen angivna (figur 3, s. 81), utgör
resultatredovisningens struktur. De frågeställningar som är knutna till var
och en av de åtta huvudfaktorerna framgår av bilaga 4. För tydlighetens
skull återges dessa frågeställningar per faktor inledningsvis i resultatredo-
visningen. Resultatet sammanfattas därefter i korthet, också faktorsvis, för
att sedan presenteras i sin helhet.
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1. Programteorins giltighet
Frågeställning:
Hände det som programteorin anger ska hända?

Sammanfattning av resultat:
Med programteorins giltighet avses det normativa inslaget i teorin. Det pro-
gramteorin anger ska inträffa tenderar enligt erfarenheterna från FIL-pro-
jektet att hända. Teorin förefaller därmed vara riktig så till vida att om
programmet genomförs som det var tänkt kommer det att inträffa som pro-
gramteorin anger. Uttrycket ’tenderar’ syftar på att det programteorin anger
ska hända har hänt i viss utsträckning men i betydligt mindre omfattning
än vad programteorin anger. Programteorin har dock inte genomförts som
föreskrivits. Därmed finns anledning att fråga sig om det beror på brister i
teorin om hur genomförandet skulle gå till eller i teorins giltighet. Med
Vedungs definition att en programteori innehåller såväl en teori om vad
som ska hända (ett normativt inslag) som en teori om genomförandet, blir
det svårare att avgöra om det finns ett teorifel eller inte eftersom bägge
felen kan hänföras till teorifel. I analyskapitlet diskuteras detta mer utför-
ligt. Det är inte möjligt att med hjälp av FIL-projektet uttala sig om teorins
yttersta utfall. Bakgrunden till denna slutsats beskrivs i det följande.

Om FIL-projektets programteori
I FIL-projektets fall föreskriver programteorin att införandet av metoder
för systematisk kartläggning, uppföljning och utvärdering i alla ärenden
förbättrar socialtjänstens möjligheter att bedöma människors behov och
att värdera resultatet av de egna insatserna. Ett positivt utfall av FIL-pro-
jektet i förhållande till programteorin skulle då vara att socialtjänsten fått
kunskaper om klienters behov före och efter insats och att detta möjliggjort
utvärdering på individ- och gruppnivå, vilket i sin tur skulle kunna innebä-
ra att man fått ett underlag för att på längre sikt (det yttersta utfallet) få
kunskaper om insatsernas effekter och om verksamhetens effektivitet. Det
är det normativa inslaget i FIL-projektets programteori - det som förväntas
hända. I detta avsnitt ska frågan besvaras om FIL-projektets programteori
visat sig riktig eller ej.

Beslut om att införa dokumentationsmetoderna togs av socialnämnder-
na (punkt 1 i figur 5, s. 124). Projektet kan på flera sätt sägas ha varit väl
förankrat, vilket dock inte var alla socialsekreterares upplevelse (se kapitel 5,
s. 175). Utbildning gavs av externa utbildare i respektive metod med upp-
följningsdagar inom ett år (p. 2 och 3). Socialsekreterarna började successivt
använda metoderna i sina nya ärenden (p. 4 och 5) från och med januari
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2001. De första uppföljande intervjuerna gjordes sommaren 2001 då
klienterna varit aktuella för socialtjänsten i sex månader (p. 4 och 5). Hös-
ten 2002 gjordes den första (och under projekttiden enda) omgången agg-
regeringar i de ärenden där man tillämpat metoderna (p.6) och både den
kartläggande och uppföljande intervjun hade genomförts. Däremot fanns
brister i genomförandet på så sätt att dokumentationsmetoderna inte an-
vändes i alla nya ärenden som överenskommet var. Detta betyder att det
programteorin förutsäger ska hända på kort sikt (figur 4, ruta 6) har tende-
rat hända i FIL-projektet. I de ärenden där dokumentationsmetoderna an-
vänts har underlag kunnat presenteras för utvärdering på grupp- och
verksamhetsnivå (p. 6). Däremot är det inte möjligt att i detta skede vär-
dera programteorins yttersta utfall (p. 7 och 8). Det är för tidigt att uttala
sig om effekterna på lång sikt, det vill säga att kunna specificera vilka insat-
ser som ger vilka effekter för vem och slutligen kunna värdera verksamhe-
tens effektivitet (p. 8).

Aggregeringsarbetet (p. 6) genomfördes per arbetsgrupp under medver-
kan av samtliga socialsekreterare och 1:e socialsekreterare och projekt-
ledaren ledde arbetet. Alla kartläggningar och uppföljningar som genom-
förts på individnivån sammanställdes på gruppnivå och lades in i befintliga
datorprogram som Excell och Power Point. Detta arbete gjordes i alla ar-
betsgrupper utom i en där gruppen var mer eller mindre i upplösning p.g.a.
personalomsättning. Där gjordes sammanställningen tillsammans med 1:e
socialsekreteraren. Den kommunen hade redan bestämt sig för att inte fort-
sätta med dokumentationsmetoden efter projektet. För de övriga var tan-
ken att projektledaren genom sin medverkan skulle visa hur aggregeringen
kunde gå till. Syftet var att de sedan skulle kunna göra det arbetet på egen
hand. Aggregeringsmötena tog mellan en till två dagar per arbetsgrupp.
Sammanställningarna inklusive förberedelse av presentationerna inför
socialnämnderna tog ytterligare en till två dagar att göra per kommun.
Socialnämnderna fick en redovisning av det aggregerade materialet under
det näst sista sammanträdet under innevarande mandatperiod, vilken i stort
sammanföll med projekttiden. Föredragningen gjordes av projektledaren
tillsammans med företrädare för arbetsgruppen. IFO-cheferna var närva-
rande. Redovisningarna syftade till att ge en bild av klienternas problem
och behov före respektive efter insats inom olika livsområden och att ge
politiker och IFO-chefer en uppfattning om vad dokumentationsmetoderna
kan ge för typ av resultat (p.6). Målgrupperna blev dock för små för att en
redovisning per insats skulle vara meningsfull i detta skede. Inom barn- och
familjeområdet bestod dessutom den mest förekommande insatsen av flera
olika insatser som var omöjliga att skilja åt eftersom de gick in i varandra.

5K K Alexanderson 050406 06-04-05, 09.51141



142

Fokus blev i det läget att beskriva den förändring som inträtt för klienterna
oavsett vilka insatser som givits.

Programteorin för FIL-projektet föreskriver under punkt 6 att kunska-
per om klienters problem och behov före och efter insats möjliggör utvär-
dering vilket är determinant för att bedöma insatser och effekter på individ-
och gruppnivå. Detta förutsätter att kartläggning och uppföljning först har
gjorts per individ och att resultatet från individnivån sammanställts till
gruppnivå. För att bedöma om kartläggningen av klienternas problem ger
underlag för socialarbetarna att bedöma klienternas behov före och efter
insats har frågor om detta ställts till socialsekreterare och IFO-chefer. Dessa
svar behandlas mer utförligt längre fram (s. 195). Här konstateras endast
att dokumentationsmetoderna förefaller ge ett sådant underlag. Metoderna
måste, om de används, kunna tydliggöra en eventuell förändring i klienternas
situation som kan ligga till grund för utvärdering på individnivå för att
programteorin ska hålla. En majoritet av socialsekreterarna och samtliga
IFO-chefer ansåg att användningen av dokumentationsmetoderna gjorde
det möjligt att i stort se den enskildes förändringar, den resterande delen
var mer neutrala i sina utsagor. Men utfallet ska också enligt programteorin
kunna relateras till specifika insatser vilket förutsätter att dessa kan specifi-
ceras. I FIL-projektet blev detta inte aktuellt som nämndes ovan men i för-
längningen, när metoderna omfattar fler klienter, kan det skapa svårigheter
att bedöma effekter av specifik insats om innehållet i insatser med samma
benämningen varierar.

Politiker och IFO-chefer uppfattar (se s. 211) att dokumentations-
metoderna kan ge intressanta underlag för utvärdering och verksamhets-
utveckling på gruppnivå (p. 6). De tror också att metoderna kan ge under-
lag för diskussioner om samarbete över organisationsgränser (se s. 212).
Respondenternas svar och uppfattningar tillsammans med de aktiviteter som
programteorin föreskriver, och som ägt rum i FIL-projektet, ger visst stöd
för programteorins riktighet. Det som föreskrivs ska hända tenderar att
hända (p. 6). I takt med att arbetsgrupperna och organisationerna fullföljer
användningen av dokumentationsmetoderna ökar möjligheterna att på sikt
värdera insatser och effekter. Däremot är det inte, som tidigare sagts, möj-
ligt att i detta skede värdera programteorins yttersta utfall. Det är också
möjligt att organisationerna behöver tid för att lära sig arbeta med och ta
till vara den typ av kunskap som dokumentationsmetoderna ASI och IUS
kan ge. Om socialtjänsten fortsätter arbetet i enlighet med programteorin
så kommer man troligen att få ännu mer och säkrare kunskaper (eftersom
alltfler individer ingår i underlaget) om klienternas behov och resultat före
och efter insats, som underlag för utvärdering på individ- och gruppnivå.
Efter projektets slut valde tre av fem arbetsgrupper att fortsätta arbetet. En
arbetsgrupp lämnade projektet tidigt. Mer om detta i nästa avsnitt.
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Programteorin förefaller rimlig förutsatt att man gör som den föreskri-
ver. Men den invändning som kan göras är att programteorin inte genom-
förts på det sätt som föreskrivits. Den slutsats som kan dras är därför att
det programteorin säger om vad som ska inträffa tenderar att gälla, men
det programteorin säger om genomförandet verkar inte göra det. I nästa
avsnitt behandlas detta i termer av förstå, kunna och vilja (se teoriramen,
figur 3, s. 81).

2. Programteorins genomförande
Frågeställning:
Har projektet genomförts i enlighet med programteorin? Har respondenter-
na förstått, kunnat och haft viljan att införa dokumentationsmetoder i det
sociala arbetet?

Sammanfattning:
Av programteorin för FIL-projektet (kapitel 4, s. 122) framgår att det var
tänkt att metoderna skulle användas i alla nyöppnade ärenden där utred-
ning inletts. Detta skedde emellertid inte. Dock genomfördes kartläggande
intervjuer i större utsträckning än de uppföljande.

Förstå
Socialsekreterarna som varit med från början förefaller ha förstått innehål-
let i interventionen och dess syfte. Detsamma gäller IFO-cheferna. Några
socialsekreterare som började sin anställning under projekttiden har däre-
mot upplevt brister i utbildning i metoderna och i förståelsen av syftet med
projektet. Politikerna ger en mer diffus bild; de förefaller osäkra på vad
dokumentationsmetoderna kan bidra med för kunskaper, sin roll i detta
och vilken typ av resultat de kan begära från verksamheterna. Möjligen
förstod de mer i samband med redovisningen av det första aggregerade re-
sultatet.

Kunna
Resultaten visar att socialsekreterare och IFO-chefer har god utbildnings-
bakgrund och relativt lång yrkeserfarenhet. Politikerna har i genomsnitt
erfarenhet av att vara förtroendevald under två mandatperioder. De flesta
har suttit flera perioder medan andra endast varit ledamot någon period
och då eventuellt även varit ersättare. Ur aspekten ’kunna’ får socialsekre-
terare och IFO-chefer anses ha förmåga att förstå och använda metoderna.
Politikerna uppvisar dock en mer splittrad bild i det avseendet.

Brist på tid för uppföljningar och hög arbetsbelastning är förklaringar
som ofta återkommer från socialsekreterare och IFO-chefer till varför inte
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dokumentationsmetoderna används såsom var tänkt. Personalomsättningen
har också varit relativt hög under projekttiden och vakanser har uppstått
mellan personalbyten och pågående ärenden har då måst omfördelas och
påföras kvarvarande socialsekreterare samtidigt som dessa haft nya och
egna ärenden att hantera. Detta har inneburit ett behov av prioritering av
arbetsuppgifter där socialsekreterarna och IFO-cheferna tycker att priorite-
ringen i första hand är en fråga för ledning och politiker. Men prioriteringar-
na verkar istället bli arbetsgruppernas eller enskilda socialsekreterares en-
sak och där prioriteras inte uppföljningar.

Upplevelsen av stöd i FIL-projektet från arbetsledning tycks generellt sett
varit medelmåttigt. Socialsekreterarnas upplevelse av stöd från närmaste
arbetsledning varierar. IFO-cheferna ger alla olika svar. 1:e socialsekreterarna
å sin sida upplevde stödet från IFO-chefen som varken bra eller dåligt.

I ett organisationsperspektiv är intrycket att socialsekreterarna i stor ut-
sträckning inte kunnat införa och använda dokumentationsmetoderna då
organisationen inte haft förmåga att ge förutsättningar och resurser.

Vilja
IFO-chefer och socialsekreterare anser att införandet av metoder för syste-
matisk dokumentation som grund för uppföljning och utvärdering i social-
tjänstens arbete är ’viktigt’ eller ’mycket viktigt’. Deras arbete som sådant
tycker de är viktigt och de flesta trivs med arbetsuppgifter och arbetsplat-
sen. Några enstaka socialsekreterare som inte trivts med arbetsplatsen har
inte använt metoderna alls eller i mycket liten utsträckning.

Ett sätt att få insyn i och inflytande över vad som sker i en HSO där
socialsekreterare och klient möts kan vara att föra värderingsdiskussioner,
men sådana diskussioner förekommer inte särskilt ofta på arbetsplatserna.
Socialsekreterarnas stora handlingsutrymme, vilket har inneburit att en-
skilda socialsekreterare själva kunnat avgöra om de ska använda metoderna
eller ej, har därför blivit ett dilemma både för socialsekreterarna själva och
för organisationen

De arbetsgrupper som använt en manuellt lokalt utformad mall (IUS)
som grund för den systematiska dokumentationen har använt denna i större
utsträckning än den arbetsgrupp som använt ASI utan datorstöd. Social-
sekreterare och IFO-chefer har inget emot dokumentation även om den är
omfattande utan ser den som användbar i det enskilda klientarbetet. Det är
därför troligt att dokumenterandet i sig, som krävs vid användandet av IUS
och ASI, inte försvårat implementeringen.

Den sammantagna bedömningen är att socialsekreterare och IFO-chefer
förstår och vill men kan inte. Några enskilda socialsekreterare vill dock inte
och de kan bestämma detta själva.
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Genomförda kartläggningar, uppföljningar och aggregeringar
Av nedanstående tabell 11 framgår i hur många ärenden socialsekreterarna
använt intervjumallarna, initialt som stöd vid kartläggning av klientens
situation och som underlag vid uppföljning, jämfört med alla nyöppnade
ärenden under den aktuella tiden.

Tabell 11. Sammanställning av antalet kartläggande och uppföljande intervjuer
ASI/IUS under tiden 01-01-01 t.o.m. 02-12-31 i jämförelse med det totala antalet
nyöppnade ärenden under perioden*, absoluta tal.

Kommun Dokumentations- Nya ärenden Kartläggande Varav Varken kart-

metod under projekt intervjuer uppföljda lagda eller

tiden uppföljda

A IUS manuell 86 45 29 41

B IUS data 78 38 23 40

C ASI manuell 103 20 6 83

D IUS data 121 45 26 76

B II ASI data** 25 3 0 22

Summa (exkl. B II) 388 148 84 240

* För tydlighetens skull poängteras här att detta rör de kartläggningar och uppföljningar
som socialsekreterarna gjort i ASI och IUS vilket inte ska sammanblandas med de en-
käter och intervjuer som forskaren gjort inom ramen för forskningsstudien (se metod-
kapitlet). ** Avser endast det första projektåret eftersom B II avbröt sitt deltagande efter
en kort tid och därför ej är inräknad i summan.

Av tabellen framgår att i de 388 nya ärenden som öppnades i arbetsgrup-
perna under projekttiden så användes dokumentationsmetoderna för kart-
läggande intervjuer i 148 ärenden (38%). I dessa 148 ärenden har uppfölj-
ningar gjorts i 84 fall vilket är 57%. Det innebär att av det totala antalet
nya ärenden under projekttiden så gjordes uppföljningar i 22% av samtliga
ärenden.

De arbetsgrupper som använde IUS (kommun A, B, D) hade 285 nya
ärenden under projekttiden. Kartläggande intervju gjordes i 128 ärenden
(45%). Uppföljning gjordes i 78 av dessa 128 ärenden (61%); 78 av totalt
285 ärenden utgör 27%. I  kommun C som använt ASI i 20 av 103 ären-
den, det vill säga 19% följdes 6 stycken upp det vill säga sex procent av de
103. Kommun B II avbröt deltagande i projektet i tidigt skede och dessa
ärenden har därför inte räknats in.

I en annan studie riktad till ASI-användare, som tidigare refererats (Eng-
ström & Armelius 2005, s. 38), har 50% av respondenterna uppgivit att de
använder ASI-intervjun i mellan 81 och 100% av sina ärenden. Forskarna
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menar dock att: ”Resultatet kan spegla en ambitionsnivå snarare än en fak-
tisk användning” (a.a., s. 38), men det kan finnas andra förklaringar till
den låga användningen som till exempel att de intervjuande socialarbetarna
är i början av sin intervjukarriär eller att de har mycket få ärenden. I denna
studie har inte socialsekreterarna själva fått uppge hur många ärenden man
gjort intervjuer utan uppgifterna är empiriskt konstaterade fall.

Systematiska kartläggningar av klienternas initiala situation tycks lät-
tare att få till stånd än uppföljningar – IUS har använts i större utsträckning
än ASI. Dessa förhållanden bekräftades i samband med telefonintervjuerna
(T). Av de 17 tillfrågade respondenterna tillhörde åtta kommunerna A och
B som klargjort att de tänkt fortsätta att försöka integrera dokumentation-
smetoderna i sitt arbete. Dessa är bägge barn- och familjegrupper och an-
vänder IUS. Socialsekreterarna i dessa grupper använder metoderna vid
kartläggning av människors behov i ’hög’ eller ’mycket hög’ utsträckning
enligt samtliga svarande, men det var sämre med uppföljningarna. En  social-
sekreterare svarade att arbetsgruppen gjorde uppföljningar i ’hög’ utsträck-
ning, fem menade att de gjorde det i ’varken hög eller låg’ utsträckning, en
i ’låg’ utsträckning och en svarade ’vet inte’ då vederbörande slutat sin an-
ställning ett par månader innan. I kommun C förberedde man en nystart
för att komma igång igen med ASI. I kommun D skedde ingen organiserad
fortsättning efter projektet. De två socialsekreterare som arbetade kvar i
gruppen i kommun D svarade att de använder metoden i hög utsträckning
i det egna utredningsarbetet. Kartläggningarna användes dock inte på något
annat sätt än i det individuella utredningsarbetet och det blev så att säga
socialsekreterarnas ensak. Arbetsledaren under FIL-projektet, som därefter
fått nytt arbete inom socialtjänsten, uppger sig ha tagit med arbetssättet att
systematiskt utreda och dokumentera klientens situation (kartläggning) till
den nya anställningen, däremot görs inga uppföljningar.

De aggregerade resultaten av kartläggning och uppföljning finns sam-
manställda för varje kommun i siffror respektive diagramform i excell- och
power-pointdokument. Resultaten har i slutet av projekttiden redovisats i
socialnämnderna eller motsvarande (se s. 212). Arbetsgruppen benämnd
Kommun B II avbröt projektet i ett mycket tidigt skede. Efter projekttidens
slut valde kommunerna A, B och C att fortsätta arbetet med att integrera
dokumentationsmetoderna i det ordinarie arbetet. Kommun C gjorde en
nystart med hjälp av externt stöd i ASI och med stöd av en socialsekreterare
som återkommit och som var drivande i projektstarten. Socialsekreterarna
i kommun C hade planer på att använda ASI i vissa ärenden där de be-
dömde att den kunde vara värdefull i kombination med en lokalt utformad
mall (med inspiration av IUS), den var något mindre omfattande och skulle
användas i alla ärenden och samtidigt fungera som utredningsmall.17
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Begreppen förstå, kunna och vilja utgör i enlighet med de teoretiska be-
grepp som används i studien (figur 3 s. 81) komponenter av betydelse för
programteorins genomförande och resultatredovisningen nedan sker under
dessa begrepp.

Att förstå
Frågeställning:
Har respondenterna kunskap om och har de förstått innebörden av införan-
det av dokumentationsmetoderna?

Sammanfattning:
Resultatet visar att socialsekreterare och IFO-chefer i hög utsträckning upp-
lever sig haft kunskaper om FIL-projektets syfte. Socialsekreterarna som
var med från början upplever att de fått bra utbildning i dokumentations-
metodernas användning. Däremot upplever inte alla som anställdes under
projektets gång att de fått tillräcklig utbildning i metoderna. Politikerna
har enhälligt genom sina socialnämnder tagit beslut om deltagande, vilket
dock inte säger så mycket om de förstått innebörden av införandet av do-
kumentationsmetoder. De har heller inte varit särskilt aktiva under projekt-
tiden. Eventuellt förstod de mer i samband med redovisningen av det första
aggregerade resultatet som dock skedde först i slutet av FIL-projektet
(s.212). Intervjuerna med ordförandena tyder snarare på att politikerna ut-
trycker osäkerhet i förhållande till vilka resultat de överhuvudtaget kan få
från verksamheterna. Alla socialsekreterare förutom tre som var mer osäk-
ra i sina svar uppger sig ha haft kunskaper om syftet med projektet. Av de
osäkra socialsekreterarna har två inte deltagit hela projekttiden och en läm-
nade projektet i ett tidigt skede. IFO-cheferna har alla uppgivit att de i hög
utsträckning har haft kunskaper om FIL-projektets syfte.

Politikerna
Politikerna kan utifrån ett rationellt sätt att betrakta en organisation sägas
ha givit ett visst uttryck för att förstå genom att fatta eniga beslut om delta-
gande i projektet. Men resultaten antyder att de ändå inte förstått fullt ut
vad beslutet inneburit. Vid intervjuerna med de fyra ordförandena innan
projektstart framkom en viss osäkerhet om vilken typ av resultat som skul-
le kunna komma ut av dokumentationsmetoderna. Intervjuaren fick utveck-
la frågorna och beskriva syftet med dokumentationsmetoderna för att få
dem att uttrycka sin uppfattning. Ett exempel från varje kommun är:

Det vore jag intresserad av att få veta naturligtvis. Det är en kostbar fråga
att ha dem på Statens institutionsstyrelse. Hur det går för dem får vi inte
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reda på förrän de har rymt och det kommer på mitt bord. Men visst det vore
intressant att vi kunde få sådan statistik hur det går för dem rent generellt,
kanske då inte som individ (ordförande, bof).

Ja, det är klart jag vill ju också veta hur det går för den här gruppen, men vi
har inte kommit dit än. Men det är klart det är viktigt för oss att veta det,
vad det blir av de resurser som sätts in här nu. Vi är dåliga på att följa upp
(ordförande, missbruk).

Jag skulle vilja veta mer om hur det har gått egentligen. Hur många man har
i verksamheten, hur många som fallit ur, där det inte gett något. Hur många
som slutfört verksamheten och hur det har gått. Om de misslyckats eller fått
arbete och så här (ordförande, missbruk).

Dessa tre uttrycker ett intresse av att få veta mer om resultat på ett systema-
tiskt sätt men först efter att intervjuaren fått ge dem hjälp på traven. In-
trycket är att de inte riktigt förstått vad dokumentationsmetoderna kan
bidra med för typ av resultatsammanställning. En av socialnämndsordför-
andena tycker sig egentligen ha den kunskap som behövs:

I en sådan här lite kommun. Vi vet ju det. Det skulle väl aldrig skada i och
för sig att få veta det mer systematiserat men jag känner liksom att vi vet det.
Vi vet ju både när det gått bra och där det gått illa. Utan att säga att man
känner varenda unge för det är klart man inte gör men alla som är placerade
på något sätt eller haft någon åtgärd, det vet vi hur det går för dem.

– Är det kunskaper ni använder er av när ni funderar över vad som ska göras
eller ändras (Intervjuaren)?

Ja, ja så är det ju (ordförande, bof).

I något fall kanske det kan vara så att man tycker sig redan veta vad man
behöver veta. Det tycks också råda en viss osäkerhet från politikerhåll om
vad som är möjligt att kräva i resultatväg från verksamheterna, vilket fram-
går tydligare under avsnittet om förändring av arbetssätt (s. 177). De vet
inte riktigt vad de kan förvänta sig att få i resultatväg från verksamheterna
och därmed vet de inte vad de ska fråga efter och därmed har det varit svårt
att vara stödjande i förhållande till socialsekreterare och IFO-chefer under
projekttiden (se diagram 4, s. 158). Detta kan vara ytterligare en indikation
på att de inte förstått vad dokumentationsmetoderna kan ge förrän de, i
slutet av projektet, fick del av den första redovisningen av aggregerat mate-
rial. När de därmed fått erfara vilken slags resultatredovisning som meto-
derna ASI och IUS kan ge, är de mycket positiva till den typ av resultat-
redovisning (se s. 212).

5K K Alexanderson 050406 06-04-05, 09.51148



149

Utbildning i metoderna
Utbildningen i IUS respektive ASI gavs inför projektstarten under två dagar
per metod och därefter under en halv respektive en uppföljningsdag. Vid
dessa tillfällen deltog de då verksamma socialsekreterarna (utom en som
hade förhinder) samt de tre 1:e socialsekreterare som då fanns i tjänst.  Ing-
en IFO-chef deltog dock. Bortsett från IFO-cheferna ansåg alla socialsekre-
terare (T) som var med från projektets början utom en att de fått tillräckligt
med utbildning utom en. Av de sex socialsekreterare (T) som anställts un-
der projektets gång fick fem utbildning av projektledaren och den egna ar-
betsgruppen (avsåg IUS) och en erbjöds och gick ASI-utbildning. Av dessa
interntutbildade i IUS upplever sig två fått tillräckligt med utbildning, två
inte och en varken eller. Den nyanställde som genomgick utbildning i ASI
upplever sig mycket nöjd och anser sig därvid fått tillräckligt med utbild-
ning. Av detta kan uttolkas att utbildningen i användningen av metoderna
varit tillfredställande för de som var med från projektets början. För några
av de socialsekreterare som tillkom under projekttiden tycks utbildningen
och introduktionen i metoderna inte varit tillräcklig vilket kan vara en bi-
dragande orsak till att metoderna inte implementerats i den omfattning som
var tänkt.

Att kunna
Frågeställning:
Kan respondenterna, det vill säga finns förutsättningarna (förmåga och
resurser) för att införa och använda metoderna?

Kort sammanfattning av resultat:
Resultaten visar att socialsekreterare och IFO-chefer har god utbildnings-
bakgrund och relativt lång yrkeserfarenhet. Politikerna har i genomsnitt
erfarenhet av att ha suttit två mandatperioder, vilket gör att många leda-
möter får betraktas som erfarna politiker även om andra samtidigt är rela-
tivt oerfarna politiskt.

Brist på tid för uppföljningar och hög arbetsbelastning är förklaringar
som ofta återkommer från socialsekreterare och IFO-chefer till att man inte
använt dokumentationsmetoderna i större utsträckning än man gjort. Brist
på tid tycks i sin tur vara aspekter av arbetsbelastning som kan ha med
arbetets karaktär och en hög personalomsättning att göra. Vakanser upp-
står mellan personalbyten där pågående ärenden måste omfördelas samti-
digt som nya och egna ska hanteras, vilket torde innebära ett behov av
prioriteringar av arbetsuppgifter. Resultatet visar att socialsekreterare, po-
litiker och IFO-chefer anser att det viktigaste arbetsmomentet är ’Uppfölj-
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ning av insatser’, men i en prioriteringssituation där olika moment i arbetet
ställs mot varandra ges momentet att ’Genom samtal och hembesök ta reda
på människors behov’ och momentet att ’Hjälpa, åtgärda’ företräde. Social-
sekreterarna och IFO-cheferna tycker att prioriteringen av arbetsuppgifter i
första hand är en fråga för ledning och politiker och politikerna är den av
respondentgrupperna som i högst utsträckning ger uttryck för att upp-
följningar ska prioriteras (diagram 3, s. 156).

Personalomsättningen har varit relativt hög under projekttiden. Nästan
hälften av socialsekreterarna som var med vid FIL-projektets start har slu-
tat under projekttiden. Längre fram karaktäriseras det sociala arbetet som
socialsekreterarna utför i termer av förhandlande, medlande och synliggö-
rande av tolknings- och handlingsmöjligheter i syfte att bidraga till föränd-
ring (s. 185.). Det betyder att någon form av relation eller kontakt krävs för
att åstadkomma denna förändring. Relation är ett grundläggande drag i
HSO och därmed blir personalen central (Hasenfeld 1983). Därför kan inte,
med hänsyn till arbetets karaktär, socialsekreterarna anses vara enkelt ut-
bytbara. Frågan om personaltillgång och personalkontinuitet kan i vid
mening betraktas som en fråga om förmåga och resurser.

Upplevelsen av stöd i FIL-projektet från arbetsledning är inte så högt.
Det mesta stödet till socialsekreterarna kommer från närmaste arbetsled-
ning, det vill säga 1:e socialsekreterare för arbetsgruppen. Det är troligt att
det uteblivna stödet är en hindrande faktor för implementeringen.

Utbildning och erfarenhet
Om inte personalen har erforderlig kompetens för sitt arbete kan det tän-
kas vara en hindrande faktor. Erfarenhet kan vara bra att ha men kan också
innebära att man måste bryta med ett invant arbetssätt. Den grundläggan-
de kompetensen i form av yrkesutbildning och erfarenhet som socialsekre-
terare och IFO-chefer har framgår av tabellerna 12 och 13.

Tabell 12. Socialsekreterarnas och IFO-chefernas utbildningsbakgrund, absoluta
tal.

Soc.sekr.  n=19 IFO-chefer n=4

Socionom utb. 15 3

Annan akad. utb. 2 1

Saknar akad. utb. 2 –

Av tabellen framgår att socialsekreterare och IFO-chefer i FIL-projektet är
högutbildade. Alla utom två socialsekreterare har akademisk utbildning.
Dessa två har alla arbetat under lång tid (> 20 år) inom socialtjänsten. De
15 socialsekreterarna med socionomutbildning har gjort mellan 0–17 kart-
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läggningar respektive mellan 0–12 uppföljningar. Motsvarande tal för de
två som har annan akademisk utbildning är 0–22 kartläggningar respektive
0–17 uppföljningar. De som saknar akademisk utbildning har gjort 1–6
kartläggningar respektive 0–2 uppföljningar. Eftersom variationerna är stora
även bland dem som har akademisk utbildning är det uitfrån detta resultat
inte möjligt att hävda att god utbildningsbakgrund skulle innebära att me-
toderna används i större utsträckning.

Socialsekreterarna och IFO-cheferna har också relativt lång yrkeserfaren-
het. Socialsekreterarna har arbetat i genomsnitt elva år (spridningen är 0–
44 år). De har i genomsnitt fyra respektive sex års erfarenhet av barn- och
familjeområdet respektive missbruksområdet. IFO-cheferna har arbetat i
genomsnitt 21 år (spridningen är 16–24 år). IFO-chefernas arbetsledar-
erfarenhet är i medeltal åtta år. Det tycks som att yrkeserfarenheten kan ha
viss betydelse för hur många kartläggningar respektive uppföljningar som
gjorts. Nedan (tabell 13) redovisas de 19 socialsekreterarna som varit med
i stort sett hela projekttiden utifrån hur länge de arbetat och hur många
kartläggningar respektive uppföljningar de gjort. Det finns vissa osäkerhets-
faktorer i denna redovisning eftersom 1:e socialsekreterarna och även an-
dra socialsekreterare tagit över ärenden inklusive kartläggningar och upp-
följningar från socialarbetare som slutat, varit långtidssjukskrivna eller
föräldralediga. Därför är beräkningarna i tabell 13 inga exakta uppgifter
men kan ändå ge en indikation på relationen mellan år i yrket och använd-
ningen av dokumentationsmetoderna.

Tabell 13. Antalet genomförda kartläggningar och uppföljningar av socialsekrete-
rare i förhållande till år i yrket, median (Md) och medeltal (x̄).

Yrkeserfarenhet från Antal personer Antal gjorda kart- Antal gjorda

socialt arbete läggningar per person uppföljningar

0– 3 år 7 Md:4 Md:3

x̄: 7 x̄: 5

4– 9 år 3 Md:1 Md:4

x̄: 4 x̄: 4

10–19 år 6 Md:8 Md:3

x̄: 9 x̄: 5

≥ 20 år 3 Md:6 Md:0

x̄: 2 x̄: 1

Summa 19

Tabell 13 visar att de med kortare (0–3 år) yrkeserfarenhet och med medel-
lång yrkeserfarenhet  (10–19 år) har använt metoderna i större utsträck-
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ning än de övriga grupperna. Tolkningen av detta görs i analysen (kapitel 6,
s. 243).

Politikernas erfarenhet av att vara politiskt förtroendevalda i socialnämn-
den eller motsvarande är i genomsnitt nio år vilket motsvarar två mandat-
perioder.

Av sammanlagt 31 ledamöter i kommunerna som ingick i FIL-projektet
har 29 suttit hela mandatperioden, det vill säga samma tid som projekt-
tiden. I kommun B avsattes socialnämnden under mandatperioden (som
sammanföll med FIL-projektet) och ersattes av ett utskott på tre ledamöter.

Sammantaget kan konstateras att det i de olika respondentgrupperna
finns människor med gedigen erfarenhet inom sitt område. De flesta social-
sekreterarna och IFO-cheferna är välutbildade och cheferna har vana av
arbetsledarskap.

Prioriteringar av arbetsuppgifter
Enligt Vedungs (1998) delfaktorer har ’att kunna’ främst att göra med or-
ganisationens förmåga och resurser att göra. Bland annat måste de finan-
siella förutsättningarna finnas. Projektet innebar inte några tillkommande
kostnader för kommunerna. Kommunerna beviljades utvecklingsmedel från
Länsstyrelsen vilket gjorde att de fick tillgång till en projektledare på halv-
tid under projekttiden via IFO Forum (se bilaga 1). Det fanns även vissa
medel för utbildning och aktiviteter som deltagande i konferenser och stu-
diebesök. Kommunerna fick själva satsa tid i form av befintlig personal.
Men tid kan också vara en resursfråga och brist på tid är en återkommande
synpunkt från respondenterna. Särskilt framträdande är bristen på tid för
uppföljande samtal (se diagram 1). Men även när det gäller tid för själva
aggregeringen, det vill säga momentet som i hög grad kan karaktäriseras
som förändring av arbetssätt, så hävdar respondenterna att tiden inte var
tillräcklig.
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Diagram 1. Socialsekreterarnas (n=26) och politikernas (n=31) uppfattningar om
i vilken utsträckning det finns tidsmässigt utrymme för uppföljning av enskilda
klienter. Frågan ställdes efter projektet, absoluta tal.

Knappt hälften av politikerna anser att det finns en viss tid för uppföljning-
ar medan större delen av socialsekreterargruppen upplever att det inte finns
tid. Av IFO-cheferna svarar två att det finns viss tid och två svarar att det
inte finns tid eller mycket liten tid.

Sen har det varit högt inflöde av ärenden. Man måste avsätta tid för att följa
upp. Det blir ju eftersatt det här. Man önskar att man hade mer tid för varje
individ (socialsekreterare, missbruk, efter).

En socialsekreterare menar att tidsbristen beror på inflödet av nya ärenden.
Den upplevelsen delas av flera. Samtidigt kan konstateras att det under ett
och ett halvt år öppnades 388 nya ärenden i fyra arbetsgrupper med totalt
27 socialsekreterare. Det blir 14 nya ärenden per handläggare under ett och
ett halvt år, det vill säga ca tio på ett år. Det kan tyckas överkomligt men ger
inte hela bilden. En socialsekreterare har nämligen ansvar även för ärenden
med pågående insatser och under hand förändras situationen i dessa vilket
kan kräva uppmärksamhet och tid från socialsekreteraren. Nya ställnings-
taganden kan krävas, nya utredningar och förnyade insatser kan också bli
aktuella. Ärenden som gäller yttranden till andra myndigheter ingick inte i
FIL-projektet, men kräver även de socialsekreterarens tid. Vissa ärenden
kan också upplevas mer eller mindre belastande beroende på ärendets pro-
blematik och vilka krav som ställs på socialsekreteraren. Under FIL-projek-
tet hände flera gånger att ett ärende fullständigt kunde ta en socialsekret-
erares uppmärksamhet och dennes arbetsledare i besittning i perioder. Alla
andra aktiviteter, förutom det som gällde det aktuella ärendet, ställdes då
in. Sådana situationer rörde ofta överväganden om akuta ingripanden. Ären-
deräkningar under FIL-projektet som gjordes vid några tillfällen (i sam-
band med genomgångar av hur många kartläggningar och uppföljningar
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som gjorts per handläggare) gav vid handen att antalet ärenden per social-
sekreterare inom bof kunde variera mellan 20–42 pågående ärenden. I miss-
bruksarbetet kunde antalet ärenden variera mellan 28–59. I dessa beräk-
ningar är alla typer av ärenden inkluderade, alltså även yttranden och enk-
lare utredningar.

Efter FIL-projektets formella avslut genomfördes uppföljande grupp-
intervjuer med socialsekreterare och individuella intervjuer med IFO-che-
ferna. De fick frågan om de fortfarande använde dokumentationsmetode-
rna. I dessa intervjuer återkom tidsbristen som förklaring till varför inte
metoderna användes.

Ja det gör vi ju…mest med kartläggningarna…det gör vi systematiskt uti-
från utredningen…det tror jag nog alla gör. Sen är det där med upp-
följningarna…som haltar efter….(socialsekreterare, bof, efter).

Varför?

Ja, mycket tidsbrist och prioritering…så har det varit för mig i alla fall…jag
har inte hunnit komma dit till det än (socialsekreterare, bof, efter).

Ovanstående citat speglar, förutom tidsargumentet även  handlingsutrym-
met för den enskilde socialsekreteraren; handläggaren avgör och gör sina
prioriteringar på egen hand.

Några frågor ställdes till socialsekreterare, IFO-chefer och politiker för
att få reda på inställningen till att göra uppföljningar i jämförelse med an-
dra moment som ingår i det sociala arbetet. Frågan som ställdes i enkäterna
(S 2, A 2, P 2) efter projektet var (de exakta svarsalternativen framgår av
bilaga 3, S 2 fråga 16, s. 336):

”Det individuella klientarbetet inom IFO består av olika moment som
förenklat beskrivs nedan. Alla momenten är viktiga. Försök ange vad du
anser att socialsekreterarna ska göra mer eller mindre av jämfört med idag”.

A. Via samtal och hembesök ta reda på vilken hjälp människor behöver
(eller annorlunda uttryckt vilka behov människor har)

B. Hjälpa, åtgärda (ge insats)

C. Administrera, dokumentera i utredning och journal

D. Följa upp om hjälpen (insatserna) inneburit någon förändring för
klienten i dennes liv.

Respondenternas svar på denna fråga har sammanställts (diagram 2). Re-
sultatet redovisas sammantaget för alla grupper då deras svar, med undan-
tag av socialsekreterarna vad gäller moment c, innehåller liknande tenden-
ser.
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Diagram 2. Moment i det sociala arbetet som enligt socialsekreterare, politiker
och IFO-chefer sammantaget (n= 26 + 31 + 4 = 61) kan göras mer eller mindre
av jämfört med idag (%).

Diagram 2 visar att tendensen är att de flesta uttrycker att man bör göra
mer av alla ingående moment men framför allt mer uppföljningsarbete.
Samtliga respondentgrupperna var överens om att inget moment bör göras
i mindre utsträckning än möjligen moment C, administrera och dokumen-
tera. Här skiljer sig socialarbetargruppen från de IFO-chefer och politiker
då majoriteten av socialsekreterarna uppgav att man kunde göra mindre av
momentet administrera och dokumentera än de övriga två grupperna. Men
det mest framträdande resultatet var att samtliga respondentgrupper anser
att man ska göra mer av uppföljande arbete. I denna studie visar det sig
emellertid att uppföljningar inte prioriteras i praktiken. Den naturliga följd-
frågan blir därför vad det beror på att alla respondenter anser att man ska
göra mer uppföljningar men i praktisk handling inte gör detta. Om arbets-
bördan bedöms som stor och tidsutrymmet trångt, vilka eller vilket mo-
ment anser då respondenterna ska prioriteras? Svaren på den frågan redo-
visas i diagram 3.
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Diagram 3. Socialsekreterarnas (n=44 svar) och politikernas (n=37 svar)
uppfattning om vilket eller vilka moment (A–D ovan) som socialsekreteraren
ska prioritera om de har en hög arbetsbörda, (%). Frågan ställd efter projektet
(tre politiker svarade ’vet ej’ och ingår därför ej i underlaget).

Flera moment har kunnat anges som angelägna att prioritera. De flesta
socialsekreterare och politiker prioriterar att genom samtal och hembesök
ta reda på människors behov samt att hjälpa och åtgärda. Momentet ’upp-
följning’ är ett moment som färre socialsekreterare tycker att man ska prio-
ritera, men det är fler politiker än socialsekreterare och IFO-chefer som
prioriterar det. Tre av fyra IFO-chefer anser att samtal och hembesök ska
prioriteras när de tvingas välja. Den fjärde IFO-chefen svarar hjälpa/åtgär-
da. Administration och dokumentation prioriteras inte i ett sådant läge an-
nat än av några få socialsekreterare.

Prioriteringsfrågan var dock inte någon enkel fråga att besvara, vilket
bekräftas av intervjuerna och de fria kommentarerna som gavs i samband
med enkätsvaren. Nedan följer några kommentarer från socialsekreterare,
IFO-chefer och politiker.

Svårt att prioritera – kanske är dokumentationen viktigast i en ovan beskri-
ven (prioriterings-) situation men att hjälpa kommer ändå först (social-
sekreterare, efter, bof).

A (samtal och hembesök), via dessa samtal får man en bild av behoven.
Klienten kanske kan få hjälp någon annanstans (socialsekreterare, missbruk,
efter).

Allt hör naturligtvis ihop, men om man nu måste välja är det viktigare att
klienterna får stöd som de uppfattar som effektivt (socialsekreterare, bof,
efter).

För att hjälpa på rätt nivå bör (man) veta behov. Uppföljning av insats vik-
tigt – ingen förändring kan kanske betyda att det är ”fel” insats (eller att)
det behövs mer insatser (socialsekreterare, bof, efter).
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...alltså när man sitter mitt i verksamheten då måste man prioritera det här
andra som vi är skyldiga att göra. Men som sagt var, som arbetsledare, för
att driva verksamheten framåt och ta till vara på erfarenheter som har gjorts
då är ju D (följa upp) det som man ska prioritera för att kunna göra någon-
ting åt det här som kommer in (IFO-chef, bof och missbruk).

…det (att göra uppföljningar) ingår i arbetet…det är det som gäller att få
in…det ingår. Ska man arbeta som socialsekreterare i X kommun då ingår
det här i arbetet. Det är ingenting man väljer själv (IFO-chef, bof).

Såklart B (hjälpa och åtgärda), men uppföljning och administration är ju
oerhört viktiga delar också (politiker).

Alla moment är viktiga. A (samtal och hembesök) och B hjälpa och åtgärda)
hör ihop. För att kunna hjälpa måste man veta vilken hjälp människorna
behöver. Dokumentationen är också viktig för rättssäkerheten (politiker).

Enligt diagram 2 är uppföljning av insatser något som respondenterna tycker
att man ska göra mer av. Men, vilket även framgår av citaten, i en priorite-
ringssituation ges momenten att ’genom samtal och hembesök ta reda på
människors behov’ samt ’att hjälpa och åtgärda’ företräde.

Politikerna är de som i störst utsträckning prioriterar uppföljningar (dia-
gram 3, s. 156). Socialsekreterare och IFO-chefer anser att det är förvalt-
ningsledningens och politikernas ansvar att prioritera men att prioritering i
viss utsträckning anses vara en socialsekreterarfråga (bilaga 6, tabell 27,
s. 354). Av IFO-cheferna svarar tre att det är socialsekreterarnas ansvar i
viss utsträckning och en svarar att så är fallet i ’i hög utsträckning’.

Uppenbarligen kan, i bemärkelsen ’kunna’, inte socialtjänsten som orga-
nisation prioritera uppföljningar (upplevelsen av för hög arbetsbörda och
brist på tid finns bland framförallt socialsekreterare och IFO-chefer vilket
även kan uttryckas i termer av att förmåga och resurser upplevs saknas i
organisationen). Det kan knappast bero på antalet nya ärenden då dessa
varit ganska få under projekttiden. Respondenterna anser också att man
ska göra mer av uppföljningar men när vissa arbetsuppgifter måste priori-
teras framför andra så får moment som samtal/hembesök respektive hjälpa/
åtgärda, företräde. Socialsekreterare och IFO-chefer anser att prioriteringar
i hög grad är en fråga för politikerna, men ändå förefaller det som att det är
socialsekreterarna och/eller arbetsgrupperna som till sist i praktiken får göra
dessa prioriteringar vare sig de vill eller inte. Och i det dagliga sociala arbe-
tet blir då uppföljningarna liggande eftersom majoriteten tycks i stort sett
överens om och har förståelse för att de inte prioriteras. Politikerna som
delvis har en annan uppfattning har inget inflytande, har inte använt sitt
inflytande, eller saknar kunskap om problemet. De har troligen inte insyn i
det enskilda klientarbetet annat än i undantagsfall och kanske också bris-
tande kunskap om vad uppföljning enligt IUS och ASI i praktiken innebär.
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Införandet av dokumentationsmetoder i det sociala arbetet skulle kunna
uppfattas som en utökning av dokumentationsarbetet, och därmed ha bety-
delse när det gäller socialsekreterarnas vilja att använda ASI respektive IUS.
Därför behandlas den aspekten under faktorn ’vilja’. Den ligger emellertid
nära faktorn ’kunna’ eftersom ett utökat dokumentationskrav även kan
handla om tidsaspekten som behandlats ovan.

Stöd i projektet
Politikerna uppfattas inte av IFO-chefer och socialsekreterare som särskilt
stödjande under projektet (diagram 4), något som eventuellt kan bero på
att de inte förstår vad införande av dokumentationsmetoder innebär och
vad de själva kan fylla för funktion. Detta redovisas nedan i.

Diagram 4. Socialsekreterarnas (n=26) upplevda stöd från politiker i förhållande
till i vilken utsträckning politikerna (n=31) ansett sig ge stöd till IFO-chefer och
socialsekreterare, absoluta tal.

Politikerna upplever inte heller själva att de varit särskilt stödjande. En
IFO-ledare och några få socialsekreterare säger att de upplevt stöd från
politikerna under projektet vilket också stämmer med politikernas bild.
Politikerna har också i mycket liten utsträckning följt upp hur arbetet med
projektet fortskridit. 16 av 31 av politikerna kommenterar sina svar i enkä-
ten. Sex uppger sig inte förstått eller vetat och ingen har heller sagt något
om att de borde agera stödjande. Lika många uppger att andra frågor tagit
över och fyra anför sjukdom och att nämnden avsattes under projekttiden.
Detta bekräftar den tidigare tolkningen (s. 147) att politikerna inte riktigt
förstått vad IUS och ASI innebär och då inte heller förstått vare sig att eller
hur de skulle kunna agera stödjande i FIL-projektet.

Frågan är då i vilken utsträckning socialsekreterarna upplevt stöd av sina
chefer (diagram 5).
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Diagram 5. Socialsekreterares (n=26) upplevelse efter projektet av i vilken ut-
sträckning de fått stöd från arbetsledningen i FIL-projektet, absoluta tal.

Socialsekreterarnas upplevelse av stöd från närmaste arbetsledningen tycks
variera – en tredjedel av de tillfrågade verkar uppleva stöd, en tredjedel
verkar inte ha upplevt något vidare stöd och en tredjedel upplever stödet
som medelmåttigt. Stödet från 1:e socialsekreteraren upplevs dock som
bättre än stödet från IFO-chefen. Hälften av socialsekreterarna upplever att
stödet från IFO-chefen varit varken bra eller dåligt. IFO-cheferna gav en
varierad bild av det stöd de sin tur fått. 1:e socialsekreterarna upplever
stödet från IFO-chefen som varken bra eller dåligt. Stödet verkar vara måt-
tligt men kan också variera. I den mån socialsekreterarna får stöd är det
främst från 1:e socialsekreteraren. Vid gruppintervjuerna efterlyser 1:e so-
cialsekreterarna på lite olika sätt en tydligare arbetsledning.

Arbetsledningen skulle kanske från början ha sagt att det här projektet ska
gälla alla. Vi går in i det här och det är inte ett val. Det vart ju så att många
avstod (socialsekreterare) ifrån det för att man inte hade tid. Och det tar ju
ingen mer tid än vanliga samtal. Men man sket i det och då smittade det av
sig och man hade inte arbetsledningen som sa att nu ska du göra det. Det
tycker jag att man hade kunna göra annorlunda. Det är arbetsledningen
som säger att så här ska det vara (1:e socialsekreterare, bof, efter).

Denna 1:e socialsekreterare efterlyser ett bättre stöd genom en tydligare
arbetsledning från sina överordnade.

Med facit i hand tror jag att både jag som arbetsledare och min arbetsledare
hade kunnat vara noggrannare med uppföljningen, när det blev bortfall i
personalgruppen, vi kanske hade kunnat vara mera alerta. Jag vet att jag
påtalade det här och man tyckte att man kanske kunde ligga nere just då
med själva projektet vilket inte är genomförbart. Men där tycker jag att vi
hade kunnat göra bättre saker (1:e socialsekreterare, bof, efter).
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Denne sista 1:e socialsekreterare tar på sig ansvar för att inte ha varit mera
drivande men upplever inte heller stöd från IFO-chefen. En IFO-chef ansåg
tydligen att projektet kunde ligga nere ett tag vilket 1:e socialsekreteraren
inte tyckte var möjligt. IFO-chefen beskriver sitt ställningstagande:

Det är viktigt att se till hela arbetssituationen på hela IFO. När vi körde
igång i projektet såg det relativt bra ut. Plötsligt trillar personer ifrån och en
arbetsgrupp kommer i akut kris, risk för utbränning, sjukskrivning. Två gick
hem den hösten och projektet blev ej prioriterat. Snabba utryckningar i
anmälningsärenden blev prioriterat. Dessa måste man få bort. De får inte
ligga tre dagar på skrivbordet. Då kan de (klienterna) ju vara döda i den
verksamheten (IFO-chef, missbruk).

IFO-chefen gjorde prioriteringar utifrån sitt uppdrag. Det innebär i detta
fallet att införandet av systematiskt dokumentation fick mycket låg priori-
tet, eftersom andra frågor bedömdes som viktigare. I denna lilla arbets-
grupp fick det stora konsekvenser när en av tre nyligen ASI-utbildade per-
soner flyttas och några månader senare lämnar nästa ASI-utbildade social-
sekreterare av personliga skäl. En annan arbetsgrupp i samma kommun
bedömdes således ha en ännu mer prekär personalsituation. Arbetet fick,
enligt IFO-chefen, inriktas på att ta emot och bedöma nya ärenden/anmäl-
ningar och åtgärda för att helt enkelt hindra klienter från att dö, istället för
att fullfölja de åtaganden FIL-projektet innebar.

Två olika socialsekreterare uttrycker avsaknaden av stöd på följande sätt:

Det som jag skulle kunna tänkt då….. det är mer att det hade efterfrågats på
ett annat sätt av vår ledning och att utrymme på ett annat sätt hade getts då
va…men när det vardagliga jobbet står en sju meter över öronen. Det ju rätt
tungt efterhand liksom så, att förutsättningarna i arbetsgruppen hade gjorts
annorlunda liksom…(socialsekreterare, bof, efter).

Om vi hade en nämnd eller en arbetsledning som sa att detta ska göras
därför att vi har bestämt det, det är ett bra arbetssätt så har vi kontinuerliga
avcheckningar hur det görs, om det görs och varför inte om det inte görs.
Men det existerar inte utan det ska gå av sig själv och det gör det inte för det
är en sådan arbetsbelastning, då hamnar det på sidan om. Man får inte in
det för det ingen som puttar eller drar i det (socialsekreterare, missbruk, efter)

Vilket kan kontrasteras med en arbetsledares uppfattning:

Det är oerhört svårt att pressa på när man känner att de är färdiga att gå på
knäna att säga att nu måste ni göra ASI, det går inte. Man får lämna till
närmaste arbetsledare att avgöra när man mäktar med (IFO-chef, missbruk).

IFO-chefen vill inte pressa på samtidigt som socialsekreterarna upplever
avsaknad av stöd.
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IFO-cheferna fick en fråga om de anser sig hinna kommunicera med poli-
tiker respektive sina underställda i den utsträckning de skulle önska, vilket
kan ses som en förutsättning för att kunna ge stöd eller föra prioriterings-
diskussioner. Svaren tyder på att de inte har tid att kommunicera med vare
sig politiker eller underställda i tillräcklig omfattning. Det finns dock enligt
IFO-cheferna själva en tendens åt att de lägger mer tid på att kommunicera
med politikerna.

Sammantaget tycks stödet från organisationen, det vill säga politiker och
chefer, vara relativt svagt i FIL-projektet.

Personalkontinuitet
Den sista aspekten av denna faktor ’kunna’ (förmåga och resurser) rör per-
sonalsituationen. Brist på personal som kan utföra arbetsuppgifterna kan
betraktas som en form av resursfråga och kan handla om brist på personal
med specifika kunskaper (Vedung 1998). Av de 28 socialsekreterarna som
besvarat den första enkäten kunde 20 (19+1) svara på den uppföljande en-
käten i anslutning till projektslutet.

Vid projektslutet fanns tio av de ursprungliga 19 socialsekreterarna kvar
(bilaga 5, diagram 11, s. 353) Det innebär en personalomsättning på 47%
(9 av 19) under två och ett halvt år.18 15 socialsekreterare började under
projekttiden och av dessa var tolv kvar vid projektets slut. Tre social-
sekreterare har både börjat och slutat under projekttiden. Ett år efter
projektslutet hade ytterligare sex av de ursprungliga 19 slutat (bilaga 5).
Det innebär att 79% (9 + 6 av 19) hade slutat efter 3 år vilket kan jämföras
med andra undersökningar av personalomsättning. I fyra kommuner i Väst-
manland beräknades personalomsättningen inom individ- och familje-
omsorgen till 65% på tre och ett halvt år (Fagersta), 55 respektive 51% på
fyra och ett halvt år (Hallstahammar och Köping), men betydligt lägre för
Sala som hade en personalomsättning på 18% på fyra och ett halvt år
(Odbratt 2005).
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Tabell 14. Bemanningen av socialsekreterare per kommun, före, under och efter
FIL-projektet, absoluta tal.

* En soc.sekr. varit tjänstledig men återkommit i tjänst.  ** utökning/omorganisation

Av tabell 14 framgår att i kommun A har tre av fem socialsekreterare bytts
ut under projekttiden och i arbetsgruppen i kommun B har hälften av med-
arbetarna bytts ut. Resterande arbetsgrupper är relativt små vilket gör att
även en mindre personalomsättning blir kännbar. Det tar också ofta tid
innan vakanta tjänster kunde tillsättas. Bristen på socionomer har varit
påtaglig i länets kommuner sedan slutet av 90-talet och flera månaders upp
till ett par års vakanser har inte varit ovanligt. Svårigheterna att rekrytera
har särskilt gällt barn- och familjeområdet respektive missbruksområdet
(Olsson 2003) – det vill säga de här aktuella områdena.

Efter projektet fick respondenterna frågan om i vilken utsträckning de
ansåg att de enskilda socialsekreterarna inom IFO är utbytbara. På denna
fråga svarade majoriteten av socialsekreterarna (85%, n=26), samtliga IFO-
chefer och 65 % av politikerna (n=31) att socialsekreterarna endast är ut-
bytbara i viss, liten eller ingen utsträckning.

Eftersom personalomsättningen har varit hög i FIL-projektet blir utbild-
ningen i metoderna under projektets gång viktig och där fanns som tidigare
redovisats brister.

De ovan beskrivna förhållandena (upplevelsen av brist på tid, brist på
stöd av arbetsledning och politiker, brist på stöd i att prioritera, samt en
hög personalomsättning) har i vid mening med resurser att göra och utgör
på det sättet en del av faktorn att ’kunna’ eller snarare att inte ’kunna’
använda dokumentationsmetoderna.

Den sista faktorn som enligt implementeringsteorin är av betydelse när
det gäller programteorins genomförande har med vilja att göra. Aktörernas
vilja och inställning till förändringen kan nämligen påverka implemen-
teringen vilket behandlas i nästa avsnitt.

 Bemanning 
vid projektstart 

antal social-
sekreterare1 

Av dessa 
kvar vid  

projektslut 
 

Med från 
projektstart 

och kvar 1 år 
efter proj.slut 

Nytillkomna 
under projektet 
och kvar i anst. 
vid projektslut 

Börjat och 
slutat  
under 

projekttiden 
Kommun A 5 2 1 7 1 
Kommun B 6 3 2      5 ** 1 
Kommun B II 1 1 1      1 ** - 
Kommun C 3 1   2* 1 1 
Kommun D 4 3 2 1 - 
Summa 19 10 8 15 3 
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Att vilja
Frågeställning
Finns viljan hos socialsekreterare och IFO-chefer att använda metoderna?

Sammanfattning
IFO-chefer och socialsekreterare anser att införandet av metoder för syste-
matisk dokumentation som grund för uppföljning och utvärdering i social-
tjänstens arbete är viktigt eller mycket viktigt. Resultatet visar också att
arbetet som sådant också är viktigt för socialsekreterare och IFO-chefer. De
flesta trivs med arbetsuppgifter och på arbetsplatsen. Trivseln på arbets-
platsen är dock något sämre än trivseln med arbetsuppgifterna för socialse-
kreterarna. För IFO-chefernas del är tendensen den omvända att de trivs
bättre med arbetsplatsen än arbetsuppgifterna. Några enstaka socialsekre-
terare som inte trivts med arbetsplatsen har inte använt metoderna alls eller
mycket lite och deras handlingar (eller att inte handla) har fått betydelse för
resultatet av implementeringen.

Ett sätt att få insyn i och inflytande över vad som sker i en HSO där
socialsekreterare och klienter möts kan vara att föra värderingsdiskussioner.
Värderingsdiskussioner förekommer inte särskilt ofta på arbetsplatserna.
Detta i kombination med bristande stöd från arbetsledning och politiker i
FIL-projektet (se s. 158) och med socialsekreterarnas stora handlingsut-
rymme skapar problem både för socialsekreteraren och för organisationen.

De arbetsgrupper som använde en manuellt lokalt utformad mall (IUS)
som grund för den systematiska dokumentationen använde denna i större
utsträckning än den arbetsgrupp som använde ASI. Det gäller både kart-
läggningsintervjuer och uppföljningsintervjuer. Socialsekreterare och IFO-
chefer har inget emot dokumentation även om den är omfattande utan ser
den som användbar i det enskilda klientarbetet. Skriftlig dokumentering är
socialsekreterarna vana vid så det är troligen inte det som gjort att IUS och
ASI inte använts.

Generellt sett kan man säga att socialarbetarna sett fler fördelar än nack-
delar när de fått direkta frågor om för- och nackdelar med att använda
metoderna.

Inställning till införandet
Alla respondenter som intervjuades i telefon (T, n=17), oavsett om man är
IFO-chef, 1:e socialsekreterare eller socialsekreterare hävdade att det är
mycket viktigt eller viktigt att införa metoder för systematisk dokumenta-
tion i socialtjänstens arbete. Citatet nedan får sammanfatta det som  olika
personer uttrycker på ett ganska likartat sätt.
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Vi behöver följa upp vårt arbete och se vad det leder till. Framförallt vilka
metoder som är verksamma och inte verksamma. Det är sällan vi går ut och
frågar klienterna vad de tycker om den hjälp de har fått. Vi tror en massa
saker (socialsekreterare, missbruk).

Bland socialsekreterare och IFO-chefer fanns på ett allmänt plan en nästan
total enighet om vikten av att införa dokumentationsmetoder i socialtjänst-
ens arbete. Trots detta infördes inte metoderna i enlighet med program-
teorin. Av detta kan man dra slutsatsen att den deklarerade inställningen
var av mer symbolisk natur eller så har respondenterna ambitionen att in-
förandet ska ske, men andra faktorer verkade trots detta i motsatt riktning.
Detta diskuteras vidare i analysen (kapitel 6).

Inställning till dokumentation
Känsla av delaktighet kan ha betydelse för motivationen och viljan att an-
vända dokumentationsmetoderna. Delaktighet kan avse aspekter som be-
handlas längre fram under faktorn ’historisk bakgrund’, nämligen delaktig-
het i beslutet att vara med i projektet och om man fått påverka vilken utvär-
deringsmetod som valts. Men delaktighet kan även röra sig om i vilken
utsträckning socialsekreterarna kunnat påverka utformningen av själva
metoden. Det ingick i designen av projektet att kommun A skulle utforma
sin egen dokumentationsmall för IUS manuell. Denna skulle användas för
att på ett systematiskt sätt kartlägga och följa upp klientens situation och
behov. ASI-användningen innebär att socialsekreteraren använder en färdig
och utprovad mall för intervju och uppföljning oavsett om datorprogram-
met används eller ej. IUS data innebär att man följer den struktur som dator-
programmet har. Man kan säga att i kommun A utformade arbetsgruppen
sin egen mall med stöd av projektledaren och i kommun B valde arbets-
gruppen efter en tid att använda samma mall. Frågan är då om detta inne-
burit att kommunerna A och B lyckats bättre i FIL-projektet än de arbets-
grupper som använt ASI? Med bättre avses här att ha använt metoderna till
kartläggning och uppföljning i större utsträckning och att man valt att fort-
sätta efter projekttidens slut. Dessa båda frågor redovisas i tabell 11 (s. 145)
som visar att så är fallet. Arbetsgrupperna A och B som använde en manu-
ellt lokalt utformad mall tillämpade metoden i större utsträckning både vid
kartläggning och uppföljning, än den arbetsgrupp som använde ASI respektive
använde pappersutskrifter av datorprogrammet (IUS).

Dokumentation är en arbetsuppgift som ingår i en socialsekreterares ar-
bete. Då metoderna IUS och ASI innebär dokumentationsarbete ställdes
frågor innan projektstart om socialsekreterarnas och IFO-chefernas inställ-
ning till dokumentation överhuvudtaget. Den övervägande delen (24 av 28)
socialsekreterare ansåg att dokumentationen har en viktig roll att spela i
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det enskilda klientarbetet. Alla tyckte också, att dokumentationen mer eller
mindre är användbar i det enskilda klientarbetet. Omfattningen av doku-
mentationen bedömdes av 17 av 28 socialsekreterare som stor, fem varken
stor eller liten och fem att den var för stor. Socialsekreterarna tycks således
i stor utsträckning se dokumentationen som användbar i det enskilda klient-
arbetet. IFO-cheferna har samma uppfattning. De tycks vara positiva till
dokumentation och ser den som användbar. Det refererade resultatet inne-
bär troligen att socialarbetarna inte haft något emot dokumenterandet som
sådant i samband med införandet av dokumentationsmetoderna.

Efter projektet fick socialsekreterarna besvara en mer specifik fråga om i
vilken utsträckning de tyckte att den systematiska dokumentationen (IUS
och ASI) är användbar i det enskilda klientarbetet. 84% av socialsekre-
terarna (n=25, B II ej med i underlaget då denne inte kunnat ha någon
uppfattning) svarade ja och detsamma gällde IFO-cheferna. Vad respon-
denterna lägger in i detta framgår av gruppintervjuerna som redovisas i
nästa avsnitt i vilket socialsekreterarna specificerat för- och nackdelar med
dokumentationsmetoderna.

Metodernas upplevda förtjänster och brister på individnivå
Enligt den teoretiska ansatsen är organisationer föränderliga eftersom nor-
mer och värderingar förändras. Nyinstitutionalismen förespråkar studiet
av aktörer och processer på lokal nivå för att förstå förändring och varia-
tion i organisationer (Johansson 2002). Därför är det av intresse att ta del
av socialarbetarnas upplevelser av att använda metoderna och hur de vär-
derar deras användbarhet. Deras uppfattningar som kan antas påverka deras
handlingar, blir väsentliga att studera eftersom socialsekreterarna är orga-
nisationens yttersta utpost i mötet med klienten och det är i det mötet som
socialtjänsten ges ett innehåll (se även avsnittet i teorikapitlet om person
och organisation: Ahrne 1994; respektive gräsrotsbyråkrater i Lipsky 1980;
Esping 1984; Johansson 1992).

I det kommande avsnittet redovisas först de av socialarbetarna upplevda
fördelarna med metoderna när de används vid kartläggning av behov. Där-
efter redovisas nackdelar eller svårigheter som man erfarit. Därpå diskute-
ras för- och nackdelar med fokus på den uppföljande intervjun.

Förtjänster med kartläggningssamtal på individnivå
Förtjänsterna med att använda dokumentationsmetoderna vid kartläggning
av människors livssituation uppfattas på ett ganska likartat sätt av socialse-
kreterarna. Detta oavsett om det var IUS eller ASI man använde. Vid samta-
len med arbetsgrupperna framkom synpunkter som att metoderna ger struk-
tur, de har pedagogiska fördelar och de ger en bra helhetsbild av klientens
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behov. Med struktur menas exempelvis att det blir tydligt för klienterna
vad socialtjänsten vill ha uppgifter om och socialarbetarna får ett stöd i sin
datainsamling då inget område glöms bort. Metoderna fungerar som en
utredningsmall vilket skapar trygghet och sparar tid. Man får veta mycket
på kort tid och den avstigmatiserar och avdramatiserar genom att alla kli-
enter får samma frågor. De pedagogiska fördelarna avser det förhållandet
att klienten upplevs bli delaktig, vilket leder till bättre relationer med social-
sekreteraren, klienten känner sig väl bemött och upplever sig bli lyssnad på
enligt socialsekreterarnas uppfattning. Skattningsskalorna hjälper kliente-
rna att uttrycka sina svar, framförallt har detta iakttagits av socialsekre-
terarna när det gäller ungdomar (avser IUS). Metoderna IUS och ASI ger
vidare bra grundläggande information och också en bild av hur klienterna
själva uppfattar sin situation. Klienten bearbetar under intervjun sin egen
insikt och funderar över sina mål i livet.

Vinsterna man tycker sig ha fått av att inte bara fokusera på klientens
missbrukssituation är uppenbarligen en upptäckt för socialsekreterarna i
FIL-projektet som arbetar inom missbruksområdet (ej B II), oavsett vilken
dokumentationsmetod man valt att pröva.

Förändringar inom olika sociala områden kan också så småningom påverka
hans (klientens) missbrukssituation (socialsekreterare, missbruk, efter).

Man berör med hjälp av dokumentationsmetoderna klientens situation och
upplevelser även av andra områden i livet - livet är inte bara missbruket och
klienten är inte bara missbrukare. Klienten reduceras inte bara till att ”vara
sitt symtom” (Börjesson 2005).

Nackdelar med kartläggningssamtal på individnivå
Brister eller nackdelar som socialsekreterare nämner i samband med använ-
dandet av IUS handlar om att intervjun tar tid. Det behövs ett större utrym-
me (än vad som vanligtvis är fallet) att samtala kring varje livsområde. Det
tar extra tid om man enbart använder den för sakens skull, säger någon
socialsekreterare, vilket kan avse för forskningsstudiens skull, för att någon
annan sagt att intervjuerna ska göras, och att man själv som socialsekre-
terare inte ser någon nytta med intervjun i arbetet med klienten. Mallen blir
mer som en ”fylleriövning”, och ungdomar kan smita undan genom att
snabbt fylla i och gå vidare. Den kan också upplevas formell och stel och
intervjuerna kan vara svåra att använda i ärenden av akut karaktär (exem-
pelvis när ett akut behov tar överhanden som vid misstanke om sexuella
övergrepp, socialsekreterare, bof). Intervjumallen kräver dessutom att ar-
betsgruppen diskuterat ihop sig om vad man menar med exempelvis ett ’bra
boende’ eller en ’bra fritid’. Synpunkter har också kommit på IUS när det
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gäller områdena droger och brottslighet. Metoden ger ingen bild av indivi-
dens missbrukshistoria, missbrukets tyngd och art bakåt i tiden vilket be-
hövs för att kunna bedöma klientens behov och ge rätt hjälp, menar social-
sekreteraren som använt IUS.

ASI-användarna upplever att klienter som de redan känner sedan länge
får frågor som de som socialsekreterare redan vet svaret på. Intervjun är
ibland tröttande och tidskrävande för klienterna och de kan ha medicinska
problem som omöjliggör intervjun. Dessutom medverkar inte motsträviga
personer – något även IUS-användarna erfarit.

Fördelar med uppföljningssamtal på individnivå
Förtjänsterna med att använda dokumentationsmetoderna vid uppföljning
på individnivå, som socialarbetarna uttrycker, kan indelas i strukturella och
pedagogiska fördelar. De strukturella fördelarna handlar om att klienten
känner igen frågorna och kan jämföra med hur deras situation var före
eventuell insats. Man samtalar om hur klientens situation såg ut vid kart-
läggningstillfället inom en rad givna livsområden jämfört med den nuva-
rande situationen och vad som kan tänkas bidragit till förändring. Pedago-
giska fördelar är att klienten ser sin egen förändring och det blir lättare för
båda parter att läsa av eventuella förändringar. Metoden ger feedback till
både socialsekreterare och klient. Några pekar på att det kan ha en lugnan-
de inverkan på klienten att veta att det kommer att ske en uppföljning.

Nackdelar med uppföljningssamtal på individnivå
Bristerna eller nackdelarna beskrivs i termer av att man kanske inte alltid
får fram den sanna bilden, det finns en risk att klienten vill vara till lags. En
annan invändning är att socialsekreteraren inte kan vara säker på vad som
egentligen har bidragit till klientens förändring. Vidare menar man att sam-
talen är tidskrävande att göra och kan dessutom innebära merjobb om kli-
enterna vill ha förnyad kontakt. Uppföljningar ska egentligen, anser några
socialsekreterare, göras långt senare än vad som skedde i projektet. Sex
månader upplevs som en kort tid för att kunna se förändringar. En annan
svårighet som socialarbetarna uttrycker är att det inte är helt lätt att få tag
på klienterna efter en längre tid. Det visade sig i FIL-projektet att till exem-
pel klienter med missbruksproblem kunde ha återfallit i missbruk och där-
för inte hade någon fast adress eller helt enkelt inte var i ett sådant tillstånd
att uppföljningssamtal var möjliga att genomföra.

Det kan tänkas att socialsekreterare kan uppleva att införandet av
dokumentationsmetoder innebär en kontroll av deras arbete, eftersom re-
sultat ska dokumenteras, systematiseras, aggregeras och redovisas uppåt i
organisationen. I sin dagbok har en socialsekreterare skrivit följande:
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Detta är ett tungt jobb där vi arbetar med människor som många gånger har
en tung problematik. Jag har fullt upp med att försöka göra ett så bra jobb
jag kan. Jag tror inte att jag gör ett så bra jobb alla gånger och jag är nog
inte så intresserad av att få svart på vitt att jag gör ett dåligt jobb. Så jag bryr
mig inte så mycket om FIL-projektet (socialsekreterare, bof, efter).

Denne socialsekreterare betonar inte kontrollaspekten specifikt utan snarare
förhållandet att inte vilja få bekräftat för egen del att han eller hon inte
tycker sig göra ett så bra arbete alla gånger. Troligen vet socialsekreterarna
vilka ”misslyckade” ärenden är. Det kan därför finnas  ett motstånd mot att
ta en förnyad kontakt för uppföljning.

Arbetsgrupperna uttryckte som helhet en positiv inställning till doku-
mentationsmetoderna vid gruppintervjuerna. De ser flera fördelar med att
använda dem i arbetet med individer även om de också upplevde svårig-
heter. Den största svårigheten enligt socialsekreterarna tycktes vara att få
tid till uppföljningar då det tar tid att få tag på klienter för uppföljande
samtal. Detta indikerar att införandet av dokumentationsmetoderna är en
förändring av ett arbetssätt, vilket enligt implementeringsteorin kan vara
en hindrande omständighet vid införandet, en faktor som redovisas längre
fram (s. 177).

Arbete och trivsel
Enligt Ahrne (1994) har de enskilda aktörernas behov och motiv betydelse
för deras handlingar i organisationen. Trivsel på arbetsplatsen och med ar-
betsuppgifter kan tänkas vara centripetala krafter och även påverka viljan
att medverka i och bidra till införandet av dokumentationsmetoder. Social-
sekreterarnas inställning till sitt arbete och sina arbetsuppgifter respektive
trivseln på arbetsplatsen framgår av diagram 6 nedan.

5K K Alexanderson 050406 06-04-05, 09.51168



169

Diagram 6. Socialsekreterarnas (n = 26) trivsel med arbetsuppgifter och arbets-
plats samt vilken betydelse arbetet har i deras liv, absoluta tal. Frågan ställd efter
projektet.

Arbetet upplevs som viktigt för socialsekreterare och de flesta trivs med
arbetsuppgifterna och på arbetsplatsen. Även för IFO-cheferna är arbetet
av stor betydelse och de trivs bättre på arbetsplatsen än med arbetsupp-
gifterna. Tendensen när det gäller socialsekreterarna är att de trivs något
bättre med sina arbetsuppgifter än med arbetsplatsen. Några trivs dock inte
på sin arbetsplats och i dessa små arbetsgrupper kan det få betydelse. Moti-
vationen att bidra till att utveckla socialtjänstens kvalitet minskar troligen
om man inte trivs med organisationen; och någon socialsekreterare använ-
der överhuvudtaget inte dokumentationsmetoden och i några fall endast i
något enstaka ärende.

I alla fall en person (socialsekreterare) var lite motsträvig (IFO-chef).

Det hade nog inte så mycket att göra med den information vi fick utan om
man ville ta till sig eller inte. Det kan nog ha varierat i gruppen (social-
sekreterare, bof, efter).

Citaten kan tolkas på så sätt att det har större betydelse hur socialsekrete-
rarna väljer att ställa sig till dokumentationsmetoderna än vilken informa-
tion eller utbildning som ges. Medarbetare som väljer att inte följa arbets-
gruppens, IFO-chefens och socialnämndens beslut att delta i FIL-projektet,
hindrar implementeringen genom att inte använda dokumentationsmetoder-
na i alla nya ärenden.
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Socialsekreterarnas handlingsutrymme
Gräsrotsbyråkraternas handlingsutrymme (kapitel 2, s. 56) aktualiserar
också frågan hur en HSO kan styra och kontrollera verksamheten i det
utrymme där organisationen i form av socialarbetaren möter klienten. I den
teoretiska genomgången beskrevs en form av kontroll benämnd passiv/dis-
kret (Johansson 1992) som användbar när arbetsuppgifterna är i lägre grad
regelstyrda, och som går ut på att påverka personalens värderingar och
tänkande. Begreppet passiv gäller ur ett arbetsledningsperspektiv och dis-
kret avser i relation till socialarbetaren. Värderingsdiskussioner skulle då
kunna vara ett sätt att påverka socialsekreterarna i deras arbete; att få dem
att vilja en gemensam sak som bygger på ställningstaganden för vissa vär-
deringar; diskussioner som exempelvis skulle kunna handla om vad som är
centralt i det sociala arbetet, vad man vet är verksamt, och vikten av att för
klientens skull för socialarbetarens och för organisationens följa upp arbe-
tet. Av diagram 7 framgår i vilken utsträckning värderingsdiskussioner an-
ses föras på arbetsplatsen enligt socialsekreterarna, Frågan som ställdes
kring detta löd: ”I vilken utsträckning äger värderingsdiskussioner (det kan
till exempel vara socialsekreterarens och socialtjänstens roll, vem är ni till
för, etiska frågor, rättigheter, skyldigheter m.m.) rum på din arbetsplats?”

Diagram 7. Socialsekreterares (n=26) uppfattningar om i vilken utsträckning vär-
deringsdiskussioner äger rum på arbetsplatsen (%). Frågan ställd efter projektet.

Det finns inga tydliga skillnader mellan kommunerna. Värderingsdiskus-
sioner verkar förekomma i viss utsträckning. IFO-chefernas svar följer
socialsekreterarnas (en hög, två varken eller och en låg). Svaren säger dock
inget om med vem dessa diskussioner förs. Diskussioner kan ske inom ar-
betsgrupperna, med 1:e socialsekreteraren, med IFO-ledning eller med poli-
tiker. Det är därför svårt att avgöra i vilken utsträckning de värderingsdis-
kussioner som uppges bruka äga rum kan karaktäriseras som normativ
kontroll (Johansson 1992). Med tanke på att IFO-cheferna inte upplever
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sig hinna kommunicera med socialsekreterare i tillräckligt stor utsträck-
ning (s. 161) så är det troligt att värderingsdiskussioner inte är så vanligt
förekommande mellan just IFO-ledare och socialsekreterare.

Någon målstyrning verkar inte heller förekomma och socialsekreterarna
upplever att det finns brister i stödet från organisationen. Socialsekreterarna
vill ha hjälp att göra prioriteringar i sitt arbete men verkar inte få hjälp med
detta vare sig av ledning eller socialnämnd. Socialsekreterarna har stort
handlingsutrymme och organisationen verkar inte göra anspråk på detta
utrymme, utan lämnar i hög grad över till socialsekreteraren att själv prio-
ritera.

En enskild socialsekreterare (nedan kallad X) lämnade FIL-projektet i
tidigt skede (B II) - ett beslut som fattades av denne själv och som godtogs
av IFO-chefen. Detta betraktas som ett extremt fall eftersom det var en
unik händelse i projektet. Genom att studera avvikelser och extrema fall
kan forskaren få kunskaper som denne annars inte skulle få (Denscombe
2004). Av denna anledning redovisas nedan resultaten av intervjuer med
socialsekreteraren X, före och efter projektet samt av intervjuer med den-
nes IFO-chef, men även av ett gemensamt samtal med dem båda. Att för-
söka förstå vad som låg bakom denna händelse kan innebära att  förhållan-
den framträder på ett tydligare sätt än i de arbetsgrupper som fullföljde
projektet. På så sätt kan nedanstående beskrivning och analys av ett extremt
fall ge en kompletterande bild till övriga resultat.

Ett extremt fall
Vid den tidpunkt då socialsekreteraren lämnade projektet bestod arbets-
gruppen enbart av en socialsekreterare. Socialsekreteraren X gick med i
FIL-projektet på grund av att denne hört talas om ASI och ville prova. X
gick utbildningen men bestämde sig efter tre-fyra intervjuer att inte fortsät-
ta. Beslutet grundades enligt X på att metoden inte gav det denne förvänta-
de sig. X vidare argument är intressanta att redovisa då det dels ytterligare
kan belysa metodens användbarhet i det sociala arbetets myndighetsutöv-
ning, dels frågor som rör gräsrotsbyråkratens handlingsutrymme och orga-
nisationens ledning och kontroll.

X har ingen erfarenhet av uppföljningsintervjuer eller aggregering av
kunskap utifrån ASI eftersom avhoppet skedde så pass tidigt i projektet.
Dennes erfarenheter härrör enbart från några kartläggande intervjuer. Vid
intervjutillfället före projektstart hade X, förutom socionomexamen, nära
17 års erfarenhet av arbete med missbrukare och hade arbetat många år på
den aktuella tjänsten. Kursiverad text insprängd i löpande text är X:s direkta
ordval. (X och aktuell IFO-chef har läst igenom denna text och givit sitt
godkännande till publicering).
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Vid den första intervjun före projektet säger X att denne ser på sitt arbete
som ett förändringsarbete, att förmedla till människor att det går att för-
ändra och få dem att ta emot den hjälp som behövs. X träffar sina klienter,
lyssnar på dem och försöker få dem att våga lita på X, samt konfronterar
dem med vad X vet. På ett litet ställe vet man väldigt mycket om klienterna
redan när de kommer, utom för dem som har jobb och familj kvar, säger X.
Ofta använder sig X av MACH-tester det är ett diagnosinstrument från
Alfa-gruppen.20 Många frågor ställs för att kartlägga missbruket, klientens
svar knappas direkt in på datorn och en utskrift fås med en tolkning om hur
allvarligt missbruket ser ut att vara. Det är ett bra sätt att bryta förnekelse
menar X. MACH är inte ett instrument för uppföljning och utvärdering
och X säger sig ha förstått att ASI är bredare och mer omfattande och lär
ska vara bättre enligt några experter på området. X anser sig dock få en bra
bild av klienternas behov ändå.

Öppenvårdsbehandling fanns inte i kommun B vid tidpunkten för FIL-
projektet. De har haft svårigheter att få ihop grupper och anser kommunen
vara för liten för att sådan vård ska fungera. Det blir långa väntetider. För
idag tror jag på det här att de ska iväg snabbt när de har bestämt sig, jag vill
helst ha en 48 timmars gräns för annars så ångrar dom sig. Rätt eller fel vet
jag inte, men jag tror på det i alla fall. Ofta har klienterna andra problem,
psykiatriska och sociala, men de kan inte enligt X börja arbeta med dem så
länge de är aktiva missbrukare. Min erfarenhet väger tungt i hur jag tänker
eftersom jag har träffat så mycket folk i missbruk och sett vad som har gått
bra och dåligt. Intuition är väldigt viktigt för mig. X säger också att så ser
jag att de behandlingsresultat som fungerar de kommer ju från tolvstegs-
programmet. X försöker se till hela familjen, att inte bara missbrukaren
behöver hjälp. X följer upp individen efter behandling för att höra vad de
tycker och se hur det går. Men resultatet av uppföljningen dokumenteras
inte.

Vid intervjun efter projektet säger X att det inte känns rätt med ASI:n.
Den innehåller så många frågor som X inte anser sig ha nytta av. Den tar
för lång tid och den är ”knölig” att använda. MACH:n är enklare, jag får ut
det jag behöver av den. Men det kanske beror på att vi inte har så mycket
psykiskt sjuka. ASI:n är mer inriktad åt det hållet. X vet att ASI används
inom missbruksarbete på andra håll och i andra kommuner så han tror inte
det beror på att den inte skulle passa. Inte heller att den tar tid. Tiden går
att ordna. Den är hårt strukturerad men det är MACH-testet också. Men
skillnaden är att resultaten av den lägger man in direkt i datorn. I ASI:n blir
det ett moment till – det tar längre tid. X hade ASI:s datorprogram på CD
skiva men hade till en början svårigheter att få igång det.
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X tycker att bra och användningsbara metoder för uppföljning och ut-
värdering saknas i branschen. Kommunen som organisation hindrar inte
införandet av sådana utan problemet är att det saknas metoder, menar X
och det har liksom blivit hans angelägenhet att ordna med lämpligt upp-
följningssystem. När X valde att kliva av FIL-projektet tyckte arbetsledaren
att det var tråkigt men mer än så blev det inte enligt X. Politikerna har inte
sagt något (socialnämnden i kommun B avgick under sittande mandatpe-
riod). När projektledaren, IFO-chefen och X träffades erbjöd projektledaren
X och IFO-chefen att pröva IUS eller stöd i att försöka anpassa MACH-
testet för uppföljning, men inga initiativ togs i den riktningen.

Jag såg inte de stora fördelarna med ASI. Kan kanske beror på att jag är
ensam här då, jag har ingen att snacka med under vardagen. Hade vi varit
flera så kanske flera hade använt så kanske det hade varit ett annat läge (X,
efter).

IFO-chefen bekräftar detta sistnämnda. X arbetar ensam med missbruks-
ärenden i kommunen och det är en brist. Han känner sig ensam också. De
handlingsalternativ som funnits att tillgå för att hjälpa missbrukare har
varit få. Självklart har arbetsledningen ett ansvar i det här, menar IFO-
chefen.

Det kan konstateras att X var delaktig i beslutet att deltaga i projektet
och X bestämde att det var ASI som skulle prövas. Beslutet var förankrat i
socialnämnden och hos IFO-chefen. X är en välutbildad, erfaren social-
sekreterare som också genomgått ASI-utbildningen. X hade därutöver di-
rekt kontakt med utbildaren för att få datorstödet att fungera. Han tycks
ha förstått syftet med FIL-projektet och var till en början positiv till att
delta. Brist på tid tycks inte varit problemet. ASI tycks inte passat X:s ar-
betssätt.

ASI kan sägas ha varit en förändring av X arbetssätt på två sätt: Dels
kartlade inte X klienternas behov på ett sådant omfattande sätt som ASI
gör och i kombination med att X anser att klienterna snabbt ska komma
iväg på behandling så var inte ASI relevant för det arbetssättet; dels hade X
inte tidigare gjort uppföljningar på ett systematiskt sätt. ASI passade inte
X:s syn på hur man bäst skaffar sig sådana kunskaper som man som social-
sekreterare behöver för att kunna avgöra vilken eller vilka insatser som
lämpligen behövs. X förlitar sig till stor del på sina gedigna erfarenheter av
vad som fungerar och inte och arbetar till stor del enligt AA:s principer och
har stor tilltro till Minnesotabehandling; och MACH-testet är utarbetat för
att passa detta synsätt. X hade socionomutbildning och många års yrkeser-
farenhet och är således en välutbildad och erfaren socialarbetare.

I implementeringsteoretiska termer kan X betecknas som en gräsrots-
byråkrat som tydligt formar missbruksvården i kommunen. I mötet med
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klienten är det hans motiv, värderingar och ställningstaganden som avgör
hur hjälpinsatsen utformas. Beskrivningen ger också en bild av det stora
handlingsutrymme som enskilda socialsekreterare har, vilket leder till att
socialsekreteraren själv bestämmer innehåll och inriktning i arbetet. Arbets-
ledningen låter detta fortgå och X avgör på egen hand om han vill vara med
i projektet eller ej. Samtidigt tydliggör X i intervjun en känsla av att vara
ensam och utlämnad. Handlingsutrymmet skapar möjligheter men också
svårigheter. Frågan om denna IFO-chef är för undfallande och brister i led-
ning kan naturligtvis ställas. Men det finns inga andra förhållanden som
framkommit under projektet som skulle tyda på att denne skulle avvika
från de övriga IFO-cheferna i det avseendet. IFO-cheferna gav alla intryck
av att vara strängt upptagna och ha ont om tid vilket i sig kan innebära att
arbetsledningen blir lidande.

3. Historisk bakgrund
Frågeställningar:
Hur har förankringsarbetet gått till? Innebär användandet av dokumenta-
tionsmetoder en förändring av socialsekreterarnas och förvaltningens ar-
betssätt? Är förändringen att betrakta som stor eller liten? Är det ett brott
mot hittills förd politik?

Kort sammanfattning av resultat:
Ett medvetet förankringsarbete som omfattat alla nivåer i organisationen
har genomförts. Socialnämnderna eller motsvarande har tagit eniga beslut
om att deltaga i projektet.

Några socialsekreterare anser trots detta att den dåvarande arbetsgrup-
pen inte varit delaktig i beslutet om deltagande. Enskilda socialsekreterare
har också ställt sig vid sidan av projektet på så sätt att de inte använt meto-
derna alls eller i mycket liten omfattning. Projektet har fått viss uppmärk-
samhet i och utanför länet och införandet av dokumentationsmetoder är
något nytt i förhållande till hur man arbetat hittills, men samtidigt en före-
teelse som legat i tiden och som påbjudits i lagstiftning inkluderande Social-
styrelsens allmänna råd. Metoderna kan till vissa delar beskrivas som en
större och till vissa delar en mindre förändring av förvaltningens och social-
sekreterarnas arbetssätt. Klientens hjälpbehov utreddes och dokumentera-
des redan före projektet men inte på ett systematiserat sätt. Uppföljnings-
samtalen med den enskilde klienten och aggregeringsförfarandet innebär
dock en förändring av arbetssätt i förhållande till tidigare.
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Förankring
I kapitel fyra presenterades FIL-projektet, vilka kommuner som bjöds in till
deltagande och hur förankringsarbetet gick till. Som framgått där lades sär-
skild vikt vid att förankringsarbetet skulle göras på alla nivåer. En fördju-
pad redovisning av arbetet görs nedan.

Information om FIL-projektet gavs vid ett möte tidigt hösten 2000 av
projektledaren till samtliga socialsekreterare och 1:e socialsekreterare i de
kommuner som uttalat ett preliminärt intresse för ett deltagande. Alla social-
sekreterare var inte närvarande, men majoriteten var där och alla arbets-
grupper var representerade. De fick efter informationsträffen ytterligare tid
på sig att internt diskutera frågan om deltagande i projektet innan de läm-
nade slutligt besked till IFO Forum. Ingen arbetsgrupp fick lämna besked
om att delta utan att först ha diskuterat frågan i hela arbetsgruppen. Samt-
liga arbetsgrupper tackade ja till deltagande. Socialnämnderna fattade
enhälliga beslut om deltagande och dessa beslut har legat till grund för skrift-
liga avtal som IFO-cheferna har skrivit under med IFO Forum om projektet
(bilaga 1, s. 327). Kommunerna har alltså på politisk och tjänstemannanivå
beslutat sig för att deltaga i projektet. Vilka metoder som skulle prövas har
också tidigare beskrivits (se kapitel 4, s. 117). Efter att de fem deltagande
grupperna fått mer information om ASI och IUS tog de ställning till vilken
grupp som skulle pröva respektive dokumentationsmetod, med eller utan
datorstöd.

Med stöd av ovanstående framstår det som att projektet var väl förank-
rat bland politiker, IFO-chefer och arbetsgrupper. Ändå visade det sig att
alla socialsekreterare inte upplevde att de fått vara med och påverka beslutet
om deltagande. Efter projektet ställdes frågan till ett urval av socialsekreterare,
1:e socialsekreterare och IFO-chefer, sammanlagt 17 personer (telefon-
intervjuerna, T), om i vilken utsträckning den dåvarande arbetsgruppen
fått möjlighet att påverka beslutet om gruppen skulle vara med i projektet
eller inte (se tabell 15). Av dessa 17 kunde endast 10 respondenter besvara
frågan då de övriga började sina anställningar efter att projektet startat.
Frågan ställdes efter projektets slut (T).

Tabell 15. I vilken utsträckning den dåvarande arbetsgruppen fick möjlighet att
påverka beslutet om den skulle vara med eller inte i FIL-projektet. Antalet delta-
gare per yrkeskategori som ansett att arbetsgruppen haft möjlighet att påverka
beslut om deltagande i projektet, absoluta tal (n=10 ).

Socialsekreterare IFO-chef 1:e soc.sekr. Total

Mycket Hög/Hög 2 2 2 6

Låg/ Obetydlig 3 1 0 4

Total 5 3 2 10
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Av de tio som varit med i projektet från början svarar sex att arbetsgruppen
fått påverka medan fyra inte anser det. En IFO-chef anser det viktigt att det
var arbetsgruppens eget beslut samtidigt som denne och 1:e socialsekretera-
ren var överens om att arbetsgruppens deltagande vore önskvärt. Denne
IFO-chef har svarat i ’låg eller obetydlig utsträckning’ – beslutet var redan
fattat. Tre av fem socialsekreterare anser inte att arbetsgruppen varit sär-
skilt delaktig i beslutet om deltagande. Dessa socialsekreterare represente-
rar tre olika kommuner.

De socialsekreterare som inte anser att gruppen fått påverka beslutet ut-
tryckte sig på lite olika sätt.

Om jag kommer ihåg rätt så tror jag det var vår förste socialsekreterare och
IFO-chefen som hade hört talas om det här och mer eller mindre informerat
(arbetsgruppen) om att de anmält intresse…jag kommer mycket tydligt ihåg
att det aldrig ställdes någon fråga till gruppen om intresse fanns (social-
sekreterare, bof, efter).

Som framgår av citatet ovan hade beslut om deltagande redan fattats någon
annanstans innan gruppen fick frågan.

Jag hade varit hemma med sjuka barn och så var det några kollegor som
varit på en utbildningsdag. De sa att det här har vi tackat ja till deltagande
och så var det klart (socialsekreterare, bof, efter).

Enskilda socialsekreterare har varit frånvarande när gruppen tog beslutet
och bara ställts inför fullbordat faktum. Konsekvenserna av att några inte upp-
levt sig delaktiga i beslutet uttrycks av en socialsekreterare på följande sätt:

Hade vi haft en diskussion om det här innan det blev bestämt så tror jag alla
hade samtyckt och det hade blivit en gemensam sak. Nu var det vissa som
vägrade på ren trots för att de inte fick vara med och bestämma. Vi skulle ha
haft en gemensam diskussion. Det hade vi kunnat göra annorlunda (social-
sekreterare, bof, efter).

En del socialsekreterare kände sig således inte delaktiga och valde att inte
heller delta aktivt i projektet. Dessa använde också dokumentationsmet-
oderna mycket sparsamt eller inte alls. Socialsekreterare som anser sig del-
aktiga i beslutet uttrycker sig lite annorlunda men beskriver samtidigt att
alla kanske inte deltog aktivt i beslutet:

Jo, det fick vi. Vi fick en förfrågan om vi ville vara med och då ville vi det. De
flesta ville och någon var väl tveksam (socialsekreterare, missbruk, efter).

Enligt nedanstående citat tycktes alla i arbetsgruppen varit delaktiga.

Jo, det var mycket diskussioner. Projektledaren var här och pratade om det.
Vi var med allihop och beslöt om vi skulle vara med eller inte (social-
sekreterare, missbruk, efter).
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Trots formella beslut och ett medvetet förankringsarbete på alla nivåer i
organisationen har enskilda socialsekreterare inte upplevt sig delaktiga i
beslutet om att delta i projektet. Av de 20 socialsekreterare som arbetade
hela projekttiden var det, förutom B II som hoppade av (det extrema fallet,
s. 171), en socialsekreterare som inte gjorda några kartläggningar eller upp-
följningar överhuvudtaget och ett par som gjorde ett fåtal kartläggningar
och endast någon uppföljning. Enskilda socialsekreterare har i kraft av sitt
handlingsutrymme inte använt metoden, oavsett vem eller vilka som tagit
beslutet om deltagande. Den enskildes personliga värderingar och normer
kan på så sätt tänkas få betydelse för implementeringsresultatet (Johansson
2002).

Har FIL-projektet uppmärksammats?
Enligt Vedung (1998) kan det bidra till implementeringsresultatet om inter-
ventionen uppmärksammas positivt. Socialsekreterare uppmuntrades där-
för att tillsammans med projektledaren berätta om sina erfarenheter för
andra kollegor runt om i landet. Kommunerna har tillsammans med pro-
jektledaren deltagit vid konferenser och mässor vid några tillfällen. IFO-
mässan som arrangerades i Stockholm av Socialstyrelse och Kommunför-
bundet våren 2003 drog vid två seminarietillfällen ca 150 intresserade.
Socialsekreterarna i FIL-projektet gjorde vidare ett två dagars besök i Göte-
borg och träffade kollegor från det tidigare beskrivna DUR-projektet (s. 26).
I DFR-nytt har FIL-projektet presenterats några gånger.21 Vilken betydelse
denna uppmärksamhet som projektet fått är svårt att veta och det har heller
inte undersökts närmare.

Förändring av arbetssätt
Införandet av metoder för systematisk dokumentation förefaller vara en
förändring av socialsekreterarnas och förvaltningens arbetssätt (se tabell
16). Av resultatet att döma förefaller förändringen vara mindre när det gäl-
ler den inledande, kartläggande intervjun i enlighet med ASI och IUS och
större när det gäller uppföljning av individer liksom aggregeringsmomen-
tet. Frågan ställd efter FIL-projektet.
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Tabell 16.  I vilken utsträckning socialsekreterare (n=20) och politiker (n=31)
anser att beslutet om att införa en metod för systematisk kartläggning av behov,
uppföljning och utvärdering i det sociala arbetet är en stor förändring av social-
sekreterarnas respektive förvaltningens arbetssätt (%).

Socialsekreterare som Politiker %

deltagit hela projekttiden %

Soc.sekr. Förv. Soc.sekr. Förv.

arbetssätt arbetssätt arbetssätt arbetssätt

Mkt hög 15 25 7 6

Hög 45 35 23 23

Viss 25 10 58 52

Liten 10 20 3 3

Inte alls 5 10 6 10

Ej svar – – 3 6

Summa % 100 100 100 100

De flesta socialsekreterare som varit med hela projektet anser att införan-
det av systematisk dokumentation i hög eller mycket hög utsträckning är en
förändring av förvaltningens respektive socialsekreterarnas arbetssätt. De
sju som arbetade under delar av projekttiden är något försiktigare i sin
bedömning. Majoriteten av politikerna anser att det är en ’viss förändring’
av socialsekreterarnas respektive förvaltningens arbetssätt och närmare en
fjärdedel att det är en förändring i hög utsträckning. Några få politiker
respektive socialsekreterare tycker inte att det är någon större förändring.
Två IFO-chefer anser att det är en förändring av såväl förvaltningens som
socialsekreterarnas arbetssätt i ’hög utsträckning’,  en i ’mycket hög’ och en
har svarat i ’viss utsträckning’.

Av aktstudien (kapitel 3, s. 95) framgår att det tidigare inte fanns någon
större systematik eller enhetlighet i sättet att föra journalanteckningar och
utredningar innan FIL-projektet. Detta ger stöd åt att det systematiserade
arbetssättet som infördes skulle vara en förändring av tidigare arbetssätt.
Av intervjuerna med socialsekreterarna att döma består förändringen fram-
för allt i att ett nytt moment införs i form av uppföljning, att följa upp
enskilda klienter oavsett om de är avslutade som ärenden eller inte. En kom-
plikation är att utredningar rörande barn och familjer enligt lag ska vara
avslutade inom fyra månader och därefter tar eventuella insatser vid (SFS
2001:453, kap11 § 2). Ett utredningsärende kan samtidigt ha inslag av råd
och stöd och motivationsarbete och därmed vara viktigt att följa upp även
om ingen formell insats utöver detta givits. I ärenden där insatsen enbart

5K K Alexanderson 050406 06-04-05, 09.51178



179

bestått av en utredning måste ärendet vid en uppföljning i formell mening
öppnas på nytt. 22  Om insats pågår är det ett ”insatsärende” och när insat-
sen avslutats finns inget ärende i formell mening.

Vi får inte ligga med öppna ärenden. Då ska det stå som insats enbart för att
de ska följas upp. Det där är något att klura på (IFO-chef).

Då måste man ju öppna ärendet igen när vi har avslutat på datorn (social-
sekreterare, missbruk, efter).

Det socialsekreteraren och IFO-chefen säger här är att när utredningen eller
insatsen har avslutats i administrativ bemärkelse är ärendet också avslutat.
Klienterna finns inte längre registrerade som ett formellt ärende. Att öppna
ett ärende på nytt är således förenat med administrativa rutiner och förplik-
telser gentemot klienten och skyldigheter för socialsekreteraren. Förvalt-
ningslagens bestämmelser om kommunicering, dokumentation med mera
gäller. Det finns inga uppföljningsärenden i förvaltningsjuridisk mening utan
dessa ärenden måste behandlas på samma sätt som vilket ärende som helst.
Det innebär registrering i dataregister och socialregister och en ny handläg-
gare utses. Eventuellt finns då inte den tidigare socialsekreteraren kvar i
anställning utan en ny måste sätta sig in i ärendet enbart för uppföljningens
skull. Resultatet av uppföljningen ska dokumenteras och beslut om eventu-
ellt avslut av uppföljningsärendet måste fattas på nytt (alternativt att ny
utredning ska inledas). Risken är uppenbar att uppföljningsaktiviteten ska-
par merarbete. Det verkar inte finnas någon rutin inom socialtjänsten för
hur det ska gå till när avslutade ärenden ska följas upp vare sig rent förvalt-
ningsjuridiskt eller praktiskt.

Uppföljningsärende finns som begrepp i vissa datorprogram som kom-
munerna använder som stöd i registrerings- och ärendehanteringen, men
inget sådant användes i FIL-kommunerna. Datorprogrammen tycks mer
vara upplagda som att handläggare kan ha avslutade ärenden på bevak-
ning, programmet påminner socialsekreteraren om vilka ärenden det är dags
att följa upp. Detta att uppföljning inte passar in i de administrativa rutine-
rna talar för att införandet av dokumentationsmetoder är något nytt i för-
hållande till gängse arbetssätt både för förvaltningen och för social-
sekreteraren. Det finns en risk att den uppföljande aktiviteten kan komma
att skötas vid sidan om hela den formella ärendehanteringen. Det finns också
svårigheter av juridisk art som måste redas ut trots att socialtjänstlagens
kvalitetsparagraf kan sägas påbjuda uppföljning av insatser.

Att politikerna inte bedömer att uppföljningsmomentet är en förändring
i lika hög grad som socialsekreterare och IFO-chefer kan bero på att de är
vana vid att barn eller ungdomar som omhändertagits och placerats enligt
lag följs upp och att besluten omprövas halvårsvis och därvid föreläggs
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socialnämnderna beslut. I FIL-kommunerna görs denna uppföljning per
omhändertagen individ men inte på något systematiserat sätt vare sig på
individ- eller gruppnivå. Resultat eller uppföljning av andra för klienten
frivilliga eller delegerade insatser redovisas däremot inte alls till socialnämn-
den. Politikerna kanske därför inte vet hur socialsekreterarna arbetar. Tre
av fyra IFO-chefer svarar att de inte har någon systematiserad kunskap om
hur det går för grupper av klienter och samtliga svarar att de sällan eller
aldrig redovisar den typen av resultat till politikerna. Socialsekreterarnas
svar fördelar sig på ett liknande sätt som IFO-chefernas. 75% svarar (n=
28) aldrig/sällan/ibland medan 25% svarar att de för det mesta har syste-
matisk kunskap om hur det går för grupper av klienter. Dessa uppgifter
talar också för att det är en förändring av gängse arbetssätt att systematiskt
kartlägga problem och utifrån kartläggningen bedöma hjälpbehov och att
sedan följa upp insatsen.

Politikerna frågar enligt IFO-cheferna oftare efter budgetredovisningar
men mer sällan efter klienternas problem, behov och om insatserna innebu-
rit någon förändring i klientens livssituation. Bilden bekräftas av social-
sekreterarna (n=28) som dock befinner sig längre ifrån politikernivån än
vad cheferna gör, och följaktligen kanske inte har samma insyn i politiker-
nas arbete. Drygt hälften av socialsekreterarna svarar att politikerna i stor
utsträckning frågar efter budgetredovisningar, medan endast fyra procent
av socialsekreterarna uppgav att politikerna frågar efter om insatserna inne-
burit någon förändring för klienten. I övrigt svarar en tredjedel av social-
sekreterarna att de inte vet vad politikerna frågar efter för typ av resultat.
Enkätsvaren visar att politikerna (n=37) önskar veta mer om klienternas
behov (73%), vilka insatser som ges (68%) och om dessa inneburit någon
förändring för klienterna (81%). Resterande andel (24%, 27%, 11%)
tycker att det är bra som det är eller vet ej. Budgetredovisningar och redo-
visning av nyckeltal som till exempel antal klienter tycker man sig få till-
räckligt av (68% svarar bra som det är och 27% vill ha mer). Även detta
visar att införandet av metoder för kartläggning av klientens problem och
behov, uppföljning och utvärdering är något nytt jämfört med vad man är
van vid.

Kunskap om resultat i enskilda ärenden
Inom missbruksområdet uppger socialsekreterarna att de vet ganska väl
hur det går för de enskilda klienter som genomgått behandling genom de
eftervårdsgrupper där vederbörande förväntas delta. Fyra av nio socialse-
kreterare inom missbruksområdet uppger att de för det mesta vet hur det
går för enskilda klienter och övriga fem svarar ibland. Två IFO-chefer (kom-
mun C och D) svarar att de alltid har kunskap om hur det går för enskilda
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klienter och en har inte svarat. Det sker dock inte heller på något systema-
tiserat sätt. Möjligen redovisas enligt IFO-cheferna eventuell drogfrihet i
samband med att resultatet av den eftervård som sker på hemmaplan doku-
menteras i den enskildes ärendeakt. Tre av nio socialsekreterare svarade att
man för det mesta har systematiserad kunskap om hur det går för grupper
av klienter och de övriga sex svarade ’sällan’ eller ’aldrig’. En IFO-chef
svarar ’för det mesta’ och en ’svarar aldrig’.

Men om klienten inte fullföljer eftervårdsprogrammet så vet social-
sekreteraren i regel inte hur det går för klienten.

De som slutade på eftervård, vi vet inte vad som hände med dem (social-
sekreterare, missbruk, före).

Men det faktum att kommunerna är små gör att man ibland får kunskap
om hur det går för enskilda klienter ryktesvägen.

Jag tror att vi har mycket bra kunskap om hur det går men jag tror att när
det går riktigt bra är det nog stor chans att vi inte har någon kontakt. Men
det är ett litet nätverk, det är lätt att få reda på hur det går (IFO-chef).

Eftersom det är så litet här så ser jag ju folk på stan, jag hör om dem, fram-
förallt när de misslyckas. Men jag kan inte säga med siffror att så här det
(socialsekreterare, missbruk, före).

De hör av sig, kommer in och tackar, man springer på dem på stan (social-
sekreterare, missbruk, före).

Dessa medarbetares utsagor visar att socialarbetarna ofta vet hur det går,
oavsett om de använder någon dokumentationsmetod eller ej. I dessa små
kommuner ser de eller möter de klienter i lokalsamhället eller hör man om
dem från andra. Några kommer också själva in på kontoret och berättar
hur det gått. Uppgifterna är emellertid mycket osäkra och tillförlitligheten
inte alltid så hög. Kunskapen dokumenteras inte heller på något systema-
tiskt sätt. Uppföljningen av enskilda med IUS och ASI är därför att betrakta
som en ny arbetsuppgift i förhållande till hur arbetet bedrivits hittills.

Inom barn- och familjeområdet svarar fyra socialsekreterare av elva att
de för det mesta har kunskap om hur det går för den enskilde klienten, fyra
svarar ibland och tre socialsekreterare svarar  ’sällan’ eller ’aldrig’. De två
IFO-cheferna svarade ’ibland’. Men inte heller inom barn- och familje-
området sker kunskapsinsamlandet på något systematiskt sätt.

Nej, vi har ju ingen utvärderingsmetod så då, utan det är ju de klienter som
vi kanske träffar på ändå. Kommunen är ju inte så stor så att vissa familjer
kan man ju träffa och se att de har det bättre. Man pratar med dem på gatan
och hör att de har det bättre (socialsekreterare, bof, före).
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Ja, det beror på om man är ute och träffar någon bekant men inte så att säga
genom jobbet (socialsekreterare, bof, före).

I en liten kommun kan man stöta på klienterna på stan eller höra saker ryktes-
vägen. Men uppföljning genom arbetet sker inte, åtminstone inte syste-
matiserat

Eller om man har en lång kontakt med dem här på kontoret så kan man ju
se att tidigare insatser faktiskt gjort vissa saker (socialsekreterare, bof, före).

Vissa klienter har socialsekreteraren väldigt lång kontakt med och då ser de
efter hand vad som sker. Klienter kommer tillbaka som nya anmälningar
och för dem vet man hur det gått. I andra ärenden sker omprövning av
insatsen varje halvår, som till exempel vid tillsättande av kontaktpersoner
eller vid placeringar av barn. Socialtjänsten får dock inte kunskap om alla
klienter på detta sätt och inte systematiserat. Sju av elva socialsekreterare
svarar att de sällan eller aldrig har kunskap om hur det går för grupper av
klienter. Av de övriga fyra svarade tre ibland och en för det mesta. De två
IFO-cheferna svarade ’aldrig’.

Den första, kartläggande intervjun som görs i enlighet med ASI och IUS
i syfte att få kunskap om klienternas situation samtidigt som man får un-
derlag till den sociala utredningen, är inte en lika stor förändring av arbets-
sättet som uppföljningsmomentet. Sociala utredningar har socialtjänsten
arbetat med under många år. Men det som är nytt är att det ska ske efter en
viss struktur och med givna livsområden i alla ärenden. Det tycks ha varit
lättare att använda metoderna som kartläggningsstöd än att använda dem
vid uppföljning, något som under projektet blev tydligt då antalet kart-
läggningar översteg antalet uppföljningar.

Införandet av metoder för systematisk kartläggning, uppföljning och utvär-
dering är ett ”brott mot den tidigare förda politiken” för att använda Ved-
ungs (1998, s. 170) uttryckssätt. Det kan betraktas som en förändring av
policy på den kommunala, lokala nivån i de studerade kommunerna. Däre-
mot finns det på en nationell nivå en tydligare politik som också fått ge-
nomslag i lagstiftningen och de därtill hörande allmänna råden (SOSFS
2000; SFS 2001, kap 3 § 3). Av dessa kan utläsas att socialtjänsten ska vara
av god kvalitet och  verksamhetens kvalitet ska utvärderas bland annat
utifrån lagstiftning och lokala mål och i förhållande till vilka effekter insat-
serna ger relaterat till den enskildes livssituation (SOSFS 2000). Ett ända-
målsenligt kvalitetssystem bör finnas i alla kommuner som bland annat bör
omfatta organisation och rutiner för att följa upp, utvärdera och utveckla
verksamhetens kvalitet (a.a.). Det kan därför sägas att det i lagen finns stöd
för ett förändrat arbetssätt i form av införandet av systematisk dokumenta-
tion, men hur detta ska vara utformas finns inte närmare angivet. På ett
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nationellt plan är införandet av systematiskt dokumentation inte ett lika
stort brott mot hittills förd politik som på ett lokalt, praktiskt plan.
Lagstiftarna tycks ligga före praktiken.

Detta har IFO-cheferna i de deltagande kommunerna tagit fasta på och
ger i intervjuerna uttryck för att de förr eller senare måste ta till sig metoder
för systematisk dokumentation.

Kan vi få in det här sättet att tänka redan nu så har vi liksom ändå vunnit
mycket i det långa loppet (IFO-chef).

Att tacka ja till ett deltagande i FIL-projektet var en anslutning till den
statligt anbefallda politiken men för detta krävdes förändringar i arbetssät-
tet som inte genomfördes under projekttiden.

Nästa faktor, nummer fyra av de åtta, som identifierats som viktig för
implementeringsresultatet är insatsens tydlighet vilket inbegriper teknisk
komplexitet och relevans.

4. Insatsens tydlighet
Lagstiftarens vilja är att socialtjänsten ska följa upp sina insatser (SFS 2001,
kap 3 § 3; SOSFS 2000) men det finns inte närmare angivet hur detta ska gå
till. Det är upp till varje kommun att avgöra vilka metoder för dokumenta-
tion, uppföljning och utvärdering den vill använda. Detta kan enligt Ved-
ung (1998) skapa ett utrymme som kan befrämja men också hämma krea-
tivitet. Det är i detta utrymme som FIL-projektet kommit till. Kommunerna
får genom projektet möjlighet  att pröva sig fram.

Enligt implementeringsteorin bör dokumentationsmetoderna vara enkla
att använda och relevanta för det sociala arbete som bedrivs för att de ska
implementeras (Hasenfeld 1983) – något som också stöds av resultat från
tidigare forskning (Jenner & Segraeus 2005; Larsson 1999, Sunesson 1985;
Eriksson & Karlsson 1990).

Frågeställningar:
Verkar metoderna relevanta för det sociala arbete som IFO-chefer och soci-
alsekreterare beskriver att man utför i förhållande till:

• Det kunskapsunderlag som IFO-chefer, politiker, socialsekreterare och
klienter beskriver att socialtjänsten använder för att fatta beslut i en-
skilda ärenden,

• Lagstiftningens innehåll vad gäller socialt arbete på individnivå,

• Vad IFO-chefer, politiker och  socialsekreterare lägger i begreppet ut-
värdering av socialt arbete,

• Beslutsunderlag IFO-chefer, politiker och  socialsekreterare uppger sig
behöva i verksamhetsutvecklande syfte?
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Sammanfattning
Resultatet tyder på att dokumentationsmetoderna som prövats i FIL-pro-
jektet förefaller vara relevanta för det sociala arbete som socialsekreterare,
IFO-chefer och politiker beskriver att de utför. De förefaller också relevan-
ta i förhållande till vilket kunskapsunderlag som socialtjänsten behöver för
att fatta beslut i individuella ärenden och detsamma gäller i förhållande till
socialtjänstlagstiftningens bestämmelser om förhållnings- och arbetssätt i
arbetet med individer. De förefaller även ge relevant kunskapsunderlag både
för verksamhetsutveckling och för lagstiftningen när det gäller socialtjänst-
ens arbete på samhällsnivå.

Metodernas relevans för det sociala arbetet
Frågeställning
Verkar dokumentationsmetoderna vara relevanta i förhållande till det soci-
ala arbete som IFO-chefer och socialsekreterare beskriver att de utför?

Denna studie behandlar det sociala arbete som bedrivs i socialtjänstens
missbruks-, barn- och familjearbete. Fyra olika huvudsakliga inriktningar
av socialt arbete har tidigare identifierats som förekommande vid social-
tjänstens IFO-verksamheter, nämligen åtgärdande, administrativt, för-
handlande, medlande, synliggörande av tolknings- och handlingsmöjligheter
samt behandlande. Det är möjligt att tänka sig att dokumentationsmetode-
rna passar mer eller mindre ihop med det sociala arbetet beroende på vilken
inriktning arbetet har.

Ett centralt inslag i de ovan beskrivna inriktningarna är att åstadkomma
förändring. Såväl ASI som IUS är tänkta att användas för att systematiskt
kartlägga klientens situation, bedöma behov och möjliggöra uppföljning på
individnivå i dialog med klienterna. Bägge dokumentationsmetoderna om-
fattar de områden i människors liv som vanligtvis ingår i en social utred-
ning, och genom sin systematiska uppläggning är de också avsedda att syn-
liggöra individens förändringar mellan kartläggningstillfället och upp-
följningstillfällena.

Sammanfattning
IFO-chefernas och socialsekreterarnas beskrivningar av innehållet i det so-
ciala arbetet kan i huvudsak tolkas i termer av förhandlande, medlande och
synliggörande av tolknings- och handlingsmöjligheter i syfte att bidraga till
förändring. Ett och samma ärende kan ha inslag av olika inriktningar från
tid till annan (se s. 76). Det förefaller också som om dokumentations-
metoderna är relevanta för det arbete socialarbetarna beskriver att de utför
med undantag för det som är av mer administrativ art. Ibland remitteras
ärenden vidare och insatsen genomförs av någon annan uppdragsgivare. I
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det senare fallet kan det föregås av ett motivationsarbete som bygger på
synliggörande av alternativa handlingsvägar där IUS och ASI kan vara rele-
vant att använda.

Det sociala arbetets innehåll
Vilka inslag i barn- och familjearbetet som gör att man kan säga att social-
sekreterare beskriver ett arbete med synliggörande och förhandlande inslag
åskådliggörs med hjälp av några citat från gruppintervjuerna där arbets-
grupperna diskuterar frågan vad socialt arbete är för dem i det nuvarande
arbetet:

ge människor nya infallsvinklar,
hjälpa dem att formulera sin situation,
det är dom som ska ha gjort förändringarna,
någonstans är det ju att skapa förändring,
man går inte in och tar över,
det ska leda till något för dem

(från gruppintervjuer före projektstarten med socialsekreterare bof, kom-
mun A och B).

Citaten åskådliggör att socialarbetarna inte kommer med lösningarna på
klientens problem utan snarare försöker få klienten att själv komma till
insikt om vilken förändring som behövs. De kan alla hänföras till kategorin
att synliggöra nya tolknings- och handlingsmöjligheter. Ett centralt inslag i
det sociala arbetet är den sociala utredningen. Utredningen tas upp av soci-
alarbetarna inom barn- och familj som både en tillgång och ett hinder i
kontakten med människor – delvis avhängigt av om familjen vill ha hjälp
själv eller inte. Utredningar kan göras på ett administrativt sätt som slutar i
ett förslag till insats som familjen har att säga ja eller nej till.

ibland så tror jag att utredningen kan leda till ett förändringsarbete men
ibland så kan jag också tänka mig att det stoppar upp (socialsekreterare,
bof, före).

Citatet belyser uppfattningen att utredningen kan uppfattas så hotfull av
den enskilde att denne inte vill medverka och då blir den mer av informa-
tionsinhämtning (se Westlund & Isacsson 2001). Uppgifter samlas ensidigt
in av socialsekreteraren som dokumenterar dessa för att de sedan eventuellt
utmynnar i ett förslag till insats. Utredningen måste ibland genomföras oav-
sett om den enskilde medverkar eller ej. Klienten får möjlighet att yttra sig
och komma med invändningar via kommuniceringsprocessen. Men utre-
dandet kan enligt socialsekreterarna också i sig ibland sätta igång föränd-
ringsprocesser. Utredningen och utredandet kan vara grunden till att synlig-
göra handlingsalternativ, få människor att fundera och själva ta ställning.
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Jag har väldigt svårt att skilja på utredning och verkställighet, jag gör hela
tiden både och. Jag är i alla fall inte färdig med utredningen först och sen gör
jag något (socialsekreterare, bof, före).

Det är inte alltid möjligt att skilja på utredning och insats i socialt arbete. I
vissa fall måste dock insatsen kanske genomföras av någon annan och då
har inte socialarbetaren så stor roll i den förändringsprocessen annat än att
eventuellt motivera för själva insatsen. Socialsekreterarna inom missbruk-
sområdet talar mindre om utredningen än socialsekreterarna som arbetar
inom barn- och familj. De förra talar bland annat i termer av vilka konse-
kvenser missbruket får för den enskilde och att det är i dessa termer social-
sekreterarna försöker få den enskilde att vilja göra något själv:

Man försöker betona konsekvenserna av människors handlingar och inte
samhällets värderingar (socialsekreterare missbruk, före).

…med tillräckligt stora konsekvenser då först blir det en förändring  (social-
sekreterare missbruk, före).

Att synliggöra konsekvenserna för en människa kan möjliggöra alternativa
tolkningar och handlingar. Socialsekreterarnas sätt att beskriva sitt arbete
är således inriktat på att lägga över ansvar och påvisa konsekvenser av
missbruket, men klienten överlåts att själv fatta sina beslut:

Att hjälpa klienten att hitta sina egna resurser för att denne  skall kunna lösa
sina egna problem.

Försöka lyssna in så att man inte brakar på i sin egen iver att vilja förändra.

Mitt jobb är väldigt mycket att få dem att inse att det går att göra någonting
åt  sin situation.

Att bolla tillbaka problemet till klienten så de får gå hem och fundera på hur
dom ska lösa det.

Att man kommer med lösningar till klienterna, det funkar ju inte. Var är
klienten någonstans, att hitta det, det är det som är svårigheten.

(gruppintervjuer före projektet,  kommun B, C och D missbruk).

Dessa sätt att beskriva arbetet kan hänföras till att synliggöra tolknings-
och handlingsmöjligheter för att kunna åstadkomma en förändring.

Ett tydligt undantag från detta sätt att beskriva arbetet är dock en av
socialarbetarna som beskriver ett administrerande arbete med förmedling
av klienters försörjningsmedel inom missbruksvården men med inslag av
råd och stöd. Detta arbete kan till exempel innebära att pensionen för en
person med missbruksproblematik utbetalas till socialtjänsten som i sin tur
förmedlar pengarna till den enskilde en gång i veckan och ser till att hyran
blir betald. Det sker på den enskildes uppdrag och arbetsuppgiften ligger i
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det här fallet på en assistent med lång yrkeserfarenhet som har mer admi-
nistrativa uppdrag. Här kan man säga att socialtjänsten också utövar viss
kontroll men på frivillig grund. Oftast gäller detta människor som skadats
av ett livslångt missbruk och där förändringsambitionerna inte är särskilt
framträdande. Dokumentationsmetodernas relevans är inte lika självklara i
denna typ av ärenden.

IFO-chefer och socialsekreterare beskriver arbetet i termer av att ge män-
niskor rätt stöd och hjälp, ofta med tillägget att det ska vara med respekt
för individen i syfte att åstadkomma förändring. Detta kan tänkas vara en
beskrivning av det arbete man anser sig utföra men det kan också tänkas
uttrycka vad de skulle vilja att det var. Frågan om dokumentations-
metodernas relevans kopplas således till det sociala arbete som de som
socialsekreterare anser att man gör eller möjligen borde göra. I förläng-
ningen kan det tänkas att dokumentationsmetoderna är relevanta men att
de anställda inte får eller kan arbeta på det sätt de skulle vilja.

Relevans som kunskapsunderlag
Frågeställning: Upplevs dokumentationsmetoderna relevanta utifrån den typ
av kunskap som IFO-chefer, politiker, socialsekreterare och klienter beskri-
ver att socialtjänsten använder för att fatta beslut i det individuella sociala
arbetet?

Sammanfattning:
Dokumentationsmetoderna förefaller kunna ge ett relevant underlag för
socialtjänsten när den ska besluta om vilken hjälp klienten ska få. Relevant
ska här förstås i förhållande till vilka faktorer som respondenterna anger
har betydelse. Klientens behov och uppfattning i samråd med socialsekrete-
raren, tycks ha stor betydelse för vilken insats som det beslutas om. Även
klienterna uttryckte detta. Dokumentationsmetoderna ASI och IUS bygger
bägge på samtal och dialog med klienterna varför användningen av dessa
bidrar till ett, enligt respondenterna, relevant beslutsunderlag. Grunden för
dessa slutsatser anges i det följande.

Det sociala arbetet beskrevs ovan som att det handlar om att synliggöra
den enskildes behov och situation för att i dialog med denne komma fram
till, eventuellt förhandla om lämpliga och möjliga handlingsalternativ (bort-
sett från tvångssituationer där insatser kan ske mot den enskildes vilja).
Vad socialsekreterare och politiker ansåg ha betydelse som underlag för
handlingar eller beslut om hjälpinsatser, framgår av de följande diagram-
men 8 a och b. Frågan gällde vilken betydelse som tillmättes varje faktor
(bilaga 3, S 1 fr. 22; P 1 fr. 9). IFO-chefernas uppfattningar framgår av
texten därefter.
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Diagram 8, a och b. Socialsekreterares (n=28, i diagram a) och politikers (n=37,
i diagram b) uppfattningar före projektstarten om vilka faktorer som i allmänhet
avgör vilka handlingsalternativ som blir aktuella i det enskilda klientarbetet (%).

Med uttrycket i allmänhet som återfinns i frågans formulering avses hur den
svarande socialsekreteraren brukar tänka i sitt arbete i den arbetsgrupp
denne arbetar i för närvarande

Tendensen i det redovisade materialet är att flera faktorer anges som
betydelsefulla vid val av insats varför skillnaderna inte är stora mellan
faktorerna. Procentsatserna i sig är inte så intressanta utan vad som är in-
tressant är istället vilken typ av kunskap som fått störst betydelse. Klientens
behov, lagstiftningen och tillgängliga insatser spelar störst roll för social-
sekreterarna, medan socialsekreterarens uppfattning, lagstiftningen och
klientens behov spelar störst roll enligt politikerna. Sin egen uppfattning
bedömer socialsekreterarna som av något mindre betydelse. Det är social-
sekreterarna som möter klienterna och därför väger deras uppfattning tungt,
menar politikerna.
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Jag kan ju inte säga emot dem på något vis eftersom jag inte känner perso-
nerna ifråga utan får lita helt på utredningsmaterialet (ordförande, bof).

De är professionella samtidigt som de kör fast otroligt ibland…. Det har
blivit mer och mer att då säger de till mig att nu tycker jag att vi ska träffa de
här personerna och då vill jag att du är med (ordförande, bof).

Jag måste ju lita på socialsekreteraren så därför skrev jag att de har väldigt
stort inflytande. Men samtidigt är det ju klientens bästa som de för fram och
som man vill (politiker, missbruk).

Många beslut är också delegerade till förvaltningens personal när det gäller
enskilda klienter. Politikernas uppfattningar eller partiets uppfattningar ges
inga framträdande roller när det gäller beslut i det enskilda klientarbetet.
Vid en liknande analys av IFO-chefernas svar visar det sig att social-
sekreterarnas uppfattning tillmäts störst betydelse, och därefter klienternas
behov, klienternas uppfattning och lagstiftningen i samma utsträckning.
Socialsekreterarna tycks tillmäta sin egen uppfattning mindre betydelse än
IFO-chefer och politiker. Sist hamnar tillgängliga ekonomiska resurser (det
vill säga kommunens ekonomi), anhörigas uppfattning och politikernas
uppfattningar för såväl IFO-chefer som socialsekreterare. Enligt alla tre
grupperna har lagstiftningen stor betydelse för vilka beslut som fattas. Brist
på tillgängliga insatser i den egna kommunen ligger ganska högt upp, vilket
bland andra IFO-cheferna med ansvar för barn- och familjeområdet svarat.
En tredje IFO-chef (missbruk) menar att tillgången på insatser som bekos-
tas av den egna kommunen och som finns tillgängliga i kommunen till skill-
nad från insatser som innebär att kommunen köper platser på exempelvis
behandlingsinstitutioner, kan vara styrande vid val av insats. Inte för att
lösningen finns på hemmaplan utan för att:

Man vet inte behovet och behöver kanske titta på det ytterligare och ibland
får man ju kontakt med sådana som inte vill ha med oss att göra. Då går de
till öppenvårdsprogrammet för motivationssamtal…Visst avslår vi ansök-
ningar om vård på institution om vi inte tycker att behovet ser ut på det
sättet utan vi uppfattar det som att vi kan pröva en öppenvårdsinsats först.
Går inte det får vi diskutera nästa steg (IFO-chef, missbruk).

Socialtjänsten i denna kommun vill alltså ha en bättre bild av klienternas
behov och motivation innan eventuell institutionsbehandling beviljas. Doku-
mentationsmetoderna förefaller relevanta även i det perspektivet. De är
tänkta att bland annat ge underlag för utredning, planering (handlingspla-
ner) och beslut om insats. ASI och IUS fokuserar båda på klienternas pro-
blem, resurser och uppfattningar och på socialsekreterarnas uppfattningar,
men på lite olika sätt.

Även klienterna fick besvara frågor om vad de tror är av betydelse när
socialtjänsten ska välja handlingsalternativ eller insats. Klienterna fick frå-
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gan både före (de som hade tidigare erfarenhet av socialtjänsten) och efter
kontakten med socialtjänsten. Tendensen är även för klientgruppen att flera
faktorer angivits som betydelsefulla. Före projektet upplevde  klienterna att
socialsekreterarnas uppfattning men även klientens egna behov och upp-
fattning har störst betydelse. Efter deltagandet i FIL-projektet har en om-
svängning skett även om det inte är fråga om några stora skillnader. Då är
klientens behov och uppfattning viktigast tätt följt av socialsekreterarens
uppfattning. Kommunens ekonomi spelade också en påtaglig roll för några
klienter. De hävdar i några fall att de fått vänta till nästkommande bud-
getår innan de fått åka på behandling. Tillgängliga ekonomiska resurser‘är
emellertid inget som socialsekreterare, IFO-chefer eller politiker anser spe-
lar någon avgörande roll vid beslut om insatser för enskilda. Vid
uppföljningen framstod inte frågan om ekonomin som lika aktuell för
klienterna då de fått behandling och faktorn hamnade längre ner.

Klienternas bedömningar av vilka faktorer som spelar roll när social-
tjänsten fattar beslut liknar således till stora delar övriga respondentgruppers
uppfattningar och dokumentationsmetoderna ligger väl i linje med dessa.
En försiktig tolkning skulle kunna vara att användandet av dokumentations-
metoder innebär att klienten uppfattar socialtjänsten som genuint intresse-
rad av dennes situation och uppfattning. Före projektet menade klienterna
att socialsekreterarnas uppfattning hade större betydelse än efter. En sådan
tolkning stärker uppfattningen om metodernas relevans för det sociala ar-
betet. Metoderna fångar relevant kunskap i förhållande till vilka faktorer
socialtjänsten säger är avgörande vid beslut om insats.

Ovan belystes faktorer som kan ha större eller mindre betydelse för val
av insats eller handlingsvägar i det enskilda klientarbetet. Det säger emel-
lertid inget om var eller hur man inhämtar kunskap för att kunna bedöma
klientens behov eller resurser. En viktig fråga är med andra ord varifrån
socialsekreterare hämtar kunskap för att kunna bedöma rätt insats samt
om  ASI och IUS har någon relevans i det avseende. Detta redovisas i dia-
gram 9.
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Diagram 9. Socialsekreterarnas (n=28) uppfattning, före projektet om vilken be-
tydelse olika typer av kunskap vanligtvis tillmäts i det enskilda klientarbetet (%).

Kunskaper som erhålls från klienterna har stor betydelse för socialsekrete-
rarna. Därefter kommer i tät följd kunskap från kollegor, den egna intuitiva
kunskapen, kunskap från arbetsledare samt lagar och praxis. Forsknings-
resultat och teoretiska studier kommer sist. Eftersom IFO-cheferna är så få
till antalet är det svårt att göra någon meningsfull rangordning av deras
svar. Kunskap från klienten kommer i mitten och först ligger erfarenheter
från andra ärenden, kollegor, arbetsledning och lagar och praxis (exempel-
vis studier av rättstillämpning och rättsfall). Gemensamt är dock att kun-
skaper från teoretiska studier/utbildning samt forskningsresultat är det som
anses ha mindre betydelse. Dokumentationsmetoderna bygger på samtal
och intervjuer med klienterna. Klienterna verkar vara den informations-
källa som framför allt socialsekreterarna bedömer som den viktigaste i det
enskilda klientarbetet.

Kunskapsformerna som benämnts intuition respektive erfarenhet från
andra ärenden kan upplevas vara näraliggande. På frågan om vad intuition
är för något svarade några:
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Det är en kännedom om sig själv och de ärenden man har varit med om
tidigare, att man gör en kombination så att säga, en form av samlad erfaren-
het (socialsekreterare, bof, före).

Det mesta är väl att man har erfarenheter, pratar med kollegor och intuition
är en del också. Men den (intuitionen) är ju mer diffus men den finns också
med (socialsekreterare, missbruk, före).

Intuition har stor betydelse. Jag tror att det (intuition) är en lyhördhet, en
perception som baseras på erfarenhet av att ha sett och ha kommit ihåg och
att det finns några extra känselspröt hos dom här personerna som gör att
man kan inom loppet av sekunder komma på saker som andra skulle be-
höva utreda i dagar (IFO-chef).

Det tycks som att intuition har rötter i tidigare erfarenheter. Intuitionsbe-
greppet är svårdefinierat men troligtvis inte oviktigt i en socialarbetares
arbete. Närbesläktade begrepp är tyst kunskap eller tacit knowledge, be-
grepp som diskuterats och även ifrågasatts (Björnstad 1998; Bergmark &
Lundström 2000, 200b; Matsson 2001; Socialstyrelsen 2002; SCIE 2003;
Payne 2005). IUS och ASI bör om de används över tid och fullt ut kunna
bidra med systematiserad kunskap som baseras på erfarenheter av tidigare
ärenden. Man får på så sätt något att reflektera utifrån och att relatera sin
intuition till (se även Tilander 2005).

Användning av teoretiska kunskaper och forskningsresultat kommer
långt ner på listan, vilket inte får tolkas som att de saknar betydelse. 61%
anger att forskningsresultat tillmäts en viss betydelse och 18% svarar att de
har mycket stor eller stor betydelse. Betydelsen av kunskap från teoretiska
studier anges av 46% som mycket stor eller stor. Lika stor andel, 46%,
anger sådana kunskaper vara av betydelse i viss utsträckning. Men andra
kunskapskällor förefaller ha högre betydelse. Några citat får ge en fördjupat
bild av hur socialsekreterare och IFO-chefer kan resonera kring teori-
användning:

Många av de här teorierna är på något sätt integrerade, inte så att jag kan
säga att nu använder jag den teorin eller den utan man plockar och ger lite
utifrån vad man läst på socialhögskolan, på kurser och lite sådana saker
(socialsekreterare, bof, före).

Vi använder ganska naturligt olika tankegångar i vardagen. Det är viktigt
att sätta sig ner ibland och tänka vad jag grundar mig på när jag påstår det
här och då är det viktigt att ha teorin, vilka teoretiska ställningstaganden
det handlar om (socialsekreterare, bof, före) .

Man har en tanke. Sen läser man, går på kurs eller nå’t. Då får man det
förstärkt. Då vågar man också prova. Så visst påverkar det (de teoretiska
kunskaperna). Men i vilken omfattning tycker jag är svårt att säga. För
någonstans gör man om det till sin egen sanning. Kunskaper man får in. Det
blir ju min sanning (socialsekreterare, missbruk, före).
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Ibland är det bra att teoretisera för att få förklaring på en sak. Men det
gäller att samtidigt ha koppling till klienten (socialsekreterare, missbruk,
före).

Detta kan tolkas som att teoretiska kunskaper används men inte alltid på
ett medvetet sätt. De kanske kan betraktas som en integrerad del av den
personliga kunskapsbanken som det inte är så lätt att sätta ord på. En IFO-
chef menar att socialsekreterare med erfarenhet av livet och yrkeslivet och
som utbildar sig som lite äldre har en förmåga att applicera sina teoretiska
kunskaper på ett annat sätt än unga människor. Att använda kunskap som
man fått från teoretiska studier/utbildningar respektive genom sin kunskap
om forskningsresultat kan för förefalla näraliggande kanske framförallt för
exempelvis en nyutbildad socionom. När det gäller användning av forsk-
ningsresultat för den praktiskt verksamme socialarbetaren kan kunskapen
fungera på ett liknande sätt som teoretisk kunskap:

Jag tycker det är spännande och intressant med forskningsresultat, inte så
att jag har förmåga att tillämpa men att försöka plocka in det i huvudet och
liksom tillföra det när det händer (socialsekreterare, bof, före).

Men det finns också en risk att man inte har tillgång till aktuella forsk-
ningsresultat:

Jag tror att det är svårt att inom ramen för den ordinarie tjänsten få möjlig-
het att scanna nätet (informationssökning via www) för forskningsresultat.
Det måste komma från arbetsledaren (1:e socialsekreteraren). Det måste
komma i form utav att man ger möjlighet för tid att läsa in eller att titta och
diskutera. Jag tror inte det finns med som en naturlig del i arbetet att man
gör det själv. Det tror jag inte (IFO-chef).

Även om man har tillgång till forskningsresultat upplevs den inte alltid som
användbar. Den kan vara svår att tolka och tillämpa.

Det går inte att jämföra (forsknings-) resultaten för man vet inte hur de
(forskarna) har gått in, hur det har sett ut, hur länge. Man jobbar på så olika
sätt. Det går inte att jämföra (socialsekreterare, missbruk, före).

Dokumentationsmetoderna IUS och ASI tydliggör människors situation,
problem och behov på ett sätt som skulle kunna underlätta bedömningen
av när vissa forskningsresultat kan vara tillämpliga och andra inte, något
som har betydelse i en evidensbaserad verksamhet. Forskningsresultat är en
kunskapsform bland flera som inte kan användas oreflekterat. Den riskerar
då att användas på ett för klienten felaktigt sätt. Det finns exempel  på hur
samma forskningsresultat används på en rad olika sätt beroende på hur de
tas emot och tolkas (Nilsson & Sunesson 1987) och det krävs viss veten-
skaplig skolning för att kunna bedöma hur och när forskningsresultat kan
vara  tillämpliga i det enskilda fallet (Lagerberg & Sundelin 2000).
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I nästa avsnitt behandlas dokumentationsmetodernas relevans i förhål-
lande till socialtjänstlagen. Den föreskriver till en del hur innehållet i det
individuella klientarbetet ska vara utformat. Sådana lagenliga aspekter
måste också passa ihop med de metoder för systematisk dokumentation,
uppföljning och utvärdering som ska användas.

Relevans på individnivå i förhållande till lagstiftningen
Frågeställning:
Verkar dokumentationsmetoderna vara relevanta att använda utifrån lag-
stiftningen vad gäller socialt arbete på individnivå?

Sammanfattning:
Bägge dokumentationsmetoderna i FIL-projektet tycks i stora drag vara
relevanta för det individuella sociala arbetet och i förhållande till lagstift-
ningens krav. De tycks ha potential att göra klienterna mer delaktiga i sina
egna ärenden och resultaten tyder på att dokumentationsmetoderna kan
bidra till att utredningsarbetet kan bli mer systematiskt och en bättre kun-
skap om klientens problem och behov erhålls. Genom att använda IUS syn-
liggörs klientens resurser men det är lite olika i vilken utsträckning detta
sedan får genomslag i arbetet med klienterna. ASI tycks inte på samma sätt
ha denna potential när det gäller resurser.

En viss förbättring av klientens aktiva deltagande och inflytande i det
egna ärendet har kunnat skönjas när det gäller bägge metoderna. Samtidigt
tycks det finnas andra förhållanden i organisationerna som gör att man inte
kan ge klienten det utrymme som man som socialsekreterare skulle vilja.
Andra förändringar av arbetssätt, som att arbeta mer med nätverksarbete
eller att arbeta två och två i ärendena, kan försvåra bedömningen av vilken
insats som bidragit till vad.

Lagstiftningens innehåll
Metoderna bör uppfattas vara relevanta i förhållande till lagstiftningens
intentioner och krav på det sociala arbetet för att komma till användning.
Lagstiftningen kan sägas omfatta både arbete med individer och socialtjänst-
ens ansvar på samhällelig nivå. I detta avsnitt behandlas arbetet med indivi-
der. Längre fram görs en koppling till socialtjänstlagstiftningen när det gäl-
ler socialtjänstens skyldigheter att medverka i samhällsplanering och att
arbeta förebyggande (s. 206).

Socialtjänstlagen föreskriver att socialtjänstens insatser ska inriktas på
att bistå familjer och enskilda som har behov därav (SFS 2001 kap. 3 § 1).
Behov och bistånd är nyckelbegrepp. Socialtjänsten ska frigöra enskildas
resurser med hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras
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sociala situation och verksamheten skall bygga på respekt för människors
självbestämmanderätt och integritet (SOSFS 2000; SFS 2001 kap.1 § 1).
Socialnämndens insatser för den enskilde skall utformas och genomföras
tillsammans med honom eller henne. Det innebär att socialtjänsten behöver
ett tillräckligt underlag för att tillsammans med den enskilde bedöma hjälp-
behovet och planera insatser. När en åtgärd rör ett barn skall barnets in-
ställning med hänsyn till ålder och mognad så långt det är möjligt klarläg-
gas (SOSFS 2000; SFS 2001 kap.3 § 5). När det gäller missbruk anger lagen
att socialnämnden aktivt ska sörja för att den enskilde missbrukaren får
den hjälp och vård som han eller hon behöver för att komma ifrån missbru-
ket. Nämnden skall i samförstånd med den enskilde planera hjälpen och
vården och noga bevaka att planen fullföljs (SFS 2001 kap. 5  § 9).

I detta avsnitt ska således dokumentationsmetoderna granskas i förhål-
lande till denna lagstiftning och det individuella sociala arbetet på en mer
detaljerad nivå än hittills. Syftet är inte att bedöma i vilken utsträckning
lagstiftningen följs utan att använda lagstiftningens begrepp för att bedöma
de studerade metodernas relevans för det sociala arbete som bedrivs. Där-
med kan man säga att studien förutsätter att lagstiftningen i någon mån
influerar det sociala arbete som sker i socialtjänsten. Skulle så inte vara
fallet så skulle inte socialarbetarna och socialtjänsten känna igen begreppen
och detta skulle troligen visa sig i svaren. Begrepp som omnämns i det föl-
jande har förefallit familjära för socialsekreterare och IFO-chefer.

Respondenternas uppfattningar och erfarenheter av respektive metod
redovisas nedan (klienternas uppfattningar redovisas i huvudsak under fak-
tor 5, s. 218). De har besvarat frågor om behov, resurser, problem, delaktig-
het, medbestämmande, uppföljning, resultat resultatredovisning med mera
som har koppling till socialtjänstens uppgifter enligt lagstiftningen – frågor
som ställts före och efter projektet. Är metoderna användbara och ger de
underlag för utredning och behovsbedömningar? Enligt beskrivningarna av
metoderna ska de tydliggöra klientens problem och eventuella förändringar
för den enskilde och för grupper. Frågan är om metoderna bidrar till att
tydliggöra klientens problem, situation och resurser, och hur social-
sekreterare och IFO-chefer uppfattat metodernas användbarhet i uppfölj-
nings- och utvärderingsarbete.

Klientens problem och behov
Grundläggande i det sociala arbetet enligt socialtjänstlagen är att ta reda på
människors behov. Frågan är då om IUS och ASI kan sägas ha någon betydel-
se för vilken kännedom socialtjänsten får om klienternas problem och be-
hov. Resultaten visar att det tycks som om kunskapen om klientens behov
och problem ökat något efter FIL-projektet (se bilaga 6, tabell 28, s. 354).
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Kunskaperna om klienternas problem bedömdes av socialsekreterarna
redan före projektet som ganska bra, men en viss förändring har skett i
positiv riktning i kommunerna A (IUS) och B (IUS) efter projektet. I kom-
munerna C (ASI) och D (IUS) ansåg man sig ha stor kännedom om klienternas
problem såväl före som efter projektet. Kunskaperna om klienternas behov
bedömdes också som ganska bra redan före projektet, men det ser ut som
att man fått en något ökad kunskap om behov efter projektet. IFO-chefer-
nas bedömningar överensstämmer ganska bra med socialsekreterarnas; två
bedömde före att man brukar ha stor kännedom om klientens problem
medan två bedömde den som varken stor eller liten och detsamma gällde
även efter projektet. Vad gäller IFO-chefernas bedömningar av i vilken ut-
sträckning man har kännedom om klientens behov var uppfattningen före
projektet att tre ansåg detta vara fallet i mycket stor eller stor utsträckning
och en i liten. Efter projektet svarade två i stor utsträckning och två varken
eller. Troligen speglar dessa skillnader i svar enbart förhållandet att en IFO-
chef inte var samma person före och efter. För att få resultaten och eventu-
ella tolkningar belysta togs de upp vid gruppintervjuerna efter projektet
med socialsekreterarna och i intervjuerna efter projektet med IFO-cheferna.
Vilken tolkning gjorde de och kunde resultatet ha något samband med FIL-
projektet eller kunde det finnas andra förklaringar?

I kommun A menade socialsekreterarna att de redan före FIL-projektet
varit relativt bra på att bedöma människors behov.

IUS- mallen har inte förändrat världen men den är en god hjälp (social-
sekreterare, bof).

Gruppen uppfattar IUS som en god hjälp i arbetet att kartlägga människors
problem och behov. Men i en kommun har arbetsgruppen alltmer börjat
arbeta två och två vilket kan ha bidragit till en bättre kunskap om klientens
behov och problem. De menar att det därför är svårt att veta vad som orsa-
kat vad. Men IUS spelar trots det en viktig roll. Just vid kartläggningarna
uppger de:

Man har med sig vad man ska prata om, man lämnar inget område, det blir
lättare att prata om det och få fram det. Man kanske får informationen
snabbare. Kanske skulle man ha haft många samtal (utan mallen) innan
man kommit in på lite mer känsliga ämnen (socialsekreterare, bof).

Det tycks som att mallen ger struktur och stöd i att beröra alla områden
med klienten, även känsliga sådana som alkoholvanor och eventuellt miss-
bruk i barn- och familjearbetet. I kommun C bedömdes kunskapen om kli-
entens behov som stor före och något större efter projektet. Denna grupp
hade inte använt ASI för uppföljning i någon större omfattning varför skill-
naden knappast kan tillmätas användningen av dokumentationsmetoden
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(Gruppintervju II). I kommun D tyckte socialarbetarna att de fått bättre
kunskap om klienternas behov efter FIL-projektet något som de menar kan
bero på IUS. De anser att de har blivit mer strukturerade i sitt arbete.

Såväl IUS som ASI avser att ge en bred bild av människors situation
(Sandell 2003; Nyström m.fl. 2005), bred så till vida att de bägge täcker
många områden i livet snarare än en fördjupning inom några få. På en mer
direkt fråga som ställdes efter projektet om metoderna enligt socialsekre-
terarnas uppfattning (n=26) är ett arbetssätt som ger en bred bild av
klienternas behov, svarade 69% i ’mycket stor’ eller ’stor’ utsträckning,
23% ’vare sig eller’, fyra procent svarade ’obetydligt’ respektive ’vet inte’.
Någon skillnad i svaren beroende på vilken metod som tillämpades kunde
inte utläsas. IFO-cheferna uppgav sig inte ha befunnit sig så nära arbetet att
de kunnat kommentera metodernas relevans i detalj, men har ändå svarat
att metoderna utifrån deras position ger en bred bild av klientens behov.

Det verkar sammantaget som att socialsekreterare och IFO-chefer anser
att de i arbetet kunnat fånga klienternas situation och behov på ett tillfred-
ställande sätt redan före FIL-projektet, men att dokumentationsmetoderna
ändå bidragit positivt.

Frågan är då om klienterna anser att socialsekreterarna förstått vilket
hjälpbehov de har. Klienterna fick före kontakten med socialtjänsten frågan
om de visste vilken hjälp de var i behov av, och det verkar som att de var
ganska klara över detta redan vid den inledande kontakten med social-
tjänsten. Endast en mindre del var osäkra. Efter FIL-projektet fick kliente-
rna frågan om i vilken utsträckning de anser att socialtjänsten genom sam-
tal och intervjuer förstått vilken hjälp de eller deras familj behövde. Över
hälften anser detta men resten var inte helt säkra på den punkten. Några
anser inte att socialtjänsten förstått vilken hjälp de behövde, några anser sig
inte behöva någon hjälp, och några menade att de behövde hjälp men inte
av socialtjänsten. Klienternas uppfattningar kan relateras till socialsekre-
terarnas. En sådan jämförelse visar att 15 av 19 socialsekreterare (79%)
ansåg att man hade mycket stor eller stor kännedom om klientens behov
efter projektet. Detta betyder att socialsekreterarna förefaller ha en bättre
kännedom om klientens behov än vad klienterna uppfattar vara fallet. En
försiktig slutsats utifrån detta skulle kunna vara att klienterna inte anser att
socialtjänsten fångar deras hjälpbehov i samma utsträckning som social-
sekreterarna själva anser. Men denna jämförelse säger inget specifikt om
ASI och IUS i sig. För att få kunskap om huruvida ASI och IUS fångar
klienternas behov bättre eller sämre jämfört med att arbeta traditionellt
krävs en annan forskningsdesign.

Det förefaller som om socialsekreterarna uppfattade sina kunskaper om
klienternas problem och behov redan före projektet som relativt god (se
bilaga 6, tabell 28, s. 354). Samtidigt tyder resultaten på att dokumentation-
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smetoderna enligt socialsekreterare och IFO-chefer kan bidra positivt till
mer systematik i utredningsarbetet och en mer fullständig problem- och
behovsbild. Klienternas svar ger inte i enlighet med ovanstående redovis-
ning en lika entydig bild.

Klientens resurser
För att en dokumentationsmetod ska anses som relevant i förhållande till
lagstiftningen bör den inte bara bidra till att kartlägga klientens problem
utan även dennes resurser. Det förefaller som socialtjänsten har något bätt-
re kännedom om klientens resurser (det som fungerar, det som klienten är
bra på) efter projektet (se bilaga 6, tabell 29, s. 355) men att resurserna inte
tas till vara i någon större utsträckning vare sig före eller efter projektet.
Samtliga socialsekreterare och IFO-chefer som före projektet fick frågan i
vilken utsträckning de anser att klientens egna resurser kan bidra till att
resultatet av hjälpinsatsen blir bättre anser att så är fallet i ’hög’ eller ’mycket
hög’ utsträckning. På en följdfråga som ställdes till socialsekreterarna före
och efter projektet om klientens resurser vanligtvis tas till vara i det enskilda
klientarbetet tyder på att de inte prioriterar detta trots att de alltså anser att
det kan bidra till ett bättre utfall (se bilaga 6, tabell 30, s. 355).

Som IUS är tänkt att användas ska kartläggningen inte bara ske av klient-
ens problem utan även dennes resurser. Det är så att säga inbyggt i model-
len (se kapitel 4, s. 128). Efter den kartläggande intervjun ska därför en re-
surs- och problemanalys vara möjlig att göra. Men enligt socialsekreterarna
i kommun B så har socialtjänsten hitintills (efter projektet) haft en tendens
att bara diskutera i termer av problem och tillkortakommanden.

Det är väl alltid lättare att se problem, fortfarande, tyvärr (socialsekreterare,
kommun B, efter).

Socialsekreterarna menar att IUS-mallen fångar frågan om klientens resur-
ser men att den inte leder till att man samtalar om dessa. Som socialsekrete-
rare tycks man falla tillbaka till ett invant mönster att fokusera mer på
klientens problem än resurser, vilket de egentligen tycker är tokigt. Arbets-
gruppen i kommun C anser inte att ASI-intervjun synliggör klientens resur-
ser. Kommun D, som använt IUS, tycker däremot att de frågar om klientens
resurser på ett annat sätt nu än före projektet:

Ja, vi frågar om det på ett annat sätt nu… Förändringar inom olika områden
(andra än missbruket) kan så småningom påverka hans (klientens) miss-
brukssituation (socialsekreterare, missbruk, efter).

Socialarbetarna i kommun D tycks ha upptäckt att de delar av klientens liv
som fungerar bättre så att säga kan stödja och på sikt bidraga till att klient-
ens missbrukssituation förändras. Sådana delar kan till exempel vara åter-
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upprättade kontakter och relationer med barn, vuxna eller minderåriga.
Klienten framstår inte bara som missbrukare utan även som förälder. An-
vändandet av IUS synliggör klientens resurser medan ASI inte tycks ha den-
na potential på samma sätt.

IFO-chefernas svar visar att de inte anser kännedomen om klientens re-
surser vara särskilt stor vare sig före eller efter projektet; de anser att klient-
ens resurser tas till vara i varken hög eller låg utsträckning såväl före som
efter projektet; detta bortsett från en IFO-chef som anser att klientens re-
surser tas till vara i stor utsträckning efter projektet.

De flesta klienterna svarar före kontakten med socialtjänsten att de anser
sig kunna bidra till att resultatet av den hjälp de får ska bli bra. Tendensen
är också att klienten i efterhand anser sig ha bidragit till en bra hjälpinsats
i större utsträckning än man trodde att man kunde före kontakten med
socialtjänsten. Detta skulle kunna tala för att socialsekreterarna med hjälp
av IUS och ASI gjort sina klienter delaktiga och faktiskt ser klienterna som
resurser. Dokumentationsmetoderna kan sägas ha potential att spela roll i
detta genom att klienten involveras på ett aktivt sätt vid intervjuerna.
Klienternas perspektiv behandlas ytterligare i de två följande avsnitten.

Klientens egen uppfattning
Socialtjänstlagen föreskriver även att verksamheten skall bygga på respekt
för människornas självbestämmanderätt och integritet. Det innebär att
klientens egen uppfattning om sin situation är viktig att fånga i en utred-
ning. Frågan om metoderna bidrar till detta är ytterligare en dimension av
metodernas relevans för det sociala arbetet.

Av socialsekreterarnas svar att döma har en viss positiv förändring skett
(se bilaga 6, tabell 31, s. 355). Alla kommuner utom i A bedömer social-
sekreterarna att de har bättre kunskap om klienternas egen uppfattning om
sin situation efter projektet än före. IFO-chefernas svar visar i likhet med
socialsekreterarnas en viss positiv förändring. Sammantaget tycker 52% av
socialsekreterarna och IFO-cheferna att de fick en stor kännedom om
klienternas uppfattning före projektet medan 69% var av samma uppfatt-
ning efter projektet (n=23). Socialsekreterarna i kommun A menar att
dokumentationsmetoden i sig inte gör så stor skillnad vad gäller klientens
delaktighet och inflytande i sitt eget ärende. Det som skulle göra skillnad
skulle vara om de hade mer tid att lägga ner på varje klient; då skulle de
verkligen kunna engagera sig. Nu upplever de situationen som att arbetet
innebär många akututryckningar, mycket myndighetsutövning och bedöm-
ning (Gruppintervju II). I kommun C ser det ut som om en förbättring in-
trätt under projekttiden och arbetsgruppen anser att de får en bred bild av
klientens situation och klientens uppfattning genom ASI intervjun.
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Jag tror inte på ett entydigt Ja eller Nej men jag tror att ASI påverkat, det
kan ha öppnat ögonen generellt sett (socialsekreterare, missbruk, efter).

Även om de inte använt den i så många ärenden så menar de att kunskapen
om och erfarenheten av ASI ger en bieffekt även i andra ärenden (Grupp-
intervju II).

Det kan tolkas så att även om inte ASI genomförts i så många ärenden så
kommer en del kunskaper som socialsekreterarna fått genom att använda
ASI-intervjuerna även andra ärenden till godo. Exempel på detta är att
socialsekreterarna anser sig låta klientens egen uppfattning om sin situation
komma fram på ett annat sätt vid utredningen oavsett ASI används eller ej.

Klienternas svar bekräftar också en positiv förändring (från före till efter
projektet) när det gäller i vilken utsträckning socialsekreterarna satt sig in i
deras situation. Frågan ställdes enbart till de klienter som hade erfarenhet
av socialtjänstens sedan tidigare. Klienterna upplever således i relativt hög
grad att socialsekreterarna sätter sig in i deras situation på ett sätt som de
inte förväntade sig före projektet.

Klientens inflytande
ASI och IUS skulle, om de används enligt intentionerna, kunna tänkas bi-
dra till att klienten ges medinflytande, blir aktiv i sitt eget ärende och att
samarbetet mellan socialarbetare och klient befrämjas (kapitel 4).

Samtliga socialsekreterare som deltagit under hela projektet anser att
klienterna ska ha inflytande i sitt eget ärende i hög eller mycket hög ut-
sträckning. När en följdfråga ställdes före och efter projektet om i vilken
utsträckning socialsekreterarna anser att klienten har  inflytande, så skatta-
des inflytandet som högt eller medelmåttigt före projektet utan att någon
egentlig skillnad kunnat skönjas efter projektet (se bilaga 6, tabell 32,
s. 355). Den tydligaste positiva förändringen finns i kommun B. Här sva-
rade socialsekreterarna att det är svårt att bedöma IUS betydelse för klient-
ens eventuellt ökade inflytande. De hävdar att de allt mer arbetar med
nätverksmöten som de menar ger klienten och klientens nätverk möjlighet
att få inflytande på ett annat sätt än vid ett traditionellt utredningsförfarande
(Gruppintervju I och II, kommun B). Förvaltningslagen (SFS 1986: 223) ger
klienterna ett visst inflytande, oavsett om ASI eller IUS används, genom
bestämmelserna om parters rätt att ta del av uppgifter som rör det egna
ärendet.

Klienterna fick ingen fråga ställd exakt på motsvarande sätt men de fick
andra typer av frågor som kan indikera deras upplevelse av inflytande. Detta
var frågor om exempelvis synen på hur samarbetet har fungerat och klient-
ens uppfattning om vem som haft huvudansvaret för att göra något åt hans
eller hennes problem.
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Av socialsekreterarna (n=28) som före projektet fick frågan om vem som
har ansvaret för att försöka lösa klientens problem, svarar sju procent att
det är klientens helt och hållet, 54% svarar mest klienten, 18% anser att
båda parterna har lika stort ansvar, och sju procent anser att det till största
delen är socialarbetarens ansvar. Av IFO-cheferna svarar tre att det till
största delen är  mest socialarbetarens och en svarar mest klientens. Kliente-
rna fick en liknande fråga, före och efter projektet. Inledningsvis ansåg sig
klienterna ha huvudansvaret eller delat ansvar med socialsekreteraren
medan några ansåg att ansvaret mest låg hos socialsekreteraren. Uppfatt-
ningen stämmer ganska väl överens med socialsekreterarnas. Även efter FIL-
projektet upplever de flesta klienterna att de haft huvudansvaret, men några
fler än före projektet uttrycker att ansvaret varit delat med socialsekre-
teraren. En mindre del anser att socialsekreteraren mestadels haft ansvaret.

Före projektet ansåg samtliga socialarbetare (n=28) och de fyra IFO-
cheferna att samarbetet med klienterna har ’stor’ eller ’mycket stor’ bety-
delse för resultatet av hjälpinsatserna. På följdfrågan som ställdes före och
efter projektet, angående i vilken utsträckning socialarbetare och klient sam-
arbetar idag bedömde socialsekreterarna samarbetet som högt före projek-
tet. Någon förändring att tala om efter projektet är svår att skönja (se bi-
laga 6, tabell 33, s. 356). IFO-cheferna gjorde samma bedömning – fyra
svarade att samarbetet var högt före projektet och tre efter, medan en sva-
rade att samarbetet varken var högt eller lågt efter projektet. De flesta
klienterna bedömde före projektet att samarbetet är viktigt och nästan alla
svarade efter projektet att samarbetet varit bra.

Diskussionerna om inflytande, samarbete och ansvar tenderade att flyta
ihop under gruppintervjuerna. Socialsekreterarna vill ge klienterna infly-
tande och de vill samarbeta, men samtidigt påpekas av en arbetsgrupp (kom-
mun A) att arbetsbelastningen och tidspressen gör att de inte kan ge kliente-
rna det utrymme de som socialsekreterare skulle vilja. Det spelar ingen roll
vilka dokumentationsmetoder som används då detta är strukturella frågor
och inte har med klienterna att göra menade dessa socialsekreterare. Men i
kommun D hävdar man att förbättringen har med IUS att göra:

Klienterna deltar aktivt kan man säga. De lämnar ifrån sig sina upplevelser
och de blir på det sättet medvetna om sina behov. När man ställer frågor om
vad de önskar förändra i livet  så är det en indirekt morot att gå vidare,
ingen har frågat honom/henne så förut. Man har bara frågat om missbruket,
nu får man del i deras drömmar, klienten blir indirekt medveten (social-
sekreterare, missbruk, efter).

Det tycks som att samtalet mellan klient och socialarbetare vidgats till att
gälla livssituationen och inte bara missbruket, vilket enligt denna arbets-
grupp (kommun D) gjort att klienterna tar mer ansvar för sin situation
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(klientens resurser tas till vara). Klienternas perspektiv på detta återges läng-
re fram (s. 218).

Sammanfattningsvis tycks det som om att metoderna inrymmer en po-
tential när det gäller klienternas delaktighet i sina egna ärenden. Men det
finns troligen andra förhållanden än dokumentationsmetoden i socialtjänst-
ens arbete som har betydelse för i vilken utsträckning klienterna kan ges ett
större utrymme. Det kan gälla strukturella förhållanden kring förutsätt-
ningarna för det sociala arbetet eller andra förhållanden på lokal nivå som
i sin tur gjort att socialsekreterarna inte använt dokumentationsmetoderna
alls eller inte på det sättet som var tänkt. Att inbjuda klienten till reell del-
aktighet kräver troligen mer än att enbart själv som socialsekreterare eller
IFO-chef ta ställning för ett sådant förhållningssätt. Men metoderna i sig
tycks vara relevanta för ett socialt arbete där klienten är delaktig och ges en
aktiv och betydelsefull roll. Metoderna kan troligen vara positivt bidra-
gande i en sådan process och därmed vara relevanta i förhållande till lagstift-
ningens krav på klientens delaktighet och inflytande. Om det är detta eller
inte beror förmodligen på hur ASI och IUS används, vilket klienternas upp-
fattningar vittnar om längre fram (s. 218).

Nästkommande avsnitt behandlar metodernas relevans i förhållande till
vilka uppgifter som önskas från verksamheten i utvärderande och verksam-
hetsuppföljande syfte.

Relevans i förhållande till utvärdering
Frågeställningar:
Vad anser Du är mått på ett bra resultat i barn- och familjearbetet respektive/
missbruksarbetet? Upplevs dokumentationsmetoderna relevanta att använ-
da i förhållande till vad IFO-chefer, politiker och  socialsekreterare lägger i
begreppet utvärdering?

Sammanfattning:
Det som respondentgrupperna menar är mått på framgång eller bra resultat
i det sociala arbetet, tycks stämma överens med det som respondenterna
(med viss reservation för politikerna) lägger in i begreppet utvärdering, näm-
ligen att klienterna blivit hjälpta. De dokumentationsmetoder som används
förefaller passa ihop med vad man tänker sig få svar på i en utvärdering.
Politikerna har emellertid en mindre homogen uppfattning än de andra två
respondentgrupperna vad gäller utvärdering. Möjligen finns från politiker-
nas sida en tro på målstyrning som en rationell metod för styrning och
uppföljning.
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Mått på bra resultat
Det finns nationella politiska mål i socialtjänstlagstiftningen som spelar roll
för det sociala arbetet. Men vad är egentligen mått på bra resultat i en lokal
kontext? I tabellerna 17 och 18 redovisas vad respondentgrupperna anger
vara mått på bra resultat. Frågan ställdes före projektet till socialsekreterar-
na, politikerna och IFO-cheferna. Detta skedde i form av en öppen fråga
och svaren har kategoriserats.

Tabell 17. Respondentgruppernas uppfattning om vad som är mått på bra resul-
tat i barn- och familjearbetet. Inom parentes anges antalet utsagor som samman-
förts till en kategori. Samma person kan ha angett flera svar, absoluta tal.

I barn- och familjearbetet

Socialsekreterare (n=17) IFO-chef (n=2) Politiker (n=37)

Förbättrad livssituation för Att tillsammans med barn och Behovet av institutionsplacering.

klienten där klientens del- familj få till en avgörande minskar (5)

aktighet och egen upplevelse förändring i livssituationen Fått hjälp (4)

betonas (16) som fungerar och är Färre separationer (3)

De behöver ej socialtjänsten bestående (1) Nöjda brukare (2)

längre (5) När barn och familjer upp- Trygga vuxna (1)

Positiv bekräftelse från lever att de fått den hjälp Bra arbetsmarknad (1)

klienten (3) de är i behov av (1) Minskat missbruk (1)

Bra klimat på arb.platsen (2) Ej svar (4)

Barnet har umgänge m.

bägge föräldrarna (1)

Tabell 18. Respondentgruppernas uppfattning om vad som är mått på bra resul-
tat i missbruksarbetet. Inom parentes anges antalet utsagor som sammanförts till
en kategori. Samma person kan ha angett flera svar, absoluta tal.

I missbruksarbetet

Socialsekreterare (n=9) IFO-chef (n=3) Politiker (n=37)

Förbättrad livskvalitet där Inget missbruk eller nyktra Missbruket minskar (25)

klientens delaktighet och perioder (2) Många rehabiliteras (8)

egen upplevelse betonas  (7) När barn och familjer upp- Mindre utgifter (2)

Måluppfyllelse (2) lever att de fått den hjälp Debutåldern höjd (2)

de är i behov av (1) Minska utskänkningsställena (1)

Minskade LVM (1) Bra vård för de som behöver (1)

Minska antalet vårddygn Nöjda brukare (1)

i komb. med ökad Frisk personal (1)

livskvalitet (1) Human socialsekreterare (1)

Minskad brottslighet (1)

Återgång i arbete (1)

Ej svar/Vet ej (4)
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Tabellen visar hur socialsekreterare, IFO-chefer och politiker uttrycker vad
de menar med bra resultat. Av tabellen framgår att socialsekreterare och
IFO-chefer har ett mer enhetligt sätt att uttrycka vad de menar än politiker-
na, vars svar är yvigare. De flesta uttrycker, om än med lite olika ordval, att
ett mått på ett bra resultat är en förbättrad livssituation och såväl ASI och
IUS kan, om klienterna följs upp, ge en bild av klientens faktiska föränd-
ring när det gäller olika områden i livet.

Däremot kan metoderna inte ge svar på frågor som hur nöjd klienten är
eller hur klienten upplevt bemötandet. Flera av politikernas uppfattningar
om goda resultat, såsom till exempel ”nöjda brukare”, ”bra arbetsmark-
nad” eller ”mindre utgifter”, kan kräva även andra typer av uppföljningar.
Nöjda klienter är exempelvis något som verksamheterna kan få kunskap
om genom brukarundersökningar eller liknande - en typ av undersökningar
som kan ge kompletterande perspektiv på verksamheterna jämfört med IUS
och ASI.

I FIL-projektet har vare sig IUS eller ASI använts som underlag för mål-
uppfyllelseanalys. Istället lades fokus på den faktiska förändringen. Even-
tuellt har politikerna generellt sett mindre kunskaper inom utvärdering-
sområdet och kan ha svårt att se och förstå vad metoder för systematisk
dokumentation kan ge, vad de som politiker kan förvänta sig, och vilka
krav de kan ställa på verksamheterna i detta avseende.

Om utvärdering
En aspekt av faktorn ’relevans i förhållande till det sociala arbetet’ är om
metoderna stämmer med respondenternas syn på utvärdering av socialt ar-
bete. Respondenterna fick, före projektet, svara på en öppen fråga om vad
utvärdering i eller av det sociala arbetet innebär för dem. Svaren på detta
har kategoriserats i tabell 19.
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Tabell 19. Vad socialsekreterare, IFO-chefer och politiker lägger i begreppet ut-
värdering i förhållande till socialtjänstens missbruks- och barn- och familjearbete.
Inom parentes anges antalet utsagor som sammanförts till en kategori. Samma
person kan ha angett flera svar, absoluta tal.

Soc. Sekr. IFO-chefer Politiker

n=28  n=4 n=37

Ger kunskap om insatsen inneburit någon

hjälp för klienten 24 3 14

Ger en grund för metod- och verksamhetsutveckling 13 2   8

Man får klientens upplevelse av bemötande   2   2

Ger feedback för socialsekreterare   5

Det är redogörelser eller dialog av/med socialarbetarna   3

Mått på måluppfyllelse   8

Ger möjlighet att förbättra hjälpen under pågående insats   2 1

Kunskap om arbetet utförs enl. lag 1

Kunskap om utfall mot budget   2

Svårtolkat svar   1   8

Ej svar   6

Av tabell 19 framgår att utvärdering i socialt arbete enligt samtliga respon-
dentgrupperna till största delen handlar om huruvida klienterna blivit hjälp-
ta eller inte, respektive att få en grund för metod- och verksamhetsutveck-
ling. Utvärdering handlar således enligt respondenterna om huruvida det
inträtt en förändring i klientens situation eller inte. Det stämmer överens
med det tidigare konstaterandet att det tycks finnas en förändringsaspekt
inbyggt i det sociala arbetet. Dokumentationsmetoderna utlovar, om de
används enligt anvisningarna, svar på detta och i avsnittet som behandlar
programteorins giltighet (s. 140) verifieras metodernas inbyggda möjlighe-
ter – det tycks vara så att metoderna kan visa den enskildes förändring och
att resultatet på en aggregerad nivå kan vara grund för verksamhetsutveck-
ling. På en fråga som ställdes efter projektet i vilken utsträckning social-
sekreterare och IFO-chefer tycker att ’ASI och IUS är ett arbetssätt för att se
den enskildes förändring’ svarar 73% av socialsekreterarna i ’mycket stor’
eller ’stor’ utsträckning (n=28). 19% svarar i ’varken stor eller liten’ ut-
sträckning och fyra procent svarar ’vet ej’. Samtliga IFO-chefer svarar ’i
stor utsträckning’. Men för 22% av politikerna innebär utvärdering även
att få kunskap om måluppfyllelse. De politiker som anger detta som mått
på utvärdering kommer utom i ett fall från kommun D. Åtta svar från poli-
tikerna bedömdes dock som svårtolkade. Dessa var mycket kortfattade svar,
som exempelvis att ”utvärdering är mycket viktigt” eller att med utvärde-
ring avser de kort och gott ”bra resultat”.
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Sammanfattningsvis kan sägas att respondenternas uppfattningar om vad
som är ett mått på bra resultat respektive deras föreställningar om utvärde-
ring förefaller stämma överens med vad ASI och IUS är avsett att ge under-
lag till. I nästa avsnitt behandlas frågan om lokala mål och måluppfyllelse
som grund för uppföljning och verksamhetsutveckling på lokal nivå.

Relevans i förhållande till verksamhetsuppföljning
Frågeställning:
Upplevs dokumentationsmetoderna relevanta för IFO-chefer, politiker och
socialsekreterare att använda utifrån ett verksamhetsutvecklande syfte?

Dokumentationsmetoderna syftar förutom till att kartlägga behov också
till att följa upp och utvärdera på individnivå och även till att ge underlag
för uppföljning och utvärdering på grupp- eller verksamhetsnivå. Meto-
derna måste upplevas vara relevanta för organisationens medlemmar med
tanke på vad som anses vara av vikt vid verksamhetsuppföljning. Om de
inte upplevs relevanta kommer de troligtvis inte att användas. Idéerna
bakom dokumentationsmetoderna påminner till vissa delar om program-
teorin och detta avsnitt kan därför sägas ha beröringspunkter med analysen
av programteorins giltighet.

Avsnittet har också beröringspunkter med socialtjänstlagens bestämmel-
ser om socialtjänstens medverkan i samhällsplanering, socialtjänstens skyl-
digheter att göra sig väl förtrogen med levnadsförhållanden i kommunen
och att arbeta uppsökande och förebyggande (SFS 2001:453). För att upp-
fylla dessa skyldigheter behöver socialtjänsten kunna beskriva olika mål-
gruppers situation, problem och behov på grupp- och verksamhetsnivå. Om
dokumentationsmetoderna kan ge sådan kunskap skulle nyttan inte bara
kunna bedömas utifrån den egna verksamheten utan också utifrån lag-
stiftningens bestämmelser rörande den samhälleliga nivån.

Sammanfattning:
Resultatet visar att dokumentationsmetoderna har kapacitet att ge under-
lag för måluppfyllelseanalyser. I vilken omfattning de kan ge underlag är
intimt ihopkopplat med hur väl metoderna implementeras och används.
Resultatet visar, vilket även utvärderingen av programteorin visade, att det
finns ett intresse från politiker av att veta mer om resultatet av det sociala
arbetet i former som kan komplettera budgetuppföljningar. Men det tycks
råda en viss osäkerhet från politikernas sida vad de kan förvänta sig av
förvaltningen i form av resultatbeskrivningar av klienternas behov före och
efter genomförda insatser. Möjligen finns från politikernas (åtminstone i
kommun D) sida en tro på målstyrning som en rationell metod för verk-
samhetsuppföljning och utvärdering. Men i FIL-kommunerna uppvisar de
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lokala målen stora variationer i förekomst och utformning och om de alls
existerar är de svåra att utvärdera. Ändå tillmäter majoriteten av socialse-
kreterarna och politikerna de lokala målen stor betydelse. I FIL-projektet
har vare sig IUS eller ASI använts som underlag för måluppfyllelseanalys.

Lokala mål
Före projektet undersöktes om det sociala arbetet följdes upp och vilken
typ av resultat som redovisades till vem eller vilka inom respektive kom-
mun. Detta har redovisats under avsnittet ’förändring av arbetssätt’. Politi-
kerna önskar veta mer om klienternas behov, olika typer av insatser och om
hjälpinsatserna inneburit någon förändring för klienterna. Redovisning i
form av kostnader och intäkter och antalet klienter som är aktuella tyckte
man sig få tillräckligt av. Svaren kan sägas spegla ett intresse för att införa
dokumentationsmetoder för uppföljning och utvärdering av typ ASI och
IUS.

I avsnittet som behandlade ’programteorins giltighet’ konstaterades att
politiker och IFO-chefer uppfattade att ASI och IUS kan ge intressanta un-
derlag för utvärdering och verksamhetsutveckling på gruppnivå. De kan
också ge underlag för diskussioner om samarbete över organisationsgränser.
Men 25% av politikerna (n=31) hade även förväntningar på att av utvär-
dering få kunskap om måluppfyllelse (se tabell 19, s. 205) – en aspekt på
utvärdering som inte gavs IFO-cheferna eller socialsekreterarna. Målupp-
fyllelseanalys kan ha anknytning till uppföljnings- och verksamhetsut-
veckling, något som är fokus i det följande. Om politiker vill ha kunskap
som underlag för att kunna bedöma måluppfyllelse och inte dokumentation-
smetoderna kan svara upp mot detta så är det troligt att metoderna ur deras
perspektiv inte blir så relevanta att använda.

Några politiker (åtta av 37 varav sju från kommun D) uppger att de med
utvärdering menar mått på måluppfyllelse. Det visar sig emellertid att må-
len, om det finns sådana (tabell 20), ser väldigt olika ut till innehåll och
utformning och tycks mer eller mindre uppföljningsbara (tabell 21 och 22)
och är mer eller mindre kända i organisationerna (bilaga 6, tabell 34). Tre
av de fyra kommunerna hade på förfrågan måldokument att visa upp.
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Tabell  20. Politikers (P, n=37) och IFO-chefers (I, n=4) uppfattningar före pro-
jektet om socialnämnden eller motsvarande har lokala mål och/eller syften för
individ- och familjeomsorgen (IFO).; absoluta och relativa tal (högerkolumnen).

Tabell 21. Politikers (P, n=37) och IFO-chefers (I, n=4) uppfattningar före projek-
tet om de lokala målen är så formulerade att de går att följa upp, absoluta  och
relativa tal (högerkolumnen).

Tabell 22. Politikers (P, n=37) och IFO-chefers (I, n=4) uppfattningar före projek-
tet om de lokala målen följs upp, absoluta  och relativa tal (högerkolumnen).

I kommun A svarar fem av sju politiker att de har lokala mål men det visar
sig vid närmare efterforskning inte existera. IFO-chefen i denna kommun
uppger att mål saknas. På följdfrågorna svarar denne ’Vet ej’, vilket kom-
menterades vid den första intervjun på följande sätt:

Nej, jag vet inte för en del säger att det finns mål och det finns kanske, men
de är övergripande och det är ingen som kan riktigt tydliggöra dom och
ingen kan säga hur vi skall följa upp dom. Vilka konsekvenserna blir när
man inte kan uppfylla målen så att säga. Jag vet inte om det finns mål alltså
(IFO-chef).

Kommun A B C D  Totalt 
 P I P I P I P I  P exkl. I        % 

Finns lokala mål för IFO? 
Ja 5  9  5 1 6 1  25 68 

Nej  1          
Vet ej   2 1   3   5 13 

Ej svar 2      5   7 19 
Totalt politiker 7  11  5  14   37 100 

Kommun A B C D  Totalt 
 P I P I P I P I  P exkl. I        % 

Går de att följa upp? 
         Ja, helt o. hållet 1    2  2   5 13 

Ja, delvis 5  8  3 1 10 1  26 70 
Nej    1   1   1 3 

Vet ej  1 3    1   4 11 
Det finns inga            

Ej svar 1         1 3 
Totalt politiker 7  11  5  14   37 100 

 

 Kommun A B C D  Totalt 
 P I P I P I P I  P exkl. I        % 

Följs de upp? 
Ja, regelbundet 3  1  2  1   7 19 

Ja, delvis 3  7  3 1 10 1  23 62 
Nej   1 1   2   3 8 

Vet ej  1 2    1   3 8 
Det finns inga            

Ej svar 1         1 3 
Totalt politiker 7  11  5  14   37 100 
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Citatet visar att det finns en stor osäkerhet från IFO-chefen om målen finns
och vilka de är. Politikerna i kommun A svarar att de finns och att de går att
följa upp och att de också följs upp. Målen uppfattas av de flesta politiker
sammantaget i alla kommunerna som ’delvis uppföljningsbara’ och av några
som ’fullt uppföljningsbara’. Majoriteten av politikerna uppger att målen
delvis också följs upp. IFO-cheferna uppvisar i sina svar en mer splittrad
bild. Två IFO-chefer uppger att det finns lokala mål och att de delvis är
formulerade så att de går att följa upp och att de delvis följs upp. De övriga
två svarar att det inte finns mål eller att de inte vet och därmed går de inte
att följa upp.

Socialsekreterarna uppgav före projektet att de delvis känner till de lokala
målen, med en mindre ökning efter projektet (se bilaga 6, tabell 34, s. 356).
Att bli medveten om att det inte finns några mål kan också betraktas som
en förbättrad kunskap om lokala mål. Målen kan vara så svårtolkade att de
inte uppfattas som mål men det kan också vara så att socialsekreterare inte
har kännedom om målen:

Det finns säkert mål men jag är inte insatt. Jag tycker att det var ganska
ruskigt att få den frågan för jag vet faktiskt inte vad det finns för mål för den
här verksamheten (socialsekreterare, missbruk).

Samtidigt som det kan vara så att mål inte finns, att de är svåra att följa upp
eller att det inte finns kunskap om dem i organisationen uppger respon-
denterna att de lokala målen har relativt stor betydelse för det enskilda
klientarbetet vilket redovisas nedan i tabell 23.

Tabell 23. Socialsekreterarnas (S, n=20), IFO-chefernas (I, n=4) och politikernas
(P, n=31) uppfattningar före projektet om de lokala målens betydelse för utföran-
det av det enskilda klientarbetet i kommunerna A-D, absoluta tal.

Kommun A B C D Totalt 
 S I P S I P S I P S I P S I P 
Mycket stor      1  1 1 1  1 1 1 3 
Stor 2  4 3  2 2  3 2  5 9  14 
Varken stor eller liten 1 1 1 3 1    1 1  5 5 2 7 
Liten    1   1    1  2 1  
Obetydlig 1      1      2   
Det finns inga mål 1           5 1  5 
Ej svar   2            2 
Summa 5 1 7 7 1 3 4 1 5 4 1 16 20 4 31 
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Målen ges en relativt stor betydelse vare sig de finns eller inte. Det visade sig
inte finnas några mål i kommun A och ändå ges målen betydelse.
De tycks råda viss förvirring kring de lokala målens betydelse och kring
innehållet i dessa. Det tycks vara ett generellt förhållande för denna typ av
organisationer. Även Denvall (2001) anger målen inom socialtjänsten som
relativt diffusa. Det saknas ofta klara resultatmål, handlingsplaner och tyd-
liga direktiv (a.a.). För detta finns även stöd av Hasenfeld (1983) som be-
skriver målen i en HSO som vaga, mångtydiga och problematiska. Målen i
de studerade kommunerna är enligt respondenternas uppfattning inte kon-
struerade så att de går att följa upp annat än till vissa delar. Vilken känne-
dom man har om de lokala målen varierar dessutom. Ändå anser relativt
många att de lokala målen har betydelse för utförandet av det individuella
klientarbetet.

Enligt en studie av Johansson (1995) befanns officiellt formulerade mål
spela en relativt liten  roll för ledare inom verksamheter som socialtjänsten.
Beslut som fattas av ledare (här avses ledande nämndpolitiker, förvaltnings-
chefer, avdelningschefer och förvaltningsekonomer) i mjuka organisationer
är situationsbundna, vilket innebär att man använder den information som
är adekvat i en specifik situation. För detta krävs tillgång till både hård (tyd-
liga prestationsmått som går att specificera) och mjuk (tydliga prestations-
mått saknas) information. Hård och mjuk information ska ses som extrem-
punkter på ett kontinuum. Det är kombinationen av dessa olika infor-
mationstyper som ger ledare och politiker möjlighet att förstå sina organi-
sationer, men ”Det är emellertid tydligt att information som grundas på
anekdoter och intryck vid personkontakter väger mycket tungt när ledare
bedömer hur enskilda enheter fungerar” (Johansson 1995, s. 223).

Anledningen till att målen ges en relativt framträdande roll i retoriken,
trots att de inte har så stor betydelse, kan eventuellt stå för att det finns en
övertro, åtminstone bland ett antal politiker, på den hierarkiskt uppbyggda
och rationellt styrda organisationen som beskrivits i teoriavsnittet. Det kan
tänkas att socialtjänsten som organisation delvis lever kvar i detta hierarki-
ska rationalitetstänkande utan att kunna hantera det typiska för en HSO,
nämligen att socialarbetarna har stor frihet i arbetet med att åstadkomma
välfärd för de människor de ska tjäna. Enligt Denvall (2001) är det en be-
gränsad framgångsväg för socialtjänsten att med hjälp av klassiskt organi-
sationstänkande och administrativa (instrumentellt rationella) tekniker för-
söka påverka och utveckla det sociala arbetet. Socialarbetarna arbetar med
människor från komplicerade och varierande kontext, de arbetar med oklar-
heter, oförutsägbarheter och osäkerheter om beslutade mål, vad man ska
göra, när och hur (Hasenfeld 1983). I FIL-projektet uttrycktes vid grupp-
intervjuerna att man vill ha hjälp och stöd att styra och prioritera och där-
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för önskar ha mål. Det empiriska materialet ger emellertid ingen entydig
bild av målens betydelse. Några socialsekreterare ger sin syn på saken på
följande sätt:

Vi efterfrågar tydliga mål och riktlinjer också för barn- och familjegruppens
arbete. Vi har flera gånger frågat efter en prioriteringsordning från led-
ningen…om det är nämnden eller cheferna…alltså typ av ärenden…vilka
ärenden ska vi ta…vilka ska vi fördela i första hand och vilka får vänta…lite
sådana riktlinjer har vi frågat efter (socialsekreterare bof).

Vi brukar väl säga att ett visst antal ska bli nyktra efter ett år, men det är så
luddiga mål så det är väl bara någonting för socialnämnden egentligen tycker
jag (socialsekreterare, missbruk).

Nej, målen har ingen betydelse för oss i vårt jobb. Det blir aldrig som det
står där ändå (socialsekreterare, bof)

Enligt Lipsky (1980) innebär oklara mål att gräsrotsbyråkraten (se kapitel
2, s. 55), det vill säga i detta fall socialarbetaren, kan agera på egen hand.
Det är också möjligt att om man inte får stöd av organisationens ledning
och politiker så öppnar det för nya tekniker och metoder till vilka målen
anpassas istället för tvärtom (a.a.). Dokumentationsmetoderna i sig har
potential att ge mått på måluppfyllelse om de används både vid kartlägg-
ningssamtal och uppföljningssamtal. Det kräver emellertid klarare formu-
lerade mål som är möjliga att följa upp. I dokumentationsmetoden IUS finns
möjlighet att mäta graden av måluppfyllelse och underlag kan erhållas för
måluppfyllelseanalys (Sandell & Berglund 1994, Sandell 2003). ASI ger
också möjligheter till måluppfyllelseanalyser, men det är inte inbyggt på
samma sätt som hos IUS (Nyström m.fl. 2005). I datorprogrammet som nu
finns för IUS har måluppfyllelseanalysen en framträdande plats.

Aggregerad kunskap
Dokumentationsmetoderna är tänkta att kunna ge underlag för utvärde-
ring och verksamhetsutveckling på gruppnivå. Huruvida politiker respekti-
ve IFO-chefer upplever saken på detta sätt är en adekvat fråga för värdering
av metodernas relevans och programteorins giltighet. Om politiker och IFO-
chefer inte tycker att de får något besluts- och utvärderingsunderlag så att
effekter kan avläsas då kan det finnas anledning att modifiera eller ifråga-
sätta åtminstone delar av programteorin.

Vid sammanträdet månaden efter redovisningen av det aggregerade re-
sultatet från FIL-projektet fick socialnämnderna eller motsvarande en upp-
följande enkät (P 2) där politikerna bland annat fick svara på frågan vad de
tyckte om den redovisning de fått vid det senaste sammanträdet. De fick
även svara på om de såg något användningsområde för den typen av kart-
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läggning, uppföljning och utvärdering. IFO-cheferna fick samma frågor.
96% av politikerna som deltog på nämndens möte (n=23) tycker att redo-
visningen var ’mycket intressant eller intressant’ och en typ av resultat som
de flesta ville ha mer av. Samtliga IFO-chefer svarar ’mycket intressant’.
70% av politikerna har inte fått sådan typ av resultatbeskrivning tidigare,
17% ibland och 13% (tre personer) svarar ’vet inte’. Av IFO-cheferna sva-
rar två att sådan typ av redovisning inte gjorts tidigare, en svarade att det
givits sådan ibland och  en svarar ’vet inte’. 39% av politikerna och hälften
av IFO-cheferna tror att de skulle komma att använda sådan typ av redo-
visning som underlag vid beslut om verksamhetsförändringar i hög eller
mycket hög utsträckning, lika stor andel politiker och IFO-chefer svarar i
viss utsträckning och 17% av politikerna svarar ’vet ej’.

Resultatet kan tolkas som att det är intressant och för politiker och IFO-
chefer ganska ovanligt att få systematiskt sammanställd kunskap om
klienternas livssituation före och efter hjälpinsats. Men det råder viss osä-
kerhet bland politiker och IFO-chefer huruvida de kommer att ha någon
användning av den typen av kunskap för verksamhetsutveckling. En tolk-
ning av detta är, med stöd av intervjuer och kommentarer, att klienternas
problem och behov inte alltid kan lösas av enbart socialtjänsten vilket ned-
anstående citat ger ett visst belägg för:

Det är inte så enkelt att den utredande socialsekreteraren kan avgöra vad
som är bäst, det är så komplext. Vi har den ena biten, inte de medicinska
kunskaperna. Det är egentligen sjukvårdsfrågor alltihop och vi har inget
övergränsen-samarbete (IFO-chef, missbruk).

Det kan tolkas som att socialtjänsten med stöd av resultatbeskrivningar
från den egna verksamheten inte kan påverka andra organisationers verk-
samhet. Det är möjligt att respondenterna därför tvekat när de besvarat
frågan om de tror att de kommer att ha någon användning av den typen av
kunskap för verksamhetsutveckling.

Det är ju lika mycket psykiatrins ansvar. Vi inom socialtjänsten har ansvaret
men har ingen möjlighet att påverka psykiatrin att ta emot klienten för be-
handling. I det sammanhanget är ASI ovärderlig för att informera. Kanske
också för att föra information från den lokala nivån till Socialstyrelsen för
att titta på hur missbruksvården ska bedrivas (IFO-chef, missbruk).

Andra organisationer ansvarar för insatser som har betydelse för social-
tjänstens klienter. Klienterna som kartlagts i kommunen visade sig ha er-
farenheter av psykiska problem i familjen i stor omfattning och IFO-chefen
menar att det visar hur svårt det är för socialtjänsten att ensamt hantera
missbruksproblem:
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IFO ansvarar inte för alla kartlagda problem. Hur får vi landstinget att ta
sitt ansvar (IFO-chef, missbruk).

Vissa respondenter som anser att dokumentationsmetoden kan bidra med
underlag kan ha svarat ja på nämnda fråga medan andra som svarat nej då
de ansett att det är någon annan organisations ansvar. Ett annat citat som
härrör från redovisningen visar att man ser användbarheten, men att kart-
läggningarna och uppföljningarna måste gälla flera klienter.

Det var synd att det rörde sig om så få klienter och jag hoppas att ASI
kommer att kunna utvecklas och fortgå (ordförande).

För barn- och familjegrupperna blev det uppenbart att de också arbetar
med barn vars biologiska föräldrar separerat.

Jag tyckte det var helt enormt när Du (projektledaren) var på nämnden. Nu
reserverade Du dig hela tiden att det inte var så stort material och så här
men ändå tyckte man att man såg saker. Det jag kommer ihåg väldigt starkt
det är de frånvarande papporna. Och det har jag tagit med mig framförallt
till familjerådgivningen. Jag har ju ansvar för familjerådgivningen också och
det är viktigt i deras jobb med paret och parrelationen att trycka på att det
får inte bli några frånvarande pappor (IFO-chef,  bof).

Redovisningen av det aggregerade materialet betydde att IFO-chefen såg ett
förhållande som denne bedömde som väsentligt, något som inte framställts
på det tydliga sättet tidigare i organisationen. Resultatet användes av IFO-
chefen på ett informellt sätt i arbetet med familjerådgivningen.

Metodernas upplevda förtjänster och brister på verksamhetsnivå
I det teoretiska avsnittet diskuterades begreppsparet person och organisa-
tion för vilket kentauren blev en symbol. Socialarbetaren är både en privat
person och en del av en organisationen (kentauren, s. 58) där personliga
motiv och handlingar får betydelse (Ahrne 1994). Det ger anledning att
närmare ta del av socialarbetarnas och IFO-chefernas upplevelser av me-
todernas förtjänster och brister på grupp- och verksamhetsnivå. Dessa er-
hölls vid gruppintervjuerna med socialsekreterarna och de individuella in-
tervjuerna med IFO-cheferna efter projektet.

Sammanställningarna på gruppnivå har upplevts som värdefulla (se s. 212).
I en intervju beskriver socialarbetarna upplevelsen av att i diagramform se
förändringar på gruppnivå:

Det är en härlig känsla att få se de här staplarna. Händer det något? Första
gången vi såg det, det var ju otroligt häftigt. En del saker blir ju sämre och
det var inte så roligt att se men det var ju nyttigt (socialsekreterare, bof,
efter).
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Det gruppen hade sett var att alla redovisade barnavårdsärenden hade en
gemensam problematik i form av att barnen levde separerade ifrån någon
av de biologiska föräldrarna:

Att alla hade frånvarande föräldrar, det tänkte man inte på förrän vi började
aggregera, då såg man (socialsekreterare, bof, efter).

Citatet är ett exempel på vad aggregerad kunskap kan ge kunskap om. Kan-
ske har arbetsgruppen anat att förhållandet var sådant men nu finns det
dokumenterat. Resultaten visade dessutom att umgänget mellan barn och
fäder som levde separerade inte fungerade så bra vid kartläggningen och
inte heller hade förbättrats nämnvärt vid uppföljningen. Det fick arbets-
grupperna inom barn- och familjeområdet att fundera över hur man arbe-
tar med pappor som inte lever med sina barn i utredningar som rör barn.
Att arbetsledare och socialsekreterare blir medvetna om detta innebär inte
att man kan säga att arbetet förändras i enlighet därmed men att bli medve-
ten kan vara ett första steg mot ett förändrat arbetssätt. Socialarbetarna får
underlag för information och diskussion inom organisationen och med sam-
arbetspartners som exempelvis  skolan och psykiatrin som organisation,
vilket kan ge underlag för diskussioner om ett utvecklat samarbete.

Rätt använda kan dokumentationsmetoderna vara en hjälp att tydlig-
göra det professionella sociala arbetet. Det kan tänkas bidra till att social-
sekreterarna känner sig säkrare i sin yrkesutövning, vilket nedanstående
citat ger uttryck för:

Det var första gången som nämnden blev tvungen att ta emot information
om hur vi jobbar…det har jag inte upplevt på 15 år. Det var ett jättebra
tillfälle (socialsekreterare,  missbruk, efter).

Tillfället som avses är när det aggregerade materialet av kartläggande och
uppföljande intervjuer redovisades till socialnämnden eller motsvarande.

Vid gruppintervjuerna framkom en del svårigheter eller nackdelar när
det gäller aggregering och resultaten av aggregeringen på gruppnivå. Dessa
har kategoriserats i termer av tid, validitet och insats. Det uppfattades som
tidskrävande att göra sammanställningarna och det tar tid innan man får
ihop en numerär så att man kan se resultaten per insats. Validiteten på den
aggregerade nivån ifrågasattes också av socialsekreterare när det gällde både
IUS och ASI. En socialsekreterare påpekar att IUS, som lokalt utformad
mall, inte ger möjligheten att jämföra resultat med andra kommuner. ASI-
utbildningen som genomfördes vid olika tillfällen ledde i kombination med
bristande vana (för få genomförda ASI-intervjuer) att socialsekreterarna
gjorde olika tolkningar av hur man fyller i och kodar svaren, vilket för-
svårade och delvis omöjliggjorde sammanställningen. Liknande svårigheter
fanns med IUS. Resultatet blir inte jämförbart om socialsekreterarna inte
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tillsammans i arbetsgruppen försökt definiera vad som avses med till exem-
pel ”tillfredställande boende eller fritid”. Detta försvåras ytterligare när
personal byts ut och olika personer ska göra intervjuerna före respektive
efter.

Känslan och nyfikenheten att göra uppföljning försvinner om du inte har
varit med från första (ASI-intervjun) (socialsekreterare, missbruk, efter).

Citatet visar att det finns en drivkraft i att följa upp sina egna ärenden. Det
är således inte enkelt att ta över ärenden från socialsekreterare som slutat
även om ASI till sin utformning inte är beroende av att intervjuaren har en
personlig relation till klienten.

Några socialsekreterare menar att vissa saker kanske inte kom fram i
samtalen därför att socialsekreterare och klient inte hade den relation som
krävdes. Socialarbetarna hade också en del frågetecken kring hur man kan
veta vilka eller vilken insats som är verksam. Samma insats med samma
benämning (exempelvis kontaktperson, familjehem, råd och stödsamtal) kan
vara olika beroende på personer, relationer och arbetssätt. Farhågor fram-
fördes om att det finns en fara i att likrikta (systematisera, standardisera)
och att det gäller att vara medveten om att det inte finns några patentlös-
ningar i socialt arbete. De ser istället möjligheter med att komplettera den
information IUS och ASI ger med fallbeskrivningar och djupintervjuer. Frå-
gor i mallen om vad klienterna själva tror om insatsen saknades och efter-
lystes ibland från socialsekreterare. Men eftersom insatsen är intimt ihop-
kopplad med socialsekreteraren och socialtjänsten, befinner sig klienten i
en beroendeställning varför Sandell avråder från den typen av frågor till-
sammans med IUS (Sandell & Berglund 1997). Däremot finns andra sätt att
utvärdera där sådana aspekter kan beaktas (Patton 1997; Björnstad 1998;
Vedung 1998; Patton 2002).

Socialsekreterare och IFO-chefer förmedlar således positiva erfarenheter
av metoderna på verksamhetsnivå även om de också problematiserar och
ifrågasätter de resultat man får fram i aggregerad form. De upplevda för-
tjänsterna handlar om att på ett systematiserat sätt få kunskap om
klienternas behov och förändring på gruppnivå som underlag för utvärde-
ring och verksamhetsutveckling.
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Teknisk komplexitet
Frågeställning:
Har det funnits svårigheter av teknisk natur som försvårat införandet av
dokumentationsmetoderna?

Sammanfattning
Datorprogrammen som skulle prövas i FIL-projektet som stöd för IUS res-
pektive ASI kom aldrig till användning. När det gäller IUS data var det
problem att få det levererat, att få det i drift och att få support. När det
gäller ASI data kom datorprogrammet aldrig i användning eftersom den
socialsekreteraren (B II) som skulle pröva det lämnade projektet i ett tidigt
skede. Problemen som hörde samman med datorprogrammet för IUS höll
så när på att stjälpa hela FIL-projektet. En arbetsgrupp gav nästan upp då
de hade satt stora förhoppningar till datorstödet. Så småningom fann de ett
sätt att använda pappersutskrifter av programmets datasidor. Detta förhål-
lande bidrog troligen till att implementeringen inte lyckades i denna arbets-
grupp.

Bakgrund
Dokumentationsmetoderna får inte ha tekniska brister i form av exempel-
vis icke fungerande dataprogram eller vara  för tidskrävande eller tekniskt
komplicerade (Karlsson 1992; Bergmark & Oscarsson 1996; Ahlberg &
Leissner 1996; Vedung 1998; Larsson 2004). Men det var precis vad som
inträffade i FIL-projektet. Av de fem varianterna av dokumentationsmet-
oderna, som från början avsågs ingå i FIL-projektet, var två knutna till
datorprogram. IUS data var ett program under utveckling som skulle ha
funnits som ett färdigt program att testa vid projektstarten i kommunerna
B och D men det gjorde det emellertid inte. Det blev försenat och först
några månader senare fanns det att tillgå för installation. Det visade sig då
finnas brister i kommunernas förmåga att tillhandahålla datorer med den
programvara som krävdes, vilket försenade installationen av datorprogram-
met ytterligare. När programmet väl var i drift och testades uppstod stän-
digt frågor och nya problem som krävde support. Den supporten hade inte
programleverantören möjlighet att ge och drivkraften att fullfölja imple-
menteringen avtog.

I avvaktan på ett fungerande program använde kommunerna B och D
papperskopior från datorprogrammet som mall för sina kartläggande inter-
vjuer. Det blev emellertid svårhanterligt och kommun B gav upp.

Det hade ju varit bra om datorprogrammet hade fungerat. Då hade det varit
en annan sak. Vi hade en ganska lång period när vi inte orkade se de där
papperena. Det kändes meningslöst och ingenting fungerade och data-
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programmet som bara stod. Det var ju också förenat med kostnader för oss,
för någonting som inte var någonting (socialsekreterare, bof, kommun B,
efter).

Ja, vi hade kunnat vara mer engagerade. Vi glömde bort. Vi var dåliga på att
göra uppföljningarna. Vi hade kunna vara mera aktiva. Men det kanske var
mycket på grund av att vi inte kom igång med det här datorstödet. Det blev
ju väldigt frustrerande. Det var ju det vi hade tackat ja till. Det vart konstigt
på något sätt. Det blev mycket papper för oss istället för att vi hade kunnat
göra det direkt i datorn när vi hade klienten framför oss (socialsekreterare,
kommun B, efter).

Socialsekreterarna i kommun B bestämde sig efter ett drygt halvår i projek-
tet för att prova den mall som kommun A arbetat fram manuellt eftersom
den byggde på samma grund, nämligen IUS. Kommun D fortsatte med data-
mallen i pappersform projektet ut men det försvårade införandet av IUS.

Men vi hade inget datorstöd och det var tjafs och det var strul och det var
knöl. Så det var ju en period när vi inte gjorde någonting (socialsekreterare,
kommun D, efter).

Arbetsgruppen tappade motivation på grund av problemen med dator-
programmet. De slutade helt enkelt att använda metoderna och var nära att
ge upp.

Det tog lång tid innan vi blev bekväma med pappersversionen (social-
sekreterare, kommun D, efter).

Arbetsgruppen vande sig efter relativt lång tid att använda mallen från dator-
programmet men de var besvikna på att inte programmet fungerade. Troli-
gen bidrog haveriet med datorprogrammet till att arbetsgruppen i kommun
D inte valde att fortsätta med IUS efter projektets slut. (Datorprogrammet
till IUS har senare vidareutvecklats av ett datorföretag med helt andra möjlig-
heter till support. Men denna utveckling kom för sent för FIL-projektet).

Datorprogrammet för ASI fanns tillgängligt i en version vid projektstarten
men var under utveckling. B II kunde efter inledande svårigheter öppna
programmet men använde det aldrig då denne övergav projektet redan efter
några få intervjuer. B II:s avhopp hade dock inte med tekniska svårigheter
att göra utan andra förhållanden vilka redovisats tidigare. (Datorpro-
grammet som stöd till ASI har vidareutvecklats efter FIL-projektet och finns
tillgängligt via Socialstyrelsen och IMS).

Att brister i datorstödet försvårar implementeringen är erfarenheter som
även verifieras från tidigare forskning (Karlsson 1992; Ahlberg & Leissner
1996; Larsson 2004, 2005). För FIL-projektet betydde det att implemen-
teringsarbetet fördröjdes och försvårades.
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Adressaternas eller slutmottagarnas vilja och förståelse är ytterligare en i
teorin beskriven faktor av betydelse för resultatet av implementeringen.
Adressaterna motsvaras i FIL-projektet av klienterna, och deras inställning
till införandet av ASI och IUS behandlas därför i nästa avsnitt.

5. Klienternas vilja och förståelse
Frågeställningar:
Är det viktigt för klienten att veta huruvida socialsekreterarna vet något
om effekter av föreslagen insats? Upplever klienten att han/hon får hjälp?
Har socialtjänstens klienter förståelse för att socialtjänsten inför ett system
för att systematiskt dokumentera situationen före och efter insats? Vilka är
klientens upplevelser av dessa samtal/intervjuer?

Som tidigare redovisats och diskuterats har klientstudien ett stort bort-
fall. Därför kommer denna redovisning att ha karaktären av en summarisk
sammanfattning av klienternas svar från enkäter och intervjuer såsom fors-
karen tolkat dem. Sammanlagt 31 personer har besvarat enkäterna både
före och efter projektet (se bilaga 6, tabell 35, s. 356). Av dessa har 15
personer intervjuats av forskaren före och efter projektet (se bilaga 6, tabell
36, s. 356). Ca två tredjedelar av de klienter som besvarade enkäterna före
projektet har erfarenheter av socialtjänsten sedan tidigare – samma fördel-
ning gäller de klienter som blev intervjuade. Dubbelt så många kvinnor
som män deltog i intervjuerna före och efter projektet. Alla kommuner är
representerade.

Sammanfattning:
Klienterna menar att det är viktigt att socialsekreteraren är mänsklig och
lyssnar men också vet något om effekterna av olika typer av insatser. Det
talar för att klienterna har förståelse för att socialtjänsten vill följa upp sina
klienter. Sammantaget kan sägas att klienterna har visat förståelse och vilja
för socialtjänstens försök att använda dokumentationsmetoder även om de
har lite varierande erfarenheter av hur dokumentationsmetoderna använts.
En del klienter har mycket positiva erfarenheter medan andra inte tycker
att metoderna varit bra. Klienterna i studien anser i hög utsträckning att de
fått hjälp att förändra sin situation och de har ett relativt stort förtroende
för socialtjänstens arbete.

Är kunskap om vilka insatser som hjälper viktigt för klienten
För att få en uppfattning om det är viktigt för klienten att veta om social-
sekreterarna har kunskap om de insatser de föreslår kan vara till hjälp eller
inte, fick klienterna svara på vad de anser kännetecknar en duglig socialar-
betare. Efter projektet tillfrågades klienterna i vilken utsträckning de tyckte
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att de mött en duglig socialsekreterare vid deras senaste kontakt med social-
tjänsten. Ett svarsalternativ var ”att socialsekreteraren vet, att det de gör
kan vara en hjälp för mig” det vill säga att socialsekreteraren förväntas veta
något om olika insatsers effekter. Övriga svarsalternativ var att socialsekre-
teraren har en bra grundutbildning, de har vidareutbildning, de har erfa-
renhet av livet, de har själva haft liknande problem, de har erfarenhet av sitt
yrke, de är mänskliga, de kan lyssna och de kan sätta sig in i klientens
situation. Tendensen i svaren är att respondenterna anger flera egenskaper
som betydelsefulla varför skillnaderna sinsemellan inte är stora, men några
finns dock.

De egenskaper som klienterna lägger störst vikt vid är att social-
sekreterarna är mänskliga, kan lyssna och att de kan sätta sig in i klientens
situation. De egenskaper klienterna tycks lägga mindre vikt vid är att social-
sekreterarna har utbildning eller erfarenhet av livet eller av liknande pro-
blem som klientens. Mellan dessa nämnda finns egenskapen ”att de vet att
det de gör kan vara en hjälp för mig”.

Efter kontakten med socialtjänsten fick klienterna svara på om den social-
sekreterare de faktiskt mött var duglig i sitt arbete och de flesta anser sig då
ha mött mänskliga och lyssnande socialsekreterare. Klienterna verkar i min-
dre utsträckning uppfattat sig ha mött socialsekreterare som visste något
om resultatet av hjälpinsatsen, mindre i förhållande till vad de menade be-
tecknande en duglig socialarbetare vid den första enkäten. Däremot verkar
klienterna tycka sig ha mött välutbildade socialsekreterare, vilket emeller-
tid inte varit en egenskap som givits så stor betydelse vid bedömningen av
vad som är en duglig socialarbetare.

Klienterna vill således ha socialsekreterare som är mänskliga och kan
lyssna och det är också sådana socialsekreterare de i hög utsträckning tycker
sig ha mött. Denna klienternas önskan överensstämmer med en dansk stu-
die (Uggerhøj 1995). Utbildning rankas inte heller i denna studie lika högt
(som att socialarbetaren är mänsklig och kan lyssna) och inte heller att
socialsekreteraren ska ha erfarenhet av liknande problem som de själva.
Klienternas svar ger vid handen att kunskap som handlar om att veta något
om effekterna av olika typer av insatser är viktig men inte viktigast. En
försiktig tolkning av resultaten av enkätsvar och intervjuer är att klienten
inte alltid möter socialarbetare som har den typen av kunskap. Intervjuerna
visar emellertid att det inte alltid var lätt för klienterna att förstå vad svars-
alternativet avsåg. Ibland krävdes ett resonemang under intervjuerna för
att klargöra innebörden i just detta svarsalternativ. Intrycket är att det var
så självklart för klienterna att socialsekreterarna har sådan kunskap att de
hade svårt att förstå vad svarsalternativet avsåg.
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Forskningsstudiens 
enkäter och intervjuer 
med klienterna före 
FIL-projektet 

Forskningsstudiens 
enkäter och intervjuer 
med klienterna efter 
FIL-projektet 

FIL-projektets aktiviteter, 
däribland kartläggande och 
uppföljande intervjuer med 
klienter i enlighet med ASI 

och IUS 

Klientens upplevelse av dokumentationsmetoderna
ASI respektive IUS innebär för klienterna att de i anslutning till den in-
ledande kontakten med socialtjänsten först (vid den så kallade kartlägg-
ningsintervjun) intervjuas om sin situation.  Den uppföljande intervjun (den
så kallade uppföljningsintervjun) gjordes av socialtjänsten ca sex månader
senare i syfte att följa upp en eventuell förändring i livssituationen. Det
innebär att socialtjänsten i uppföljningssyfte tagit en förnyad kontakt som
den kanske inte skulle gjort annars. Det är, som tidigare konstaterats, en ny
arbetsuppgift för socialtjänsten och dess klienter. För studien har det varit
av intresse att hålla isär klienternas upplevelser av dessa bägge intervjuer
(se figur 6).

Figur 6. Förenklad och schematisk beskrivning av forskningsstudiens aktiviteter
avseende klienterna i förhållande till FIL-projektets aktiviteter.

Kartläggningsintervjun (enligt ASI eller IUS ) utfördes av handläggande
socialsekreterare liksom den uppföljande intervjun (enligt ASI eller IUS).
Forskningsstudiens intervjuer utfördes av forskaren.

Akronymen IUS har som regel inte använts i samtalen mellan social-
sekreterare och klient, möjligen har akronymen ASI använts i större ut-
sträckning. Detta kan ha bidragit till att klienterna inte alltid minns eller
inte upplever att de varit med om någon särskild kartläggnings- eller
uppföljningsintervju vilket kan ha påverkat svaren i forskningsstudiens en-
käter och intervjuer. De kan således ha varit med om IUS utan att de hört
benämningen.

Nästa avsnitt är disponerat på det sättet att först redovisas klienternas
erfarenheter av den kartläggande ASI-intervjun, därefter av den uppföljande.
När det gäller redovisningen av klienternas erfarenheter av IUS görs detta
på motsvarande sätt därefter.

ASI – den kartläggande intervjun
Några klienter upplever intervjun som intressant och värdefull. Andra är
mer neutrala i sina uttalanden. Ingen upplever frågorna som kränkande.
Några tycker det finns värdefulla frågor för dem personligen och ett par
personer tycker att intervjun tillfört något nytt om dem själva och deras
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situation – några tycker inte så. Andra klienter ger intryck av att de ställde
upp på intervjun för socialtjänstens skull.

ASI – den  uppföljande intervjun
De flesta tycker intervjun är bra. Inga frågor upplevs som kränkande men
inte heller som värdefulla eller tillförande något nytt om deras situation.
Alla uppger att de har ett högt förtroende för socialtjänstens arbete och alla
uppger att den hjälp de fått i större eller mindre utsträckning inneburit en
positiv förändring för dem.

Den uppföljande intervjun upplevs således på ungefär samma sätt som
den kartläggande. De flesta tycker den var bra men inte särskilt värdefull
för dem personligen. De flesta uttrycker samtidigt en positiv inställning till
att socialtjänsten gör uppföljningar. Övriga synpunkter på den uppföljande
ASI-intervjun har inte varit många. Någon uttrycker att det märktes att
socialsekreteraren blivit mer van att intervjua och att uppföljningsintervjun
inte var lika krävande som den inledande.

Dessa erfarenheter av klienternas uppfattningar om ASI-intervjun stäm-
mer till en del med resultaten som redovisas i en annan studie av ASI (Eng-
ström & Nyström 2002). Författarna konstaterar att klienterna har stor
acceptans för utvärdering av socialtjänsten, men med  reservationer för att
just dessa klienter haft ett visst överseende med eventuella brister i intervju-
situationen eftersom socialarbetarna själva fick välja ut klienter som var
särskilt lämpliga, positiva eller motiverade. Intervjun avsåg den kartläg-
gande intervjun, inte uppföljningsintervjun. Den här aktuella studien visar
att det fanns en acceptans med en dragning åt att göra det för socialtjänst-
ens skull, att ”själva grejen är bra” det vill säga att det är bra att social-
tjänsten följer upp men det hade ingen större betydelse för klienten person-
ligen. Krogstrup (2002) beskriver detta som en risk med att använda stan-
dardiserade instrument, nämligen att dessa blir ett mål i sig snarare än något
användbart utifrån klientens situation och behov.

Om IUS – kartläggningsintervjun
Två tredjedelar av de klienter som uppfattat sig intervjuade i enlighet med
IUS tycker att intervjun var bra och värdefull. En tredjedel tycker inte så.
Klienten tycks till stora delar göra vad som förväntas och förlitar sig på att
socialtjänstens metoder är vettiga och bra och svarar så gott det går. Det
framgår av några intervjuer att de socialsekreterare som lyckats integrera
intervjuandet i sitt arbete på ett för dem naturligt sätt bidrar till att även
klienten kan uppskatta och se fördelar med intervjun. Socialsekreterare som,
utifrån klientens horisont, använt dokumentationsmetoden på ett oengage-
rat sätt kunde bidra till att klienten känner sig lurad. Klienten lockas att
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prata om för denne viktiga saker men det visade sig att socialsekreteraren i
själva verket mest var intresserad av att få mallen ifylld. Kartläggningssam-
talet kan således utföras och uppfattas på olika sätt.

De flesta klienter uppfattar inte intervjun som kränkande men några få
gjorde det. En separerad förälder upplever till exempel det som obehagligt
att behöva svara på frågor om sin före detta make/sambos alkoholvanor
(detta är dock inte i överensstämmelse med hur IUS är avsett att användas –
var och en förälder svarar för sig om man inte väljer att intervjuas tillsam-
mans). Några klienter upplever att de får en ökad självkännedom och ”ser
hur saker och ting hänger ihop” i deras liv. Några ger ett förvirrat intryck
och minns inte allt som sagts eller gjorts eller om de alls blivit intervjuade
enligt IUS. Några uppger att de intervjuats på behandlingshem utifrån en
rad olika formulär och att dessa olika intervjuer är lätta att blanda ihop.

I kommun B skulle IUS kombinerats med ett datorstöd. Då detta inte
fungerade använde socialsekreterarna en utskrift av mallen från dataskär-
men från det program som skulle komma. Men de tyckte datamallen i
utskriftsformat blev otymplig och svårhanterlig och klienter som fick vara
med om denna variant uppskattade inte heller intervjun.

Om IUS – uppföljningsintervjun
De flesta tycker uppföljningsintervjun är bra och att frågorna inte är krän-
kande. Några få tycker att den är ointressant och någon att den är dålig. En
tredjedel upplever några frågor som värdefulla men över hälften gör det inte.
En tredjedel uppger att de har högt förtroende för socialtjänstens arbete
medan övriga tycks ha ett ganska lågt. Majoriteten uppger att den hjälp de
fått inneburit en positiv förändring för dem i större eller mindre utsträckning.

Majoriteten av klienterna som besvarat enkäten hör till barn- och familje-
området och cirka en fjärdedel till missbruksområdet. Klienterna tycks min-
nas den uppföljande IUS-intervjun bättre än den kartläggande. Det kan bero
på att uppföljningen ligger betydligt närmare i tiden. En annan orsak kan
vara att uppföljningsintervjun är ett nytt inslag i socialtjänstens arbete för
de klienter som haft erfarenhet av socialtjänsten sedan tidigare och därför
minns de dem bättre än de kartläggande.

Ett par klienter upplevde den uppföljande intervjun positivt – dokumen-
tationsmetoden tydliggjorde och bekräftande det egna barnets förändring
(bof). Men andra hade inte lika positiva upplevelser. En kvinna upplever
inte att hon fått vara med om någon uppföljning trots att socialsekreteraren
hävdar det. Det rör sig om ett placerat barn där uppföljning är lagstadgad
men klienten upplevde socialtjänsten som väldigt ointresserad av hennes
situation. En annan klient fick intrycket att socialsekreteraren kände sig
tvungen att göra uppföljningssamtalen.
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På frågor om det var någon särskild fråga eller annat specifikt vid inter-
vjun som var värdefullt, berättar en klient (missbruk) att den kartläggande
intervjun gjort att denne börjat fundera på sina mål i livet. Vid uppföljnings-
samtalet blev det uppenbart att för denne klient viktiga saker i livet för-
verkligats, både materiellt och emotionellt. En mamma (barn- och familje-
området) berättar att frågorna som handlade om vilka vuxna som finns
runt barnen och vilken relation barnen har till dessa, fick henne att lägga
ner mer energi på att få fler för barnen betydelsefulla vuxna engagerade.
Sådant som mamman inte själv tyckte sig kunna, saknade kunskap om,
eller inte hann med i förhållande till sina barn, försökte hon ordna genom
att själv förstärka barnens sociala nätverk. Ett par klienter betonade vikten
av uppföljning och att bara vetskapen om att någon kommer att följa upp
hur det går inger en trygghet något som enligt dessa klienter kan ha bety-
delse för utfallet av de gjorda insatserna, det vill säga om klienten lyckas
förändra sin situation eller inte. Att socialtjänsten inte följer upp kan av
klienten uppfattas som att bli lämnad i sticket.

På frågor om det fanns några negativa erfarenheter eller några frågor
som var kränkande berättar en klient (bof) att denne delgavs den sociala
utredningen som socialtjänsten gjort samtidigt som uppföljningssamtalet
gjordes. Insatsen var redan igång (enligt klienten på dennes initiativ) men
utredningen dröjde. Det gjorde klienten besviken och arg och denne hade
svårt att ta uppföljningssamtalet på allvar. En annan klient (bof) berättar
att uppföljningssamtalet gjordes i stödfamiljens hem, vilket upplevdes ne-
gativt. Klienten vågade inte säga det han/hon ville. En tredje klient (miss-
bruk) ställde sig positiv till uppföljningen men menade att en gång i halv-
året är för sällan.

Sammantaget kan det sägas att de klienter som intervjuats i enlighet med
IUS har visat förståelse och vilja för socialtjänstens försök att använda
dokumentationsmetoder. Intrycket är emellertid att IUS upplevts väldigt
olika av klienterna. Endast hälften av klienterna kommer ihåg kartläggnings-
samtalet, fler minns uppföljningssamtalet. Det kan ha berott på att kart-
läggningssamtalet låg minst ett halvår bakåt i tiden medan uppföljnings-
samtalet låg nära forskningsintervjun i tiden. Det kan också bero på att
socialsekreteraren har integrerat den kartläggande intervjun i arbetet på ett
sådant sätt att klienterna inte uppfattade IUS som någon särskild aktivitet.
Men det kan också vara så att socialsekreterare i något enstaka fall upp-
givit att de genomfört uppföljningssamtal men sedan inte gjort det. En an-
nan orsak, som nämndes tidigare till att klienterna verkar minnas den upp-
följande intervjun bätte, kan också vara att det är ett nytt inslag i social-
tjänstens arbete för de klienter som haft erfarenhet av socialtjänsten sedan
tidigare.
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För en del klienter har intervjuandet och samtalen upplevts mycket vär-
defulla medan andra inte har sådana erfarenheter utan istället genomfört
intervjun mer för socialtjänstens skull. Några har direkt erfarit att social-
sekreteraren varit tvungen att använda metoderna och har erfarit att  inter-
vjuerna genomförts på ett oprofessionellt och oengagerat sätt. Med
oprofessionellt avses i detta fall att IUS tycks ha använts som en slags enkät
som måste fyllas i för att någon annan krävt det och inte för att man själv
som socialarbetare förstått syftet med att använda metoder för systematisk
dokumentation. Socialsekreterarnas upplevelser i kommun B av att det inte
kändes bra att använda pappersutskrifterna från datorprogrammet som un-
derlag för intervjuerna bekräftas av klienternas upplevelser. Det blev inte
bra för någon. Det är igen en indikation på hur tekniska problem kan sätta
käppar i hjulet för implementering, men även en indikation på vikten av att
dokumentationsmetoderna upplevs som relevanta att använda av såväl
socialsekreterare som klient i förhållande till det arbete som ska utföras.
Men det fanns kritiska klientröster även från kommun A som inte använt
någon datamall överhuvudtaget. En alternativ förklaring kan vara att social-
sekreteraren inte förstått och behärskat metoden. Det finns emellertid inga
sådana indikationer annat än undantagsvis. Däremot kan det ta lite tid innan
socialsekreterarna blir vana att använda dokumentationsmetoder på ett
naturligt sätt.

Klienternas vilja och förståelse var enligt teorin den femte huvudfaktorn
av betydelse för implementeringsresultatet. Nu följer redovisningen av re-
sultatet i förhållande till den sjätte faktorn som handlar om den imple-
menterande organisationen och vilken roll den kan spela för resultatet.

6. Implementeringsorganisationen
Implementeringsorganisationens betydelse för utfallet är den sjätte faktorn
i implementeringsteorin (figur 3, s. 81) som har studerats genom de tidigare
beskrivna telefonintervjuerna, T (se kapitel 3, s. 94 och s. 95). Intervjuerna
har i denna del genomförts av en extern intervjuare.

I  FIL-projektet har implementeringsorganisationen bestått av IFO Forum
som tillhandahållit  projektledaren, IFO-cheferna i de fyra deltagande kom-
munerna samt berörda arbetsgrupper. Dessa parter har haft ett gemensamt
implementeringsansvar (se figur 1, s. 70). Projektet har genomförts i den
ordinarie verksamheten, något som i andra studier visat sig underlätta
implementeringen jämfört med om projektet legat utanför organisationen
(Johansson m.fl.2000; Johansson 2004). IFO Forum och projektledaren kan
ses som en extern implementeringsorganisation som samarbetat med den
ordinarie verksamheten i syfte att införa nya metoder.
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Frågeställningar:
Fanns förtroende för IFO Forum? Hur har projektledarskapet utformats
och genomförts? Har projektledarens kvalifikationer varit tillräckliga?

Sammanfattning:
Sammantaget kan det konstateras att arbetsgrupperna i hög grad upplevt
stöd av projektledaren och att det funnits ett förtroende för dennes sätt att
arbeta och för IFO Forum. Ett par personer i olika positioner, men från
samma kommun, har uppfattningen att de varit  pressade av projektledaren
och att det varit ”projektledarens projekt” som de skulle genomföra. En
tolkning som gjorts av dessa upplevelser är att organisationen inte förmått
(kunnat) fullfölja sina åtaganden i projektet och då förlagt orsakerna för
detta på projektledaren – något som inte gynnat implementeringen. En an-
nan tolkning skulle kunna vara att projektledaren faktiskt uppträtt på ett
sätt som uppfattats som pressande vilket dock inte styrks av övriga resultat.

Projektledaren har på gott och ont haft en betydelsefull roll i projektet.
Även om det fanns en extern projektledare hade den egna organisationen
också ett ansvar för implementeringen. IFO-ledningarna har eventuellt för-
litat sig på projektledaren i alltför hög utsträckning, vilket givit denna en
roll som i slutändan försvårat implementeringen. Å andra sidan menar några
medarbetare att projektet hade varit svårt att driva överhuvudtaget utan
den externa projektledarens stöd.

Av resultatet framgår att respondenterna med ett par undantag är nöjda
med projektledaren och IFO Forum. Projektledaren upplevdes ha tillräck-
liga kvalifikationer för sitt uppdrag av 15 personer. Av samtliga respondenter
i telefonintervjuerna uttryckte 13 av 17 personer ett stort eller mycket stort
förtroende för IFO Forum. Projektledaren har haft stor betydelse i början
av projektet och vid nya moment, men betydelsen har avtagit i slutet av
projekttiden. Projektledaren tycks ha haft kunskap om sitt område och va-
rit en kompetent person som funnits tillhands och varit drivande när det
behövts.

Ett par personer i en kommun upplever att det varit projektledarens pro-
jekt och att denne har varit pådrivande i överkant. Det finns dock även
motsatta åsikter, nämligen den att projektledaren skulle ha drivit på hår-
dare. Kommunerna är oftast självkritiska och förlägger orsaker till brister-
na i implementeringen  till den egna verksamheten snarare än på projekt-
organisationen eller projektledaren. IFO-cheferna upplever personalsituationen
som besvärlig och personal- och rekryteringsfrågorna tar mycket tid. För
övrigt anser de att de under projektet kunde ha engagerat sig mer och avsatt
mer tid specifikt för FIL-projektet. Socialsekreterarna å sin sida efterlyser
mer arbetsledning. Utan sådan blir handlingsutrymmet för stort och ut-
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rymme ges för enskilda socialsekreterares egna ageranden. Andra lägger
mer ansvar på den egna arbetsgruppen för att inte metoderna användes i
större utsträckning än som gjordes.

Projektledarens betydelse
Frågor ställdes om projektledarens betydelse i olika delar av FIL-projektet
– delar som har haft lite olika innehåll och upplevts olika beroende på vil-
ken funktion respondenterna  haft, vilken metod respektive arbetsgrupp
använt, och om de som personer varit anställda under hela eller delar av
projektet. De frågor som ställdes var anpassade för ASI-användare respek-
tive användare av IUS. I nedanstående tabell 24 redovisas svaren.

Tabell 24. Deltagarnas bedömning av projektledarens betydelse för den aktuella
arbetsgruppen i FIL-projektets olika faser (n = personal berörda av frågan; A, B,
C, D = berörda kommuner, absoluta tal).

Mkt Stor Viss Liten/ Vet ej

stor Ingen

1 Vid igångsättningsfasen n=10 (A,B,C,D) 7 1 2

2 Vid konstrueringen av mallen n=5 (A,B) 3 2

3 Under perioden när kartläggningar på individ-

nivå var aktuella att göra n=17 (A,B,C,D) 3 7 4 1 2

4 Under perioden när uppföljningar på individ-

nivå var aktuella att göra n=17 (A,B,C,D) 3 5 5 1 3

5 Vid aggregeringsfasen n=16

(1 ej svar – sjukskriven) (A,B,C,D) 10 2 1 3

6 Vid redovisningen till socialnämnden

 n=17 (A,B,C,D) 12 2 3

7 För fortsättningen av FIL, efter projektets

slut n=12 (kommun A,B,C) 5 3 1 3

8 När nya medarbetare tillkom under projekt-

tiden n=12 (kommun A,B,C) 4 5 2 1

9 För närvarande – (vid årsskiftet 2003/2004)

n=12 (kommun A,B,C) 1 1 6 2 2

Projektledaren var viktig i inledningsskedet av projektet, men i faserna (3)
och (4) har betydelsen minskat något. I aggregeringsfasen och vid redovis-
ningen till socialnämnden upplevdes projektledaren åter som mycket bety-
delsefull. Det tillkom då nya moment för de inblandade. Avsikten från pro-
jektledarens sida var att i denna fas visa hur materialet kunde sammanstäl-
las och användas så att kommunerna i fortsättningen skulle kunna göra det
arbetet själva. Projektledaren tog efter projekttiden initiativ till kommun-
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visa, nivåövergripande möten där socialsekreterarna, 1:e socialsekreterar-
na, IFO-cheferna och socialnämndsordförandena deltog. Avsikten med dessa
möten var att diskutera kommunernas fortsatta arbete med implemente-
ringen efter projektets slut.

I faserna 1, 3, 4, 5 och 8 har genomgående samma IFO-chef svarat ’vet
ej’. Vederbörande upplever sig inte deltagit så ”nära” arbetet utan hänvisar
ofta till arbetsgruppen. Även socialsekreteraren i B II finns med i underlaget
på flera frågor men tycker sig inte kunna ha en uppfattning om alla delar då
denne lämnade projektet i ett tidigt skede. Det bedömdes ändå värdefullt
att fråga om B II:s uppfattningar ifall något särskilt fanns att uppmärk-
samma som orsakade avhoppet och som eventuellt kunde haft med projekt-
ledaren och implementeringsorganisationen att göra. Resultatet pekar dock
inte i en sådan riktning.

Projektledarens kvalifikationer och ledarskap
Hur frågeställningarna som redogjordes för inledningsvis (s. 225) har ope-
rationaliserats i frågor framgår av bilaga 4 (s. 338). Frågorna rör projekt-
ledarens kvalifikationer, kompetens och arbetssätt.

Projektledaren har magisterexamen i socialt arbete och har arbetat 25 år
inom socialtjänstens olika områden, som socialarbetare och arbetsledare.
Mellan åren 2000 och 2003 var projektledaren anställd vid DFR/IFO Forum
som FoU-medarbetare och var samtidigt doktorand vid Örebro universitet.

Projektledaren upplevs av 15 personer av 17 besitta tillräckliga kvalifi-
kationer för sitt arbete som projektledare i FIL-projektet. Två har ingen
uppfattning. Tre av fem som arbetat med ASI anser att denne har mycket
höga eller höga kvalifikationer i ASI. Tio av tolv personer svarar att projekt-
ledaren har höga eller mycket höga kvalifikationer i IUS. Av respondente-
rna anser 14 av 17 personer att projektledaren funnits till hands när det
behövts. De tre som svarat ”vet ej” är två IFO-chefer som inte varit involve-
rade i det praktiska projektarbetet och den tredje personen (B II) avslutade
projektet i ett tidigt skede.

Hon (projektledaren) har varit väldigt påpushande, drivande och engage-
rande. Hon har varit den som har hållt i och hållt ut och liksom hjälpt oss
att komma över den här tröskeln att börja använda det. Hon har varit ihär-
dig tycker jag och haft stort tålamod med oss. Hade det varit någon annan
som inte varit så drivande tror jag inte att det hade gått. Det hade inte blivit
så att vi fortsatt att använda det som vi gör idag. Hon är kunnig också på
området och vet vilka problem vi stöter på ute i familjerna. Hon har en
kunskap om det också och det är viktigt tror jag (1:e socialsekreterare, bof,
efter).
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På frågan huruvida projektledarens arbete präglats av ett demokratiskt till-
vägagångssätt svarar 13 av 17 att så var fallet i ’hög’ eller ’mycket hög’
utsträckning. Två svarar ’vet ej’. En av dessa avslutade projektet tidigt (B
II) och en var IFO-chefen som ej anser sig deltagit så nära projektarbetet att
han/hon kan ha någon uppfattning i frågan. En annan IFO-chef anser att
projektledarens arbete i ’låg utsträckning’ präglats av demokratiskt arbets-
sätt:

De har känt sig pressade av det här. Man kan ta politiskt beslut att göra det
men sen är det fråga om arbetstagarna verkligen kan göra det utifrån sin
arbetssituation (IFO-chef).

Uttalandet kan tolkas som att IFO-chefen menar att politikerna fattar be-
slut utan att ha kunskap om det finns praktiska möjligheter att verkställa
dem. Projektledaren borde, enligt IFO-chefen, visa större förståelse för att
avtalet inte kunde fullföljas genom att ta hänsyn till arbetsgruppens pressa-
de arbetssituation. Pressen bestod troligen i att projektledaren frågade flera
gånger om uppföljande intervjuer genomförts i de fall socialsekreterarna
genomfört den kartläggande intervjun. I de fall de uppföljande intervjuerna
inte genomfördes fanns det intresse från projektledaren av att försöka för-
stå varför. Troligen är det dessa aktiviteter från projektledarens sida som
upplevts påtryckande.

En fråga att ställa sig är vad det är för förhållanden som gör att organi-
sationen blir pressad av att en extern projektledare försöker få dem att
fullfölja ett projekt de själva beslutat sig för att delta i? Om en part inte
klarar att fullfölja ett ingånget avtal kanske frågan skulle ha lyfts till den
nivå där de avtalande kontrahenterna finns, det vill säga chefs- och politiker-
nivån. Uppenbarligen var socialsekreterarna pressade av att inte kunna leva
upp till avtalet och de fick inget stöd av sin egen organisation i hur de skulle
hantera detta. Socialsekreterarna fick signaler genom arbetsledningen att
det fanns viktigare arbetsuppgifter än att fullfölja åtagandet i FIL-projektet
vilket bäddar för en pressad situation där socialsekreteraren kommer i kläm
mellan arbetsledningen och lojaliteten med projektet.  Handlingsutrymmet
(se kapitel 2, s. 56 och kapitel 6, s. 261) ger en frihet för socialsekreteraren
att själv avgöra vad  man ska göra, men det kan i detta fall karaktäriseras
som ett tomrum, en brist på stöd och vägledning. Socialsekreterarna får ta
konsekvensen av organisationens oförmåga och fick lösa situationen på egen
hand. Kanske är det då inte konstigt att frustrationen över sig själv och den
egna organisationen projiceras på den externa projektledaren som därvid
uppfattas som påstridig och oförstående.

Andra uttrycker att projektledaren varit lyhörd, lyssnat och varit mån
om att alla ska få säga sitt.
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Hon har varit väldigt mån om att ta in våra åsikter och att vi ska få säga vårt
samtidigt som hon ändå framhållit vad hon tyckt men hon har alltid lyssnat
och kunnat förändra saker, absolut (socialsekreterare, bof, efter).

Vi har känt oss delaktiga hela tiden. Vi har haft möjlighet att få vara med
och påverka. Vi har haft mycket diskussioner här, givande diskussioner
(socialsekreterare, missbruk, efter).

Dessa citat talar tillsammans med övriga svar från telefonintervjuerna för
att projektledaren har försökt förstå socialsekreterarnas arbetssituation och
att socialarbetarna känt sig delaktiga i projektet. Någon ansåg att projekt-
ledaren hade behövt driva projektet hårdare. Detta kan ställas mot den
ovan redovisade utsagan att ett par känt sig pressade och att projektledaren
uppfattats driva projektet för hårt.

Projektledaren kanske skulle ha varit lite mer sträng och bestämd. Vi hade
väldigt svårt att komma igång. Hon kanske lät oss vela fram och tillbaks lite
för mycket (socialsekreterare, bof).

För att få arbetsgrupperna att använda dokumentationsmetoderna i den
utsträckning som var överenskommet, lade projektledaren vikt vid att lyss-
na och stödja arbetsgrupperna i det förändrade arbetssättet. De allra flesta
socialsekreterarna har inte känt sig pressade av detta. Samtidigt kan det
finnas ett incitament att vara projektledaren till lags, eftersom FIL-projek-
tet ingick i ett forskningsprojekt som skulle redovisas.

Övriga synpunkter
Slutligen ställdes frågan om IFO-chefer, 1:e socialsekreterare respektive
socialsekreterare ansåg att något hade kunnat göras annorlunda i FIL-pro-
jektet (se diagram 10).
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Diagram 10. Respondenternas (n=17) uppfattning om i vilken utsträckning IFO
Forum, projektledaren, eller den egna organisationen kunnat göra någonting an-
norlunda, absoluta tal.

Respondenterna anser att framförallt den egna organisationen hade kunnat
agera annorlunda. Först några kommentarer från IFO-cheferna kring vad
man hade kunnat göra.

Vi hade kanske kunnat på något sätt avsätta specifik tid för det (IFO-chef).

Jag skulle gärna svarat att jag skulle ha engagerat mig mer i det här från
början. Men det fanns inte den möjligheten då (IFO-chef).

Jag hade önskat en stadigare personalgrupp och att personalen varit mera
taggade på det här (IFO-chef).

Personalomsättningen, brist på personal och vakanser skapar problem men
ändå tycker någon att de borde ha kunnat avsätta mer tid och pressa på så
att kartläggningarna blev gjorda. IFO-cheferna verkar på något sätt vara
offer för omständigheter som de inte tycker sig kunna bemästra. Personalsi-
tuationen påverkar mycket av vad som är möjligt att göra och det är inget
som den externa implementeringsorganisationen kunde påverka. Den fjär-
de IFO-chefen (utöver de tre som citerats ovan) tycker att de själva kunnat
tillse att en personal som kom ny under projekttiden inte bara erbjöds utan
också genomgick utbildning i den aktuella metoden. I övrigt tycker denne
IFO-chef dock att han inte kunnat göra så mycket annorlunda.
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Några socialsekreterare har synpunkter på arbetsledningen:

Det som jag skulle kunna tänkt då…det är mer att det hade efterfrågats på
ett annat sätt av vår ledning och att utrymme på ett annat sätt hade getts
(socialsekreterare, bof, efter).

Arbetsledningen skulle kanske från början ha sagt att detta gäller alla. Vi
går in i det här och det är inget val (socialsekreterare, bof, efter).

Med facit i hand tror jag att både jag som arbetsledare och min arbetsledare
hade kunnat vara noggrannare med uppföljningen, när det blev gra-
viditetsledigheter, bortfall, vi kanske hade kunnat vara mera alerta (1:e social-
sekreterare, bof, efter).

Vi på arbetsplatsen hade kunnat göra det annorlunda: Ingen frågar mig om
jag gör ASI eller inte. Materialet som sådant tycker jag är bra. Men ingen
bryr sig om jag gör det eller inte (socialsekreterare, missbruk, efter).

Uttalandena ovan åskådliggör det bristande stödet från arbetsledning och
politiker som beskrivits tidigare. Socialsekreterarna ber om arbetsledning.

Hade vi haft en diskussion om det här innan det blev bestämt så tror jag alla
hade samtyckt och det hade blivit en gemensam sak (socialsekreterare, bof,
efter).

Ja, vi hade kunnat vara mer engagerade. Vi glömde bort. Vi var dåliga på att
göra uppföljningarna. Vi hade kunna vara mera aktiva (socialsekreterare,
missbruk, efter).

Ja jag tycker att vi kunde haft en mer aktiv roll. Haft sammankomster och
diskuterat utan att projektledaren var med och jobbat mer med det. Det föll
bort dels för att det kom många nya och hög belastning. Det blev inte prio-
riterat när inte projektledaren var med. Det tycker jag var en stor svaghet
(socialsekreterare, bof, efter).

Ja, efter projektet och under projektets gång hade det varit bra att utse nå-
gon ansvarig på arbetsplatsen. Någon som tog över drivkraften när projekt-
ledaren avslutade projektet. Eller fört upp det på politikernivå. Det har vi
försökt men det har inte fungerat. Det har inte kunnat upprätthållas som vi
hade velat. Det hade vi kanske kunnat göra annorlunda då (socialsekreterare,
bof, efter).

Som framgår av citaten ovan lägger några socialsekreterare ansvaret på de
egna arbetsgrupperna. De anser att de kunnat vara mera drivande och tagit
ett större ansvar.

De som haft synpunkter på vad projektledaren och/eller projektorgani-
sationen skulle ha kunnat göra annorlunda menar att denna borde sett till
att datorstödet fungerat rent tekniskt, vilket citaten nedan ger uttryck för.

Hon (projektledaren) hade kunnat försäkra sig om att (data)programmet
(IUS) fungerade (IFO-chef).
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Andra hade inga synpunkter på projektledaren:

Projektledaren hade inte kunnat göra någonting annorlunda. Hon har varit
otroligt drivande så att säga. Det hade inte gått om hon trätt tillbaka lite.
Hon har pushat på, skickat mail, ringt och kollat. En stor eloge till projekt-
ledaren (socialsekreterare, bof, efter).

En annan synpunkt gällde informationen inför projektstart som skulle varit
tydligare angående längden på ASI-intervjuerna och hur mycket arbetstid
som skulle tas i anspråk för att genomföra intervjuerna. Någon tyckte att
projektledaren kunde arbetat mer med att motivera enskilda socialsekrete-
rare att använda metoderna.

Möjligtvis initialt…jag vet att några i arbetsgruppen som inte var med (vid
informations- och utbildningstillfällen) och som på något sätt hamnade
utanför…kanske lagt mer krut på att motivera (socialsekreterare, bof, efter).

Det kan tolkas som att de socialsekreterare som ställde sig vid sidan av
projektet skulle ha följts upp individuellt. Den egna arbetsgruppen hade
förväntats ta ansvar för att förmedla information till berörda som inte del-
tog exempelvis på informationsmöten, men det räckte tydligen inte. Arbets-
ledningen tog inget aktivt ansvar när enskilda socialsekreterare valde att
inte medverka i avtalets anda.

Sammanfattningsvis rör sig synpunkterna om vad projektledaren och
projektorganisationen kunnat göra annorlunda, om att projektet tog mer
tid i anspråk än som förståtts och att datorstödet inte fungerade rent tek-
niskt. Några varierande och delvis motsägande synpunkter framkom också
på projektledarens arbetssätt. Men de allra flesta var nöjda med det.

Externt respektive internt implementeringsansvar
Hittills har implementeringsorganisationen berörts som extern i förhållan-
de till den egna organisationen och därmed ha ett ansvar för implemente-
ringen (figur 1, s. 70). Men den egna organisationen hade också ett imple-
menteringsansvar.

Implementeringsorganisationens ansvar klargjordes i de avtal som skrevs
mellan IFO Forum och kommunerna (bilaga 1, s. 327). Organisationen hade
rollen att stödja och vägleda i syfte att implementera dokumentationsmetoder-
na samt att anordna utbildningar och uppföljningsträffar. Arbetslednings-
ansvaret var kommunernas. De åtog sig i avtalet att implementera en doku-
mentationsmetod i minst en arbetsgrupp inom IFO-verksamheten. Den extra
resursen utgjordes av en projektledarresurs, halvtid i två år. I FIL-projektet
kan det sägas ha varit en kombination av externt och internt implemen-
teringsansvar. Det har funnits externt stöd men organisationen hade internt
även tagit på sig ett ansvar för implementeringen.
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Det fanns en referensgrupp knuten till FIL-projektet som bestod av IFO-
cheferna i de fyra medverkande kommunerna och projektledaren. Den ut-
sågs i augusti år 2000 vid ett gemensamt möte då alla IFO-cheferna, utom
en som hade en ställföreträdande, var närvarande (Alexanderson 2000).
Det framgår av protokollet från detta möte att IFO-cheferna hade möjlig-
het att ta med sig arbetsgruppernas närmaste arbetsledare och politiker till
dessa möten. Gruppen skulle sammankallas ett par gånger per år. Syftet var
att följa projektet, få information samt ta del av aktuell forskning. Det skulle
också ge projektledaren möjlighet att diskutera frågor som kunde uppstå
under projektets gång.23 Inget referensgruppsmöte besöktes av alla IFO-
chefer samtidigt. I kommun D fick 1:e socialsekreteraren vara ställföreträ-
dare för IFO-chefen (på grund av att IFO-chefstjänsten var vakant under
lång tid och upprätthölls av socialchefen). Ett nivågruppsmöte (se s. 227)
hölls efter projekttiden i samtliga kommuner som bestämt sig för att fort-
sätta efter projektet (tre kommuner). På detta sista möte i FIL-projektet
deltog politiker (ordförande), IFO-chef, arbetsgrupperna (socialsekreterarna
och 1:e socialsekreterare) och i en kommun även socialchefen. Dessutom
inbjöds IFO-cheferna till de FIL-möten som anordnades med samtliga hand-
läggare i FIL-projektet. Dessa ägde rum vid fem tillfällen. Vid något en-
staka tillfälle deltog en IFO-chef vid dessa handläggarmöten. Under projek-
tets gång besökte projektledaren arbetsgrupperna i respektive kommun
regelbundet.

Här framträder, i kombination med tidigare beskrivningar om brister i
stödet i FIL-projektet, en bild av organisationer vars interna ansvar för
implementeringen inte varit särskilt aktivt. Implementeringsansvariga i kom-
munerna var IFO-cheferna eftersom de skrivit avtalet med IFO Forum (bi-
laga 1) och den aktuella arbetsgruppen, men IFO-chefen intog ingen aktiv
roll. FIL-projektet har i hög utsträckning förefallit vara projektledarens och
arbetsgruppernas ansvar. Den externa implementeringsorganisationen i
form av projektledaren och IFO Forum kan därför ha fått, givits eller tagit
ett alltför stort ansvar jämfört med kommunernas eget ansvar.
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7. Kontroll av studiens kvalitet
Frågeställning:
Uppfyller denna studie vetenskapliga krav?

Detta är den sjunde faktorn som anges i den teoretiska ramen (se figur 3,
s. 81). En utvärdering eller studie kan vara av sämre eller bättre kvalitet.
Enligt implementeringsteorin kan efterhandskontrollens värderingskriteri-
er inverka på hur resultaten uppfattas och beskrivs. Denna studie läggs fram
som en akademisk avhandling. Den kommer att vetenskapligt granskas och
på så vis prövas till innehåll, metod och resultat. Det blir en kontroll som
görs med vetenskapliga ögon. Hade kontrollen gjorts av socialtjänstföre-
trädare hade den troligen gjorts utifrån andra bedömningskriterier.

Under projektets gång har Länsstyrelsen som finansiär begärt redovis-
ningar vid tre tillfällen. Det har varit en slags inbyggd kontroll av att projekt-
pengarna använts på avsett sätt och att projektet fortskridit enligt planerna.

8. Insatser av andra aktörer
Frågeställning:
På vilket sätt har Länsstyrelsen som tillsynsmyndighet intresserat sig för
frågor som rör resultatet av socialtjänstens insatser?

Sammanfattning:
Faktor åtta (se figur 3, s. 81) omfattar stöd eller motstånd från omgivning-
en. Länsstyrelsen kan sägas, tillsammans med många andra aktörer, ingå i
socialtjänstens omgivning. Länsstyrelsen har inte uppfattats som stödjande
av kommunerna vad gäller införande av metoder för systematisk dokumen-
tation för uppföljning och utvärdering. Detta i kombination med att Läns-
styrelsen vid tillsyn, enligt IFO-chefernas uppfattningar, lägger en större
tyngdpunkt på andra moment än systematisk dokumentation, har åtmins-
tone inte främjat implementeringsarbetet.

Insatser av andra aktörer har inte varit i fokus i denna studie annat än att
Länsstyrelsens roll i någon mån diskuterats med IFO-cheferna. Ingen av
dessa kan påminna sig att Länsstyrelsen, under deras tid som arbetsledare
någonsin frågat efter och (i så fall) på vilket sätt, socialtjänstens insatser
följs upp, individuellt eller på gruppnivå. Möjligen med ett undantag, när
det gällde ett övervägande om fortsatt vård som inte dokumenterats i
journalakten på ett tillfredställande sätt, kanske mer att betrakta som en
formaliafråga. Alla fyra IFO-chefer förmedlar vid intervjuerna att Länssty-
relsen koncentrerar sig på formalia som dokumentation i form av utred-
ning, journalföring och beslut.
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Man kan skriva sig fri som socialsekreterare (IFO-chef).

Det är ett uttalande som kan tolkas som att uppgiften att dokumentera och
handlägga juridiskt korrekt är tillräckligt för att socialsekreteraren ska an-
ses ha gjort ett fullgott socialt arbete. Fokus tycks inte ligga på om klienten
blev hjälpt eller inte:

Det finns ju heller inget intresse av vad som hänt, vad det är som går bra.
Man samlar bara in en massa information känns det som (IFO-chef).

Enligt IFO-cheferna fokuserar Länsstyrelsen på att dokumentationen i ären-
dena och att rättstillämpningen är korrekt. Det finns ett stöd i socialtjänst-
lagen för att socialtjänstens arbete ska vara av god kvalitet och det finns
utgivna råd för hur ett sådant arbete kan utformas (SFS 2001, kap. 3 § 3;
SOSFS 2000:15). Det finns många olika aspekter av kvalitet i en verksam-
het där dokumentation och rättstillämpning är några och uppföljning och
utvärdering är andra. En IFO-chef  säger att Länsstyrelsen intervjuar klien-
ter vid tillsyn, men sedan drar sig tillbaka; det blir ingen dialog mellan social-
tjänsten och Länsstyrelsen och därmed ingen utveckling utifrån tillsynen.
Alla fyra IFO-cheferna menar att tillsynen skulle kunna vara ett stöd för
arbetet att införa dokumentationsmetoder om Länsstyrelsen varit mer öp-
pen för dialog. Det ska dock sägas att Länsstyrelsen indirekt bidragit ge-
nom att bevilja ekonomiska resurser till FIL-projektet.

Länsstyrelsen skulle enligt implementeringsteorin kunna spela en roll när
det gäller införandet av dokumentationsmetoder, men har inte gjort det i
FIL-projektet. Socialstyrelsen har bland annat genom debatt, genom Kubas
och genom bildandet av IMS tydliggjort sina ståndpunkter (se kapitel 1, s.
15 och 16). Organisationer inom ett organisatoriskt fält tenderar enligt
nyinstitutionell teori att vilja likna varandra och därför kan socialtjänst-
organisationen förväntas anamma sådant som andra inom fältet bekänner
sig till och som dessutom förespråkas av tillsynsorganisationen, exempelvis
användandet av dokumentationsmetoder. Idéer sprids på det organisato-
riska fältet och handlingar i form av deltagande i ett projekt som FIL-pro-
jektet får ett symbolvärde. Socialtjänstens aktörer försöker att införa och
använda IUS och ASI men bara till en viss gräns - tills andra förhållanden i
organisationen tar överhanden som motverkar en fortsatt implementering.

Vad som händer mellan och utanför organisationer (på det organisato-
riska fältet) anses vara ett relativt outforskat område (Ahrne 1994) och det
har heller inte studerats närmare i denna studie. Det är emellertid viktigt att
se att FIL-projektet ingår i flera sammanhang. Socialtjänsten är en del av en
större organisation, kommunen, och är beroende av vad som händer i denna.
Ett exempel är en kommun i FIL-projektet där hela den politiskt valda nämn-
den avgick under mandatperioden på kommunstyrelsens uppmaning och
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socialchefen fick lämna sin tjänst. Det får naturligtvis konsekvenser för hela
organisationen och därmed på FIL-projektet och ytterst på resultatet av
denna studie.

Övrig omgivning, massmedia, intresseorganisationer
Socialtjänsten är en del i samhället och beroende av vad medborgarna tyck-
er och tänker om organisationen. Alla medborgare kan teoretiskt vara pre-
sumtiva klienter eller brukare. På så sätt är det sociala arbetet beroende av
ett gott rykte. Särskilt viktigt är det i en verksamhet där man kan ingripa
mot den enskildes vilja. Medborgarnas förtroende för socialtjänsten är dock
inget som undersökts i FIL-projektet och det är inte rimligt att tro att detta
relativt begränsade projekt på kort sikt har något inflytande på det omgi-
vande samhället.

Vedungs (1998) sista faktor kan, som framgår av rubriken, också avse
socialarbetarnas fackföreningar, Sveriges kommuner och landsting och
brukarorganisationer med flera intresseföreningar. Det organisatoriska fäl-
tet (se kapitel 2, s. 64) består inte bara av organisationer utan också av mer
eller mindre institutionaliserade idéer och tankar som sprids. Hur dessa
organisationer, aktörer och idéer interagerar påverkar människors hand-
lande i och utanför organisationer (DiMaggio & Powell 1983; Johansson
2002). Organisationer som har deltagit i utredningen som föregick Kubas
(Socialstyrelsen 2000) och den debatt som följde i exempelvis fackpress
(Månsson 2000, 2003; Tengvald 2001; Printz 2003) kring förslagen om
socialtjänstens kunskapsutveckling kan ha påverkat kommunernas beslut,
på ett medvetet eller omedvetet sätt, att delta i FIL-projektet. Men som
tidigare sagts så har detta inte närmare undersökts i denna studie.
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KAPITEL 6

Analys

I avhandlingens båda föregående kapitel har det beskrivits hur interventio-
nen från början var tänkt (kapitel 4) och vad resultatet blev av den (kapitel
5). I detta görs en analys av studiens resultat. Först görs en resultatsam-
manställning utifrån studiens syfte. Därefter analyseras resultaten utifrån
samma struktur som resultatkapitlet hade, det vill säga enligt var och en av
de åtta faktorer som antas kunna ha betydelse för implementeringsresultat
och som angivits i studiens teoretiska ram. För att förstå och diskutera
vilka förhållanden som främjar respektive hämmar införandet av dokumen-
tationsmetoderna har hjälp även tagits av studiens övriga teoretiska be-
greppsapparat och av resultat från tidigare forskning.

Resultatsammanställning
Nedan gör en sammanställning av studiens resultat i form av främjande och
hämmande förhållanden där var och en av dessa angivna förhållanden går
att härleda till någon av de åtta faktorer som styrt resultatredovisningen
(figur 3, s. 81).

Förhållanden som hämmat
1. Några socialarbetare som tillkom under projektets gång fick inte till-

räcklig utbildning i metoderna (faktor: Programteorins genomförande,
förstå)

2. Arbetsgrupperna fick inte tillräckligt med hjälp och stöd från IFO-
chefer och politiker i FIL-projektet. Ett återkommande argument för
att inte ASI och IUS användes var brist på tid och stor arbetsbelast-
ning. (faktor: Programteorins genomförande, kunna).

3. Personalomsättningen har varit hög under projekttiden (faktor: Pro-
gramteorins genomförande, kunna).

4. Socialsekreterarnas stora handlingsutrymme skapade problem. Soci-
alsekreterarna föreföll inte arbeta i en för ändamålet stödjande orga-
nisation. Det är oklart hur arbetsledningen får insyn och inflytande i
socialsekreterardomänen. Tiden för kommunikation mellan IFO-che-
fer och socialsekreterarna var begränsad och värderingsdiskussioner
förekom bara i begränsad omfattning. (faktor: Programteorins genom-
förande, kunna och vilja).
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5. Några enstaka socialsekreterare trivdes inte på arbetsplatsen och upp-
levde bristande stöd. De prioriterade inte användningen av dokumen-
tationsmetoderna och i några fall genomfördes inte någon intervju
överhuvudtaget. Deras handlingar eller icke-handlingar fick betydelse
för resultatet av implementeringen. (faktor: Programteorins genom-
förande, vilja).

6. I de ärenden där socialarbetaren inte tyckte sig ha gjort ett bra arbete
fanns det  motstånd från socialsekreterare mot att ta en förnyad kon-
takt med klienten i uppföljande syfte, Ett dåligt arbete vill man inte ha
bekräftat (faktor: Programteorins genomförande, vilja).

7. Införandet av metoder för systematisk dokumentation var en föränd-
ring av socialsekreterarnas och förvaltningens arbetssätt. Detta gällde
särskilt det momentet som avsåg uppföljning, aggregering och utvär-
dering. Det fanns ingen analys av, beredskap eller planering för hur
denna tillkommande arbetsuppgift skulle hanteras. Detta gjorde att
socialsekreterarna i praktiken fick lösa frågan om prioritering av
arbetsuppgifter på egen hand (faktor: Historisk bakgrund, förändring
av arbetssätt).

8. Några enskilda socialsekreterare kände sig inte delaktiga i beslutet att
deltaga i projektet och använde inte metoderna alls eller i mycket liten
utsträckning. Detta trots att förankringsarbetet i FIL-projektet före-
faller ha varit relativt väl genomtänkt och genomfört. Enskilda social-
sekreterare valde att ställa sig vid sidan av och tilläts göra detta (fak-
tor: Historisk bakgrund, förankring).

9. Det fanns administrativa och juridiska hinder som motverkade upp-
följningsarbete genom att ärenden (se not 22, s. 378) måste öppnas på
nytt (faktor: Historisk bakgrund, förändring av arbetssätt).

10. Måluppfyllelse angavs av några politiker som ett mått på resultat. Det
är osäkert vilken funktion eventuella mål kan ha haft i FIL-kommu-
nerna överhuvudtaget. För implementeringsarbetet förefaller de loka-
la målen haft begränsad betydelse. Snarare rådde förvirring kring mål-
ens innehåll och betydelse (faktor: Insatsens tydlighet, relevans).

11. FIL-projektet hade tekniska brister i form av dåligt fungerande dator-
program. Dokumentationsmallar i form av pappersutskrifter från
dataskärmen bidrog i vissa fall negativt till användningen av IUS.
Arbetsgrupperna var nära att helt ge upp sitt deltagande i projektet på
grund av dessa tekniska svårigheter (faktor: Insatsen tydlighet, teknisk
komplexitet).
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12. Den externa projektorganisationen gavs eller tog för mycket ansvar
på bekostnad av den ordinarie organisationens implementeringsansvar
(faktor: Implementeringsorganisationen).

13. Länsstyrelsen som tillsynsmyndighet visade inget aktivt intresse för
om socialtjänsten som organisation använde metoder för systematisk
dokumentation, uppföljning och utvärdering eller inte (faktor: Insatser
av andra aktörer, övrig omgivning).

Förhållanden som främjat
1. Redovisningar av aggregerade resultat från IUS och ASI till den poli-

tiska nivån förefaller ha ökat politikernas förståelse för användbar-
heten av systematisk dokumentation (faktor: programteorins genom-
förande, förstå).

2. Bra utbildning i dokumentationsmetodernas användning förefaller ha
varit främjande för implementeringsresultatet (faktor: Programteorins
genomförande, kunna).

3. En manuellt lokalt utformad mall (IUS) som grund för den systematis-
ka dokumentationen användes i större utsträckning än en standardi-
serad (ASI) (faktorer: Programteorins genomförande, vilja respektive
insatsens tydlighet, relevans).

4. Hög trivsel på arbetsplatsen och med arbetsuppgifterna förefaller vara
förhållanden som främjade implementeringsarbetet (faktor: program-
teorins genomförande, vilja).

5. En positiv inställning bland socialsekreterare och IFO-chefer till doku-
mentationens användbarhet i det enskilda klientarbetet, verkar ha va-
rit en främjande faktor (faktor: Programteorins genomförande, vilja).

6. Formella beslut i socialnämnd eller motsvarande om deltagande i FIL-
projektet verkar ha bidragit positivt till implementeringen (faktor:
Historisk bakgrund, förankring).

7. De kartläggningssamtal som genomfördes i enlighet med ASI och IUS
upplevdes av socialsekreterare och IFO-chefer som relevanta för det
sociala arbete som utfördes; såväl i förhållande till vilket kunskapsun-
derlag respondentgrupperna behöver för att kunna fatta beslut i en-
skilda ärende som i förhållande till lagstiftningens bestämmelser om
förhållnings- och arbetssätt i arbetet med individer. Detta har varit
främjande framförallt för användningen av den första kartläggande
intervjun (faktor: Programteorins genomförande, vilja ).

5K K Alexanderson 050406 06-04-05, 09.51239



240

8. Dokumentationsmetoderna bedömdes av respondenterna ha kapaci-
tet att ge relevant underlag för utvärdering på grupp- och verksamhets-
nivå. Detta har identifierats som främjande för implementeringen (fak-
tor: Insatsens tydlighet, relevans samt faktorn: programteorins giltig-
het).

9. Att dokumentationsmetoderna har kapacitet att bidra med underlag
till måluppfyllelseanalyser är främjande då en tredjedel av politikerna
(i framförallt en kommun) uppfattade måluppfyllelseanalys som en
viktig form av utvärdering av (faktor: Insatsens tydlighet, relevans).

10. Socialsekreterarna upplevde metodernas struktur som ett stöd vid in-
samlingen av underlag till den sociala utredningen (faktor: Insatsens
tydlighet, relevans).

11. Socialsekreterarna upplevde att IUS och ASI har pedagogiska fördelar
i det enskilda klientarbetet (faktor: Insatsens tydlighet, relevans).

12. Socialsekreterare och IFO-chefer upplevde att metoderna bidrog till
att ge en bred bild av klientens situation. Behoven tydliggjordes, pro-
blemområden och mönster framträdde, vilka ger möjligheter att bedö-
ma vilka insatser som behövs och vilka insatser som fungerar alterna-
tivt inte fungerar (faktor: Insatsens tydlighet, relevans).

13. IUS och ASI bedömdes som relevanta för det sociala arbete som social-
sekreterare och IFO-chefer beskriver att de utför (eller möjligen skulle
vilja utföra), nämligen att med respekt ge människor rätt hjälp i syfte
att åstadkomma förändring (faktor: Insatsens tydlighet, relevans).

14. Klienternas positiva inställningar förefaller höra ihop med socialarbe-
tarnas förmåga att använda metoderna som en naturlig del i mötet
med dem klienterna så att dessa upplever sig respekterade och mänsk-
ligt bemötta. Dokumentationsmetoderna blev inget självändamål. (fak-
tor: Klienternas vilja och förståelse).

15. Klienternas visade förståelse för socialtjänstens försök att vilja följa
upp sina klienter och därvid användandet av ASI och IUS (faktor:
Klienternas vilja och förståelse).

16. En stark projektledning förefaller ha varit främjande för implemente-
ringen (faktor: Implementeringsorganisationen).
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Hur kan detta förstås?
Vissa förhållanden i HSO i allmänhet och i FIL-kommunerna i synnerhet
har försvårat implementeringen. Sådana allmänna förhållanden har behand-
lats i teorikapitlet. I viss utsträckning har återkopplingar gjorts i resultat-
kapitlet till dessa men teorianknytningen fullföljs i detta analyskapitel. De
teoretiskt beskrivna förhållandena kan tänkas ha haft betydelse för fler än
en av de åtta faktorerna (figur 3, s. 81) vilket är anledningen till att de åter-
kommer på flera ställen.

I resultatkapitlet inleddes redovisningen av varje faktor med aktuell fråge-
ställning och en sammanfattning av resultaten för denna faktor. Dessa upp-
repas inte här utan analysen följer direkt under respektive rubrik.

1. Programteorins giltighet
Begreppsparet teorifel och genomförandefel har använts i litteraturen vid
utvärdering för att beskriva olika typer av implementeringsmisslyckanden
(Premfors 1989; Björkemarken 1995). En programteori beskrivs av vissa
som enbart en teori om orsak och verkan, en policyteori (Premfors 1989;
Rothstein 1994). Med teorifel avses då att teorin bygger på en felaktig före-
ställning om orsak och verkan och att den därför kan förkastas. Genomför-
andet förläggs utanför teorin och har i det fallet inte med teorin att göra.
Detta skiljer sig från Vedungs (1998) uppfattning att en programteori inne-
håller både en teori om vad man vill uppnå med en speciell insats (en nor-
mativ utsaga) och en teori om hur genomförandet ska gå till. I detta senare
fall skulle alltså bägge typerna av misslyckanden kunna kategoriseras som
teorifel.

Denna studie utgår ifrån Vedungs definition av programteori. Begreppet
programteori inbegriper därmed så att säga två utsagor; dels en om vad
som ska uppnås och dels en om hur detta ska gå till. Studien kommer där-
för att i stället för begreppsparet teori- respektive genomförandefel  disku-
tera i termer av substans- respektive genomförandefel. Det substantiella,
vad som ska inverka på vad och vad som förväntas hända i slutänden, mot-
svarar det normativa inslaget i en programteori. Föreställningen om hur
detta ska gå till, handlingslinjen, motsvarar teorin om genomförandet. En
programteori kan således sägas vara felaktig på grund av substansfel och/
eller genomförandefel.

Substansfel
I denna studie förefaller inte den substantiella aspekten av programteorin
vara fel. Det programteorin stipulerar ska inträffa tenderade att hända i
FIL-projektet. Det yttersta utfallet, det vill säga att användandet av meto-
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den på lång sikt leder till kunskaper om  klienteffekter och verksamhetens
effektivitet (se figur 5, s. 124, punkt 8 i FIL-projektets programteori), är
däremot svårare att uttala sig om eftersom det finns brister i genomföran-
det som gör att substansteorin inte kunnat prövas fullt ut. Ett annat förhål-
lande som försvårar möjligheten att kunna uttala sig om programteorins
yttersta utfall är en tidsaspekt. Frågan är helt enkelt när en implementering-
en ska betraktas som genomförd. Vid projektets avslut hade inte ASI och
IUS använts i tillräckligt många ärenden (programteorin stipulerade alla
ärenden)  – det fanns därför inte heller något underlag för utvärdering av
specifika insatser för olika målgrupper. För det krävs förutom att ASI och
IUS används i större omfattning av socialsekreterarna även att aggregering-
ar görs och att insatserna beskrivs innehållsmässigt.

För att implementeringen av metoderna ska fortsätta i kommunerna krävs
att den typen av resultat som ASI och IUS kan ge underlag till efterfrågas i
organisationen. En förutsättning för att få till stånd fungerande intern-
utvärdering är att organisationen använder sig av resultaten i sitt besluts-
fattande och i verksamhetsutveckling (Love 1998). Johansson (1995) be-
skriver i en studie att kommunala ledare använder sig av olika informations-
typer beroende på i vilken situation de ska användas. Det kan röra sig om
”mjuk” information (t.ex. anekdoter), ”hård” information bestående av
(t.ex. standardiserad statistik) eller‘”härdad mjuk” information (t.ex.
attitydmätningar). Alla de nämnda informationstyperna förutsätter varan-
dras existens, men ”mjuk” information väger mycket tungt för kommunala
ledare enligt Johansson. Intryck vid personkontakter spelar roll och där-
med spelar det också stor roll under vilka former som hård eller mjuk infor-
mation presenteras (a.a.). Det skulle betyda att till exempel ledamöter av
socialnämnder och ledare finner klientens egna berättelser intressantare än
resultat av utvärderingar eller uppföljningar trots att dessa innehåller mer
generaliserbar kunskap. Om ledare och politiker lägger större vikt vid mjuk
information påverkar det troligen motivationen hos socialsekreterare och
IFO-chefer att använda metoder för systematisk dokumentation som får
betraktas som mer härdad.

Trots detta kan man med stöd av resultatet i FIL-projektet anta att om
IUS och ASI används så erhåller politiker och ledare information och kun-
skap om vilka typer av resultat som ASI och IUS kan ge, och det kan tänkas
att detta med tiden skapar behov av sådan typ av resultat i organisationen.
Organisationen ”lär sig” så att säga under implementeringens gång. Om
det yttersta utfallet inte inträffar, trots att metoderna används, ligger det
nära tillhands att hävda att det föreligger ett substansfel.

Genomförandet i FIL-projektet analyseras i nästa avsnitt under benäm-
ningen ’programteorins genomförande’ (se figur 3, s. 81). Därefter följer en
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diskussion om genomförandet skett i enlighet med teorin och om teorin om
genomförandet förefaller realistisk i den typ av organisation som social-
tjänsten utgör.

2. Programteorins genomförande
Av programteorin för FIL-projektet (kapitel 4, s. 122) framgår att det var
tänkt att metoderna skulle användas i alla nyöppnade ärenden där utred-
ning inletts. Detta skedde inte, men de kartläggande intervjuerna genom-
fördes i större utsträckning än de uppföljande. Vilka förhållanden bidrog
till detta och hur kan detta förstås? Begreppen förstå, kunna och vilja har
använts i resultatavsnittet och skall även användas för att analysera resulta-
ten (figur 3).

Förstå
Det tycks som socialarbetare och IFO-chefer förstått vad innebörden av
ASI respektive IUS samt vad syftet var med att införa dem. Några tillkom-
mande socialsekreterare under projektet ansåg sig dock inte fått tillräckligt
med information och utbildning i metoderna för kunna använda dem. Poli-
tikerna fick information initialt som socialnämnd betraktat, men tycks trots
detta haft en ganska diffus uppfattning om sin roll i sammanhanget. Möjli-
gen förstod de mer i samband med redovisningen av de första aggregerade
resultaten, en redovisning som gjordes i slutet av FIL-projektet. Det kan
vara så att politikernas roll i en implementeringsprocess inte ska vara mer
aktiv än de var i inledningsskedet. När de väl fått ett första aggregerat re-
sultat att värdera kan de ha bättre förstått vad dokumentationsmetoderna
kan bidra med och då  efterfråga mer av denna typ av resultat. Med hänvis-
ning till Johanssons (1995) forskning som visar att kommunala ledare an-
vänder flera olika typer av information som underlag vid beslut om verk-
samheten så är det troligt att IFO-ledarna och politikerna i FIL-projektet
ser de aggregerade resultaten som presenterades för dem som användbara
beslutsunderlag. Men det är troligen inte den enda typ av resultat som de
kommer att förlita sig på i framtiden (se även s. 242).

Kunna
Hur ska man då förstå det faktum att socialsekreterarna och IFO-cheferna
hade god utbildningsnivå och lång yrkeserfarenhet respektive arbetsledar-
erfarenhet men ändå inte använder metoderna?

Svaret på denna fråga kanske är att bra utbildning och lång yrkeserfa-
renhet inte nödvändigtvis behöver betyda att ASI och IUS används även om
det borde ge vissa förutsättningar. Att förändra sitt arbetssätt kan för dem
som arbetat länge samtidigt innebära svårigheter att lära om. Denvall ut-
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trycker detta i termer av att anställda är tvungna att ”lära av” ett gammalt
invant sätt för att kunna lära nytt (Denvall 2001). Nya yngre social-
sekreterare som troligen inte hunnit lära in ett eget arbetssätt uttryckte dock
till skillnad mot de mer erfarna att de kände en trygghet i intervjumallen för
IUS. Den gav struktur till samtalen med klienterna och bidrog till att inga
livsområden glömdes bort eller undveks.

Personalomsättningen har varit relativt hög under projekttiden, vilken
även den kan ses som en resursbrist som ställer särskilda krav på en organi-
sation av typen HSO. Vakanser uppstår mellan personalbyten där pågå-
ende ärenden måste omfördelas samtidigt som nya och egna ska hanteras.
Personalen är inte heller lätt utbytbar i en HSO eftersom kärnverksamheten
(s. 50) bygger på mänsklig kontakt och är av relationell karaktär om än i
varierande grad (s. 53 och s. 78). Att inte socialsekreterarna är lätt utbyt-
bara var också majoriteten av respondenternas uppfattning i FIL-projektet.

Personalomsättningen har tidigare analyserats som en central faktor att
hantera i enlighet med Ahrnes (1994) teori om organisationers överlevnad.
Enligt implementeringsteorin har personalbemanning även betydelse i det
att det krävs personal med den speciella kompetens  för att kunna använda
metoderna (Vedung 1998). Ahrne (1994) resonerar i termer av krafter som
håller kvar (centripetala) respektive stöter bort (centrifugala) organisatio-
nens medlemmar. Personalomsättningen i sig kan vara en sådan centrifugal
kraft och i en annan studie av socialtjänstens personal uppfattades just
personalomsättningen som ett stort problem av såväl IFO-chefer som social-
sekreterare (Olsson 2003). Andra centrifugala krafter som identifierades i
studien var brister i introduktionen för nyanställda, kvantitativt och käns-
lomässigt hög arbetsbelastning, brist på stöd, svårigheter i samverkan in-
ternt och externt, brist på utrymme för reflexion, utvecklingsmöjligheter
och på erkänsla samt lönepolitiken. Centripetala krafter var bundenhet till
orten, engagemang för arbetsuppgifterna, stöd från arbetsledning, förut-
sättningar för delaktighet och gott stöd och en gott arbetsklimat i arbets-
gruppen (a.a.). I en studie av kommunerna i Västmanland (Odbratt 2005)
befanns skillnader i personalomsättning mellan de västmanländska kom-
munerna (s. 161) vilka anses ha sin troliga förklaring i just hur framgångs-
rikt kommunerna hanterar svåra arbetsvillkor. Personalomsättningen har
uppenbarligen varit en försvårande omständighet för implementeringen av
dokumentationsmetoderna i FIL-projektet.

Brist på tid och hög arbetsbelastning är förklaringar till att inte fler
uppföljningar utförts som ofta återkommer från socialsekreterare och IFO-
chefer. Brist på tid uttrycks också i flera studier som en hindrande faktor
vid implementering. Det kan också ligga implicit i andra uttryckssätt som
hög personalomsättning, otillräckliga förutsättningar, pressad arbetssitua-
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tion (Eriksson & Karlsson 1990; Ahlberg & Leissner 1996; Lundefors 2003;
Johansson 2004; Socialstyrelsen 2004 b; Jenner & Segraeus 2005). Upple-
velsen av tidsbrist tycks inte, som redovisats i resultatkapitlet, ha med det
faktiska antalet ärenden att göra. Med hjälp av Lipsky (1980) ska i nästa
stycke denna vanliga förklaring från socialsekreterare och IFO-chefer rö-
rande tidsbrist analyseras.

Det är kännetecknande för HSO att man arbetar med komplexa problem
och begränsade resurser. Ansvariga jagar kostnader, strävar mot effektivitet
och produktivitet. Gräsrotsbyråkraterna, som till exempel socialarbetare,
utvecklar strategier för att spara på sina egna arbetsresurser. Eftersom de är
en del av en organisation kan strategier som enskilda socialarbetare uppfat-
tas som varande organisationens officiella policy. En sådan strategi kan vara
att man lägger in fria tider (icke inbokade tider för klientbesök och möten)
i syfte att fördela arbetet över dagen så att de kan tas i anspråk vid oförut-
sedda arbetstoppar. Det blir en slag reservkapacitet som socialarbetare har
en benägenhet att snabbt fylla. Varje tecken på att man inte har fullt upp att
göra innebär nämligen att man riskerar att få nya arbetsuppgifter (flera
ärenden). Att snabbt avsluta ärenden innebär att man lika snabbt får nya.
Socialarbetarna skulle alltså ha ett intresse av att ständigt ha för mycket att
göra. Förpliktelser och ansvar är alltid betungande och sådana argument är
svåra att bemöta. Tidsargumentet kan med fördel belysas strukturellt sna-
rare än individuellt vilket görs i nästa stycke med hänvisning även i detta
till Lipsky (1980).

HSO tenderar att lösa medarbetarnas upplevelser av det tunga arbetet
genom att bilda särskilda enheter för problematiska ärenden (exempelvis
utredningsgrupper, särskilda så kallade lägenhetsutredningar, enheter som
enbart arbetar med tvångsinsatser och så vidare). Ett annat sätt är att ge
socialarbetarna möjligheter att fatta sina beslut i lugna former (exempelvis
berednings- och samrådsgrupper) utan att behöva göra det i det direkta
mötet med eventuellt upprörda klienter och anhöriga. Det kan vara för-
ståeligt, menar Lipsky, särskilt som det kan vara för klienten negativa be-
slut som ska förmedlas. Enligt annan forskning minskar sådana strukture-
ringar av arbetet socialarbetarnas handlingsutrymme på ett sådant sätt att
organisationen i sin struktur fjärmar sig från klienten (Larsson & Morén
1988). Det förda resonemanget kan ställas i relation till att IUS och ASI är
tänkta att ske i dialog med klienterna, vilket syftar till att göra klienterna
mer delaktiga i beslut som rör dem själva. En evidensbaserad praktik syftar
också bland annat till att klienterna ges en aktivare roll i sitt eget ärende.
Här skulle således finnas, om Lipskys teori är riktig, en motsättning in-
byggd i strukturen. För att underlätta för socialarbetaren bygger social-
tjänsten in strukturer som ”skyddar” denne från klienten. Ett sådant skydd
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kolliderar dock med föreställningen om brukarinflytande och delaktighet
vilket ligger implicit i användningen av ASI, IUS och EBP.

Kanske kan man säga att det finns en myt om att ärendetillströmningen
är hög eller att antalet ärenden är högt. En myt som socialarbetaren kan ha
kortsiktiga vinster av att vidmakthålla för att hålla arbetsbelastningen på
en rimlig nivå. Men upplevelsen av hög arbetsbelastning kan ändå vara
adekvat utifrån en rad aspekter som Odbratt (2005) pekar på att samsyn
saknas i organisationen, att samverkan fungerar dåligt, att det inte finns
tillgängliga  handlingsalternativ eller att förslagen till beslut känns tvek-
samma. Dessa är alla exempel på aspekter som i kombination med brist på
stöd och stort handlingsutrymme gör att det sociala arbetet kan upplevas
tungt av socialarbetarna. Det kan också handla om arbetets personligt för-
pliktande karaktär (a.a.) som leder till att det uppstår en diskrepans mellan
det socialsekreterarna gör och det de tycker att de borde eller vill göra
(Lipsky 1980; Morén 1992). För att använda kentauren som metafor (se
teorikapitlet och Ahrne 1994) skulle man kunna säga att den inte överlever
eller den lämnar organisationen om diskrepansen blir för stor mellan social-
arbetarens och organisationens intressen.

Erfarenheterna från FIL-projektet visar att frågor som har med arbets-
ledning och stöd att göra har betydelse. Vilka arbetsuppgifter förväntas
utföras? Uppföljningar ges uppenbarligen inte högsta prioritet. Social-
sekreterarna och IFO-cheferna tycker att prioriteringar av arbetsuppgifter i
första hand är frågor för ledning och politiker. Det innebär enligt arbets-
grupperna att det skulle vara påbjudet och därmed tillåtet att avsätta tid för
uppföljning. Det krävs också övning för att metoderna ska kännas natur-
liga att använda. Men prioriteringarna tycks ändå ha blivit arbetsgruppernas
eller enskilda socialsekreterares ensak och socialsekreterarna prioriterar inte
uppföljningarna. Samtidigt önskar de ha stöd i prioriteringsarbetet från ar-
betsledning och politiker. Sunesson (1985) konstaterar att det som har be-
tydelse för vad socialarbetarna kommer att göra är vad organisationen de-
finierar som normalt och som anses höra till arbetet, snarare än social-
arbetarens egen önskan eller vad arbetsgruppen säger sig vilja prioritera.

I  FIL-projektet hade inte organisationen i praktisk handling definierat
dokumentationsmetoderna som ingående i arbetet. Möjligen uppfattade
yngre nyanställda socialarbetare i någon arbetsgrupp kartläggningarna som
ingående i arbetet. Men uppföljningarna fick aldrig statusen att ingå i arbe-
tet. Socialsekreterarna prioriterade samtal för att ta reda på behov, hjälpa
och åtgärda.

Törnquist (2004) menar att det är socialarbetarnas föreställningar om
det goda sociala arbetet som styr vad socialsekreterarna tycker är menings-
fullt att arbeta med. I FIL-projektet definierades mått på bra resultat av

5K K Alexanderson 050406 06-04-05, 09.51246



247

socialsekreterarna i stora drag som förbättrad livskvalitet där klientens del-
aktighet och egna upplevelse betonas. Om Törnquists iakttagelse att det
skulle vara föreställningen om det goda sociala arbetet som styr vad social-
sekreterarna tycker är meningsfullt att arbeta med borde det vara rimligt
att ASI och IUS kommer till användning. Dessa metoder gör det nämligen
möjligt att följa klienternas förändring och kan göra klienterna delaktiga i
arbetet. Trots detta har inte metoderna använts. En troligare slutsats skulle
kunna vara att såväl ledning, politiker som socialsekreterare måste defi-
niera kartläggande, uppföljande och aggregerande aktiviteter som ingående
i arbetet och resultatet måste kontinuerligt efterfrågas i organisationen (se
Sunesson 1985; Love 1998) för att metoderna ska användas.

Enligt Sandell (2003) innebär införandet av metoder för systematisk do-
kumentation, uppföljning och utvärdering att det avsätts tid för kvalitets-
utveckling. Det kan samtidigt ses som en form av metod- och kompetens-
utveckling som kan leda till en förbättrad verksamhet. ”Således är mertiden
för insamling och dokumentation ofta försumbar medan extratiden för ana-
lys och kvalitetsutveckling bör betraktas som en investering” (a.a., s. 182).
På kort sikt kostar uppföljningarna resurser i form av socialsekreterartid
och tid för aggregering, men på längre sikt får organisationen troligen
kunskap om verksamhetens effektivitet. Kanske ses inte kunskaper som en
investering eller så har organisationen inte råd (a.a.). Ahrne anför att det
inte är omsorgen om den enskilde (kan tolkas som klienten eller persona-
len) som är organisationens primära intresse, det är dess överlevnad. Social-
tjänsten kan utsättas för kritik av Länsstyrelse och Socialstyrelse, enskilda
socialarbetare och ledning kan ställas till svars för tjänstefel och social-
nämnden kan avsättas på politiska grunder. Socialtjänsten som organisa-
tion överlever dock troligen eftersom det mesta som görs är lagstadgad verk-
samhet. Om man hårdrar det skulle detta kunna tolkas som att det viktiga
för socialtjänsten är, åtminstone på kort sikt, att samtala, hjälpa och åt-
gärda på ett sådant sätt att man inte utsätts för kritik som riskerar ge orga-
nisationen dåligt rykte. I detta att samtala och åtgärda på ett korrekt sätt, i
kombination med ett i praktisk handling lågt intresse för att ta reda på
resultat, skulle då organisationens inbyggda moral, som anses typiskt för
HSO (Hasenfeld 2000), stå att finna. En moral som tycks viktigare att upp-
rätthålla än att uppfylla organisationens mål. Vari socialtjänstens inbyggda
moraluppfattning skulle kunna tänkas bestå diskuteras i slutkapitlet.

Vilja
I det teoretiska avsnittet diskuterades begreppen person och organisation
där kentauren användes som en symbol. Socialarbetaren är både en privat
person och en del av en organisationen i vilken personliga motiv och hand-

5K K Alexanderson 050406 06-04-05, 09.51247



248

lingar får betydelse (Ahrne 1994). I ljuset av detta blir det väsentligt om
personen trivs i sin organisation och med sitt uppdrag och det verkar de
flesta ha gjort i FIL-projektets kommuner. Socialsekreterarna, som gräs-
rotsbyråkrater, har å ena sidan ett stort handlingsutrymme vilket det även
finns skäl till, Hasenfeld (1983) nämner lagmässiga, etiska, ideologiska,
tekniska och ekonomiska skäl. Men socialtjänstorganisationen får å andra
sidan svårt att kontrollera och påverka det sociala arbetet på gräsrotsnivå.
Utrymmet har i FIL-projektet inneburit att enskilda socialsekreterare själva
har kunnat avgöra om de vill använda metoderna eller ej. I beskrivningen
av ett extremt fall var socialsekreteraren X:s arbetssituation ett exempel
när handlingsutrymmet i organisationen är så stort att socialsekreteraren
själv bestämde om deltagandet i projektet skulle avbrytas eller ej. X tycktes
själv i stor utsträckning utforma kommunens missbruksarbete, och det tyck-
tes inte vara organisationens angelägenhet när X valde att kliva av projek-
tet. Enligt Lipsky (1980) kommer socialarbetaren att använda många argu-
ment för att undvika förändringar som innebär att de måste minska sin
diskretion. X utgör samtidigt ett exempel på dels hur svårt det är att leda
och kontrollera HSO men också att det var X egen vilja som styrde och fick
styra beslutet att inte vara kvar i projektet.

Ett sätt att få insyn i och inflytande (s. 40) är vad som sker i mötet mellan
socialsekreterare och klient skulle kunna vara att föra värderingsdiskussioner
(Hasenfeld 1983) via vilka den normativa makten används (Johansson
1992). De förekommer i viss utsträckning på arbetsplatserna i FIL-projek-
tet och detta behandlas något mer ingående längre fram (s. 261). Enligt
Hasenfeld (a.a.) behöver personalen stimuleras och sporras för att ge sup-
port, det vill säga medverka till implementering. Socialsekreterarna ger dock
uttryck för att de önskar mer stöd från ledningen och det är troligt att det
uteblivna stödet varit en hindrande faktor för implementeringen, liksom
arbetsledningens oförmåga att påverka (styra, kontrollera) de delar av det
sociala arbetet som enligt domänteorin benämns SD, socialsekreterar-
domänen. Samtidigt finns det goda skäl till att det sociala arbetet kräver ett
visst mått av handlingsutrymme i mötet, i dialogen eller i förhandlingen
mellan socialsekreterare och klient.

Det verkar inte vara något fel på respondenternas vilja annat än i något
undantagsfall där socialsekreteraren inte trivdes med vare sig arbetsplats
eller arbetsuppgifter. Inställningen till införandet av systematisk dokumen-
tation är också positiv och alla socialsekreterare och IFO-chefer var eniga
om vikten av införandet av metoder för systematisk dokumentation. Inten-
tion och handling kan således synas vara löst kopplade (Weick 1976). Det
sammantagna intrycket är att flertalet socialsekreterare och IFO-chefer för-
står och vill men de kan inte. Under rubriken ’kunna’ ovan diskuterades
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tänkbara förhållanden som bidrar till att varken organisationen eller dess
medarbetare kan, förhållanden som kan sägas vara av mer strukturell ka-
raktär. Det rör förhållanden som omnämnts här men som kommer att dis-
kuteras ytterligare längre fram i texten.

Kortfattat rör det frågor som att organisationen inte fungerar rationellt
utifrån mål och syfte. Det tycks vidare finnas en inbyggd moral som i högre
grad avgör vilka arbetsuppgifter som prioriteras i socialtjänstens arbete än
de lagstiftade målen, en moral som konstitueras i de handlingar som utförs
i organisationen på ett omedvetet sätt (se kapitel 7, s. 286). Att inte ’kunna’
rör också det handlingsutrymme och den lösa kopplingen som finns mellan
domänerna i organisationen och den brist på stöd och ledning som verkar
finnas (se s. 158). ASI och IUS hade inte definierats som ingående i ordina-
rie arbetsuppgifter och prioriteras därför inte av aktörerna i organisatio-
nen. Analysen pekar också på att socialsekreterarna kan ha fördelar av att
ha för mycket att göra. Inte för att de inte vill arbeta utan för att karaktären
på arbetet i kombination med brist på stöd i struktur och policy gör att de
är överbelastade – men inte genom att antalet ärenden är för högt. Social-
tjänstens praxis och rutiner stödjer inte införandet av metoder för systema-
tisk dokumentation varken juridiskt, administrativt eller praktiskt.

Genomförandefel
Substansdelen i programteorin har diskuterats (s. 241) och dess giltighet är
i hög grad beroende av att teorin om genomförandet är riktig och om denna
följts. Som framgått av ovanstående har teorin om FIL-projektets genom-
förande inte följts eftersom ASI och IUS inte använts i alla nya ärenden
under projekttiden. Den har däremot följts till vissa delar och detta tycks
mer ha sin förklaring i att inte ’kunna’ än i bristande ’förståelse’ eller ’vilja’.
En fråga man kan ställa sig är därför om teorin om genomförandet i FIL-
projektet verkligen var realistisk.

Genomförandet i programteorin är rationell till sin uppbyggnad (se ka-
pitel 2, s. 72). Kanske är det inte möjligt att beskriva en realistisk interven-
tion, en programteori i kronologisk ordning som gjorts i FIL-projektet. De
bakomliggande tankar som använts i den programteori som använts i pro-
jektet är hämtade från statsvetenskapen (Vedung 1998). Rothstein (1994)
menar dock att man inte från början kan veta exakt under vilka förhållan-
den implementeringen kommer att ske och att det därför är naivt att tro på
rationaliteten. Troligen menar han att förhållandena i en organisation hela
tiden är föränderliga varför en implementeringsteori som passar flera orga-
nisationer är orealistisk.24 Frågan är då hur genomförandet av ett program
ska beskrivas för att passa en HSO som socialtjänsten eller om det ens är
möjligt?
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I teoriavsnittet beskrevs några grundläggande drag för en HSO (Hasenfeld
1983). Samtidigt med dessa för HSO specifika egenskaper, finns traditio-
nellt byråkratiska och rationella inslag och socialtjänsten kan således sägas
ha delvis motsägande strukturer inbyggda. Det finns ett stort handlingsut-
rymme för socialarbetarna, insyn och kontroll är begränsade och det finns
inslag av och utrymme för moraliska ställningstaganden. Vad som äger rum
mellan handläggare och klient är inte enkelt att kontrollera, samtidigt som
socialtjänsten har byråkratiska inslag, strävar efter målstyrning, arbetar
planerat och där rutiner kan vara både formaliserade och standardiserade
till sin natur.

I FIL-projektet har det funnits många exempel på denna dubbelhet, en
byråkratiskt styrd organisation där gräsrotsbyråkraterna samtidigt har stor
handlingsfrihet. Politiker och IFO-chefer i FIL-projektet tycks i stor utsträck-
ning sakna kontroll och inflytande i arbetet som sker mellan socialsekreterare
och klient och använder sig av mål och riktlinjer med varierande framgång.
Handlingsutrymmet för socialsekreterare kan ses som en förutsättning för
ett till individen anpassat socialt arbete, men det är även en avsaknad av
stöd och vägledning, vilket efterfrågas av socialsekreterarna. Värderings-
diskussioner som enligt Hasenfeld (1983) skulle kunna vara ett sätt att styra
äger inte rum så ofta i FIL-projektets kommuner även om de förekommer.
Frågan om hur HSO kan kontrollera och styra arbetet utan att inskränka
det handlingsutrymme som krävs för att socialsekreterarna ska kunna göra
ett gott socialt arbete kan ses som centralt för kunna manövrera en HSO
(Ahrne 1994; se även Johansson 2003; Johansson 2004 b). Dessa svårig-
heter eller oklarheter vad gäller ledning och styrning kan ha försvårat
implementeringen av ASI och IUS eller kan man säga att genomförande-
teorin inte i tillräcklig utsträckning beaktade de oklara kontroll- och styr-
ningssystem som råder i socialtjänsten.

Hansen & Vedung (2005) ger exempel på en utvärdering där program-
teorierna utformats och utvecklats tillsammans med aktörerna. Olika
programteorier blottlades och ställdes mot varandra och nya bildades också
under utvärderingens gång. Det kan kanske uttryckas som att det ofta inte
finns bara en programteori utan flera samtidigt. Dessa kan vara konkurre-
rande eller komplementära (a.a.) Det skulle kanske kunna uttryckas som
att det skulle finnas en officiell programteori i FIL-projektet parallellt med
dolda programteorier som konkurrerade men inte synliggjordes under
projekttiden. Kanske kan man säga att X hade (s. 171) en egen dold
programteori som i ett tidigt skede visade sig inte vara möjlig att kombinera
med den officiella vilket ledde till dennes avhopp. X handlingar, normer
och värderingar i formen av en inofficiell programteori fick i enlighet med
de teoretiska antagandena betydelse för implementeringen. Alltså räcker
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det inte att en officiell programteori enbart fokuseras på arbetsgruppsnivå.
Varje enskild person kan genom sitt agerande ha påverkat resultaten av
implementering av FIL-projektet.

Personalomsättningen är hög inom socialtjänsten vilket också behöver
beaktas i en programteori som föregår en implementering i socialtjänstens
individ- och familjeomsorg. Till vilken grad organisationens medlemmar är
utbytbara, samt organisationens beredskap för att ersätta medlemmar om
det behövs, anges som centralt för hur en organisation formeras och even-
tuellt överlever (Ahrne 1994). Utbildning och träning i användandet av
metoderna förefaller behöva bedrivas under hela implementeringsfasen och
kanske även senare. En annan aspekt är adressaternas roll och betydelse i
detta fall klienternas. Även deras inställningar, personliga situation och
handlingar kan främja eller hämma användningen av ASI och IUS och där-
med implementeringen.

Istället för en kronologisk teori som anger vad som ska hända där det
ena steget bygger på det andra skulle en programteori för organisationer
som socialtjänsten kanske bättre kunna beskrivas i mer cykliska, spiral-
formade termer, där ständiga ”omtag” måste göras med hänsyn till olika
omständigheter i organisationen och bland dess medlemmar. Spiralmeta-
foren (se även Premfors 1989) antyder att implementeringen tar längre tid
än i en rationellt beskriven programteori, men för varje ”omtag” skulle en
högre grad av implementering, kunna uppnås. Spiralmetaforen innebär
också att det kan bli ”rundgång” (spiralens ringar hakar fast i varandra)
och att ingen utveckling sker eller att en neråtgående rörelse förekommer
som innebär att utvecklingen går tillbaka (implementeringsprocessen av-
stannar och till slut går allt tillbaks till utgångspunkten). Sådan tillbaka-
gång eller stagnation kan tänkas ske när förhållanden som här beskrivits
som hämmande (se s. 237) föreligger. En programteori som föreskriver im-
plementering av exempelvis metoder i socialt arbete kan vinna på att redan
vid formuleringen ha vägt in hur sådana presumtivt hämmande förhållan-
den ska kunna hanteras eller förhindras.

3. Historisk bakgrund
Enligt Vedung  (1998) kan insatsen, eller som här FIL-projektet, ges en
betydelsefull legitimitet om berörda får deltaga på olika sätt vid reformens
tillkomst, och förankringsarbetet kan vara avgörande för hur väl en imple-
mentering kommer till stånd. I FIL-projektet tycks förankringsarbetet varit
genomtänkt och även genomförts i enlighet med programteorin. Det invol-
verade samtliga socialsekreterare, 1:e socialsekreterare, IFO-chefer och po-
litiker på något sätt. Ändå har några socialsekreterare inte känt sig delakti-
ga i arbetsgruppens eller kommunens beslut att deltaga i projektet. De kan-
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ske var frånvarande den dagen deltagandet diskuterades i arbetsgruppen;
de deltog heller inte på informationsträffen som hölls för alla presumtiva
deltagare eller de uppfattade heller inte att arbetsgruppen fick välja, utan
såg det som att det redan var bestämt av arbetsledningen. Enligt tidigare
forskning (Sunesson 1985; Eriksson & Karlsson 1990; Forslund 1996) tycks
det inte vara centralt att idéer om utveckling kommer enbart från socialar-
betare (bottom-up) eller enbart från ledningsnivå (top-down). Det som är
viktigt är emellertid målmedvetenhet och intresse uppifrån och uppslutning,
delaktighet och påverkansmöjligheter underifrån för att implementeringen
ska lyckas (Forslund 1996). Till uppifrån-och-ner respektive nerifrån-och-
upp perspektivet kan läggas forskning som identifierat övertygade och re-
sursstarka nyckelpersoner som viktiga för en implementering (Premfors
1989; Bell 1998/1999; Engström & Larsson 1998; Jenner & Segraeus 2005;
Larsson 2005). Det är således inte tillräckligt med formella beslut på alla
nivåer. Vilken eller vilka i organisationen som berörs kan variera beroende
på hur genomgripande förändringen är men i en intervention som till exem-
pel berör och utmanar socialsekreterarnas arbete är det av vikt att alla kän-
ner sig involverade och delaktiga i projektets tillkomst. Förutom att arbets-
grupper, IFO-chefer och socialnämnder eller motsvarande involveras på en
formell nivå tycks även var och en behöva involveras som personer. Detta
därför att  socialsekreterarnas handlingar har stor betydelse för hur organi-
sationen formeras och uppfattas.

I en byråkratiskt styrd organisation som socialtjänsten formellt är, är det
inte tänkt att en enskild medarbetare ska kunna ställa sig vid sidan av fat-
tade beslut eller att personliga preferenser ska spela någon roll för vem som
är handläggare – beslut ska följas och genomförandet följas upp genom
internkontroll. En optimalt fungerande byråkratisk organisation hade in-
gripit om någon inte skötte sina åligganden, som i FIL-projektet där en-
skilda socialsekreterare inte använde metoderna eller till och med valde att
lämna projektet. Men arbetsledning och organisation i FIL-projektet lät
sådant passera, det vill säga det var upp till enskilda socialsekreterare om
de använde dokumentationsmetoderna eller inte.

Man kan inte påstå att förankringsarbetet varit dåligt i FIL-projektet,
snarare tvärtom. Men trots det har enskilda socialsekreterare tillåtits ställa
sig vid sidan av. Det är möjligt att ledning och projektledare hade kunnat
initiera mer omfattande diskussioner med medarbetarna inför projektstart
och då kunnat ta upp frågan om syfte och innehåll med införandet av meto-
der för systematisk dokumentation. Det kan ju också tänkas att känslan av
upplevd delaktighet inte enbart har med delaktighet i beslutet att vara med
i projektet eller inte att göra. Det kan finnas andra faktorer i arbets-
situationen som gör att man som socialsekreterare inte känner sig delaktig
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överhuvudtaget i organisationen. Man sköter sitt, det vill säga det man upp-
fattar som ens primära åligganden, men inte mer.

Införandet av dokumentationsmetoderna är framför allt när det gäller
uppföljningar och aggregeringar att betrakta som en stor förändring av för-
valtningens och socialsekreterarnas arbetssätt. Dessa innebar att delvis helt
nya arbetsmoment tillkommit som kräver utrymme, vilket kan skapas ge-
nom att andra arbetsuppgifter priorteras bort, resurser tillförs eller att ären-
den handläggs tidsmässigt fortare. Ett ofta återkommande argument från
socialsekreterare och IFO-chefer var brist på tid (som kan vara en resurs-
fråga). Detta har även dokumenterats i en annan studie där uppföljnings-
intervjun endast användes periodiskt beroende på just tid och resurser
(Jenner & Segraeus 2005). Detta förhållande hade inte uppmärksammats
tillräckligt före eller i FIL-projektet och det fanns igen plan för hur denna
större förändring av arbetssätt skulle hanteras. Uppföljningar och agg-
regeringsarbete var tänkta att utföras inom ramen för det ordinarie arbetet
samtidigt som det i förutsättningarna för FIL-projektet ingick att det inte
fick innebära några tillkommande kostnader för kommunerna. Momenten
uppföljning och aggregering krävde tillkommande tid och det som återstod
då var att prioritera inom ramen för de ordinarie arbetsuppgifterna. Några
prioriteringsdiskussioner förekom inte med anledning av detta annat än i
viss utsträckning på arbetsgruppsnivå. Enskilda socialsekreterare eller ar-
betsledare på 1:e arbetsledarnivån  fick problemet ”i sitt knä”. I något fall
riktades irritationen mot projektledaren; denne ansågs inte förstå arbets-
gruppernas pressade arbetssituation och kraven på att följa upp tolkades
som att uppföljningarna skulle göras för att tillfredställa denne. Trots att
metoder som innebär nya arbetsuppgifter och förändrade roller kräver att
motsvarande förändring även sker på arbetsplatsen (Hasenfeld 1983) för-
des diskussionen aldrig på allvar i referensgrupp eller i organisationerna
där de kanske borde hört hemma.

Utvecklingsarbete tar tid. För denna uppfattning finns stöd inte bara i
FIL-projektet utan även  i tidigare forskning (Eriksson & Karlsson 1990;
Ahlberg & Leissner 1996; Lundefors 2003; Johansson 2004; Socialstyrel-
sen 2004 b; Jenner & Segraeus 2005; Larsson 2005). Lärdomar som ifråga-
sätter dominerande tankesätt kräver längre tid för att åstadkomma kon-
kreta förändringar än lärdomar av mer trivial natur (Vedung 1998; Johans-
son m.fl. 2000). Det finns även på teoretiska grunder anledning att anta att
större förändringar av arbetssätt tar tid. Enligt nyinstitutionalismen är
administrativa rutiner, regler och praxis i en organisation intimt samman-
kopplade med det organisatoriska fältet där tankar, idéer, normer och vär-
deringar påverkar och påverkas. Institutionella myter (se kapitel 2, s. 64)
uppstår och ur detta föds med tiden institutionaliserade och kulturellt in-
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lärda beteenden som omedvetet uppfattas som objektiva handlingar eller
sanningar, och som i ett visst sammanhang omvandlas till strukturer i for-
mella rationella organisationer. (Powell & DiMaggio 1991). Är det sådana
djupt förankrade myter  som utmanas med ett nytt arbetssätt så är det inte
konstigt att de tar tid att förändra. Resonemanget har beröringspunkter
med Hasenfelds (2000) diskussion om hur upprätthållandet av den samhäl-
leliga moralen blir viktigare för organisationen än vilka resultat som nås.
Detta kan eventuellt ge en vägledning till frågan vad det är för moral som
kan tänkas ligga implicit i att kommunerna som deltog i FIL-projektet inte
prioriterade uppföljning. Detta utvecklas mer i slutkapitlet.

4. Metodernas relevans och tydlighet
Resultatet tyder på att de som förväntas använda dokumentationsmetode-
rna som prövats i FIL-projektet upplever dem som relevanta för det sociala
arbetet. Enligt implementeringsteori är detta troligtvis en förutsättning för
en lyckad implementering (Hasenfeld 1983). Det betyder att IUS och ASI
verkar vara relevanta för det sociala arbete som socialsekreterare, IFO-che-
fer och politiker anser sig utföra. Metoderna verkar också relevanta i för-
hållande till vilket kunskapsunderlag som socialtjänsten behöver för att fat-
ta beslut i individuella ärenden, i förhållande till socialtjänstlagstiftningens
bestämmelser om förhållnings- och arbetssätt i arbetet med individer och
grupper, samt i förhållande till vilket kunskapsunderlag socialtjänsten be-
höver för verksamhetsutveckling. Metodernas förtjänster när det gäller kart-
läggning av klienternas situation, problem och resurser som underlag för
utredning och bedömning av behov har tydligt framkommit. Trots att me-
toderna över lag förefaller relevanta för socialtjänstens arbete har inte soci-
alarbetarna och deras organisationer använt dem i den utsträckning som
programteorin angav. IUS och ASI förefaller således vara relevanta för det
sociala arbete som utförs i socialtjänsten samtidigt som det kan hävdas att
de inte har testats i alla moment (kartläggning, uppföljning, aggregering
och utvärdering) vare sig i FIL-projektet eller i någon annan studie – meto-
derna har fortfarande inte prövats fullt ut för att deras relevans för verk-
samhetsutveckling ska kunna bedömas.

Frågan är om beslutet om deltagande i projektet kan anses vara mer
symboliskt än verktygsmässigt eller sakligt (Vedung 1998; Røvik 2000).
Kanske gäller detta framför allt för den som företräder IFO-verksamheten,
nämligen IFO-cheferna. De är också ofta organisationens representanter på
det organisatoriska fältet (Johansson 2002). De företräder sina organisa-
tioner i många sammanhang och kommunernas socialtjänster kanske inte
vill vara olik andra socialtjänstorganisationer utan kanske vill framstå som
framsynta på exempelvis kvalitetsområdet. Införandet av en ny metod för
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systematisk dokumentation kan då framstå som lockande. Att vara lik eller
ligga före övriga socialtjänstorganisationer inom samma organisatoriska
fält kanske är viktigare än själva införandet av ett dokumentationssystem i
praktiken och erbjudandet om deltagande i FIL-projektet kan ha varit en i
tiden liggande, juridiskt och professionellt legitimerad lösning. Symbolisk
politik innebär ”att insatsen utformats i annat syfte än att uppnå sakin-
riktade resultat” (Vedung 1998, s. 171). Därmed skulle själva beslutet att
vara med vara viktigare, som symbolhandling, snarare än att indikera ett
genuint intresset för att faktiskt införa metoderna. Det kan vara en bland
flera tänkbara förklaringar till att IFO-cheferna inte gav ett mer aktivt stöd
till projektet än vad de gjorde. Det utesluter inte att det samtidigt finns ett
sakligt intresse på det sättet att organisationens medlemmar vill veta mer
om effekterna av hjälpinsatserna för klienterna. Kanske överstiger ambitio-
nen förmågan när vardagsarbetet trycker på. Troligast är att det finns både
symboliska motiv och sakliga skäl till deltagandet i projektet.

Frågan om vad som prioriteras i en organisation kan antas ha att göra
med organisationens överlevnad och organisationens överlevnad beror en-
ligt Hasenfeld (1983) på hur väl den lyckas bli ett med de inbyggda moral-
systemen snarare än vilka resultat eller effekter som nås, en fråga som kom-
mer att tas upp till diskussion i slutkapitlet. Enligt Ahrne (1994) är
centripetala krafter, tillräckligt med resurser, graden av utbytbarhet och hur
kontrollfunktionen organiseras avgörande för organisationens överlevnad.
Det skulle kunna tala för att socialtjänsten hotas när personalomsättningen
är hög, när kontrollen inte fungerar, och när arbetsvillkoren är undermå-
liga. Då tar intresset för och arbetet med sådana förhållanden överhanden.
Kraften ägnas åt frågor som har med överlevnaden att göra snarare än re-
sultatet det vill säga om klienterna blir hjälpta eller ej.

Det fanns i FIL-projektet tekniska problem med datorprogrammet till
IUS vilket försvårade implementeringen och så när höll på att stjälpa hela
FIL-projektet. Problemen löstes genom att datorstödet övergavs och en
manuell hantering infördes. På det sättet avbröts inte projektet helt och
hållet. Men det bidrog samtidigt troligen till att en arbetsgrupp inte valde
att fortsätta använda IUS efter projekttidens slut. Det är en känd och viktig
lärdom att teknisk support måste fungera innan implementeringen börjar
(Vedung 1998). Den lärdomen bekräftas av FIL-projektets resultat.
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5. Klienternas vilja och förståelse
Klienternas (adressaterna, se s. 68) förståelse och vilja och den allmänna
belägenheten de befinner sig i kan inverka på implementeringsresultatet
(Vedung 1998). Som tidigare beskrivits har klientstudien ett begränsat
vetenskapligt värde men vissa resultat har ändå tagits med (se kapitel 3,
s. 98). Socialtjänstens klienter kan inte ses som en given grupp människor
utan samhällets medborgare formeras till klienter i mötet med socialtjänst-
ens gräsrotsbyråkrater; individen, människan transformeras till klient
(Sunesson 1981; Johansson 1992; Billqvist 1999; Carlsson 2003). I den
processen förväntas socialsekreteraren tillämpa de lagar, regler och rutiner
som gäller. Innan IUS eller ASI blev aktuella för användning i det enskilda
fallet har transformationen från kommunmedborgare till klient redan skett.
När människor möts i ett socialarbetar – klientförhållande är situationen
ojämlik på så sätt att socialarbetaren har makten att bedöma och besluta
och klienten är underordnad myndighetens ageranden (Salonen 1998). Det
kan därför finnas skäl för klienter att vara till lags för att få den hjälp man
önskar. Alternativt vill man överhuvudtaget inte medverka då man inte
upplever sig ha några problem.

Den allmänna belägenheten som socialtjänstens klienter befinner sig i
kan vara ett problem som försvårar införandet av och användningen av IUS
eller ASI. Det ligger helt enkelt en svårighet i att faktiskt få tag på klienterna
för uppföljande samtal på grund av att de kan vara i aktivt missbruk, de
kan sitta i fängelse, sakna fast adress eller till och med vara avlidna. De kan
också vara anmälda, tvingade till kontakt med socialtjänsten utan att de
själva önskar få någon hjälp och därför ointresserade av en uppföljande
kontakt överhuvudtaget. De kan även, visade det sig i FIL-projektet, ställa
upp på intervjuerna för socialtjänstens eller socialsekreterarens skull.

Det förefaller vara en viktig aspekt för klienterna hur socialarbetaren
presenterar och genomför såväl kartläggande som uppföljande intervjuer.
Ett exempel härpå är när socialsekreterare använde otympliga intervjumallar
(pappersutskrifter från det planerade datorprogrammet IUS) som de själva
tyckte var förkastliga, varvid klienten upplevde hela intervjun som tämli-
gen värdelös. En annan socialsekreterare som förlikat sig med pappersut-
skriften, hanterade mallen på ett sådant sätt att klienten ändå uppfattade
intervjun som värdefull.

Den kartläggande respektive uppföljande intervjun kan med tjänste-
forskningstermer benämnas som en tjänst. Inom tjänsteforskningen defi-
nieras tjänstebegreppet som en ”kedja av (sekventiella och parallella) värdes-
kapande aktiviteter eller handlingar, vilka bildar en process i syfte att uppnå
ett visst resultat. I processen medverkar klienten genom att utföra olika
moment i interaktion med socialarbetaren” (Messing & Westlund 2004,
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s.11). Inte bara socialsekreterarnas utan även klienternas åsikter och hand-
lingar i intervjusituationerna påverkar således hur och kanske också i vil-
ken omfattning dokumentationsmetoderna används.

Av de svenska studier som behandlar klienternas upplevelser av och åsik-
ter om socialtjänstens användning av dokumentationsmetoder så tycks inte
klienterna ha något emot att intervjuas, åtminstone inte när det gäller den
kartläggande intervjun (Engström & Armelius 2002, Larsson 2003; Ras-
musson m.fl. 2004). De är få studier (a.a.) som kunnat belysa klienternas
upplevelser av både kartläggande och uppföljande intervjuer av den anled-
ningen att så få klienter varit med om uppföljande intervjuer inom ramen
för systematiska dokumentationssystem i socialtjänsten.

Att bli intervjuad i enlighet med ASI och IUS kan upplevas väldigt posi-
tivt av klienter och det kan möjligen innebära att klienten blir mer delaktig
i sitt eget ärende. I vilken utsträckning detta sker varierar beroende på klient-
ens inställning och personliga förhållanden och beroende på vilket sätt in-
dividen blivit klient i socialtjänsten. Om denne blivit tvingad till kontakt
utan egen insikt om eventuella problem eller om man frivilligt sökt hjälp
påverkar troligen viljan att medverka i samtal och intervjuer överhuvudta-
get. Genom att socialarbetare och klienter båda är personer som ingår i en
mängd olika organisationer, för att använda Ahrnes (1994) vidare organi-
sationsbegrepp, påverkar det utfallet av mötet mellan socialarbetaren och
klienten. En klient är till exempel inte bara missbrukare eller mamma till en
utagerande tonåring. Socialarbetaren är inte bara sitt yrke. De ingår båda i
en mängd andra organisationer och sammanhang som påverkar dem. Ett
exempel på att socialsekreterare i en kommun tyckte att användningen av
IUS bidragit till att inte bara se klienten som missbrukare, utan som en
människa med resurser och problem inom livets alla områden.

Sammantaget kan sägas att de klienter som medverkat i studien har visat
förståelse och vilja för socialtjänstens försök att använda dokumen-
tationsmetoder, även om klienterna haft lite varierande erfarenheter av hur
dokumentationsmetoderna använts. Resultatet av FIL-projektet indikerar
att klienterna inte bara har förståelse för detta utan det kan till och med
vara så självklart för dem att socialsekreterarna har kunskap om huruvida
hjälpinsatsen verkligen hjälper att de knappt reflekterat över motsatsen.

6. Implementeringsorganisationen
Ett projekt kan vara mer eller mindre integrerat i eller särskiljt från den
organisation i vilken implementeringen ska ske. Hur ett utvecklingsprojekt
(som inte behöver vara det samma som implementeringsorganisationen, se
figur 1, s. 70) organiseras och relateras till den ordinarie organisationen har
betydelse inte bara för resultatet (om implementeringen lyckas eller inte),
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utan också för i vilken utsträckning lärdomar från projektet kan komma
att implementeras i den permanenta organisationen (Johansson m.fl. 2000).
Även begreppen fast och löst koppling används för att beskriva ett projekts
placering i förhållande till den organisation där projektet uppstått. Forsk-
ning har visat att en löst knuten projektorganisationen å ena sidan ger ut-
rymme för kreativitet, men å den andra får svårare att återföra erfarenheter
till den fasta organisationen. Ett fast knutet projekt utförs på samma plats
som det ordinarie arbetet, och innebär inte ett lika kreativt projekt som det
löst kopplade projektet, men har istället mindre problem med implemente-
ringen i den ordinarie verksamheten (Johansson m.fl.2000; Johansson
2004). FIL-projektet hade denna kunskap när strategin för projektet lades
fast och det bestämdes att FIL-projektet skulle genomföras i det ordinarie
arbetet.

FIL-projektet utfördes i det ordinarie arbetet men implementerings-
organisationen för FIL-projektet bestod av en FoU-enhet (en extern imple-
menteringsorganisation) som kombinerades med ett internt implementering-
sansvar inom respektive socialtjänstorganisation. Denna kombination av
externt och internt ansvar för ett projekt, inom ramen för det ordinarie
arbetet, borde i enlighet med Johansson m.fl. (2000) banat vägen för en
lyckad implementering. FoU-enheten tillhandahöll en projektledare som av
projektkommunerna tillskrivits en betydelsefull roll. Projektledaren var en-
bart stödjande och hade inga beslutande eller arbetsledande funktioner. Men
det kan ha varit så att IFO-ledningarna eventuellt förlitat sig på projekt-
ledaren i alltför hög utsträckning på bekostnad av ett eget ansvarstagande,
vilket i slutändan försvårat implementeringen medan projektledaren  dock
i någon mån kan sägas ha misslyckats med att få organisationerna att ta ett
mer aktivt delat ansvar. En diskussion före och under projektet om projekt-
ledarens roll i förhållande till arbetsledningens ansvar hade eventuellt kun-
nat gynna implementeringsförsöket.

Samtidigt kan man ställa frågan om implementeringsorganisationens
betydelse överhuvudtaget. Troligen hade ett projekt som FIL-projektet, med
de förutsättningar som rådde, överhuvudtaget inte kunnat genomföras utan
att extra stöd tillförts. En tillkommande resurs med fokus på införandet var
därför gynnsamt. Det finns dock inte tillräcklig empiri i denna studie för att
ge svar på frågan om det varit bättre eller sämre att resursen (i form av
projektledaren) skulle varit externt eller internt organiserad. Man kan också
i efterhand fundera över om förankrings- och föreberedelsearbetet i respek-
tive organisation skulle fått ta längre tid i anspråk innan implementeringen
startade. Det räckte uppenbarligen inte med formella beslut från ledning
och politiker och beslut från arbetsgrupperna inkluderande den informa-
tion och utbildning som gavs. Som framgått tidigare behöver, vid interven-
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tioner i HSO,  förankringsarbetet inbegripa socialsekreterare och IFO-che-
fer på ett personligare plan. En stor förändring innebär att organisationen
måste förbereda sig för och anpassa arbetssättet och organisationen till dessa
förändringar.

8. Insatser av andra aktörer
I teoriavsnittet behandlades begreppet organisatoriska fält (DiMaggio &
Powell 1983; Johansson 2002). Ett sådant kan definieras enbart i termer av
föreställningar, en tankevärld, eller som bestående av konkreta nätverk och
organisationer. I detta avsnitt används begreppet i betydelsen konkreta nät-
verk. Andra myndigheters ageranden på nationell, regional och lokal nivå i
implementeringsskedet kan påverka utfallet av en implementering och där-
för bör enligt Vedung (1998) ett systemperspektiv anläggas för att inte bara
se en verksamhet isolerat.

Organisatoriska fält kan variera och en organisation kan ingå i flera fält
eller sägas gå i och ur olika fält i olika sammanhang. Kommunerna kan
sägas ingå i det fält som utgörs av socialtjänstområdet i Sverige och motsva-
rande områden i västvärlden. Till detta fält kan knytas departement, Social-
styrelse, länsstyrelse och den kommunala socialtjänsten inklusive respek-
tive myndighets internationella kontakter. Interaktionen mellan de nämnda
aktörerna kan sägas ske på såväl en horisontell som en vertikal nivå (Ekermo
2002). Med detta avses att exempelvis departement, Socialstyrelse och Läns-
styrelse har resurser och makt över socialtjänsten, och socialtjänsten får stå
till svars uppåt (vertikal interaktion), men samtidigt pågår aktiviteter där
man utbyter tjänster på ett mer jämbördigt horisontellt plan. Personalens
och kommunernas intresse- och brukarorganisationer är även de aktörer
på det organisatoriska fältet (kapitel 2, s. 64) och kan ha betydelse för imple-
menteringen av dokumentationsmetoder. Såväl personal, klienter som kom-
munen själv som organisation kan vara anslutna till sådana intresseorgani-
sationer och påverkas av detta på olika sätt.

Insatser av andra aktörer har inte varit i fokus i denna studie annat än att
Länsstyrelsens roll diskuterats med IFO-cheferna i samband med intervju-
erna efter projektet. Länsstyrelsen utövar tillsyn över socialtjänsten men
har också en stödjande funktion gentemot kommunerna. Länsstyrelserna
kan sägas kunna agera både horisontellt och vertikalt. Ingen av IFO-che-
ferna i FIL-kommunerna kunde påminna sig att Länsstyrelsen under deras
tid som arbetsledare någonsin frågat om och i så fall på vilket sätt social-
tjänstens insatser följs upp, individuellt eller på gruppnivå. Det tycks hitin-
tills inte varit viktigt vid tillsyn. Resultat i form av hur det gick för klienten
tycks inte efterfrågas vare sig av länsstyrelse eller i kommunerna. Däremot
kan Länsstyrelsen sägas ha agerat horisontellt, stödjande genom att bevilja
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projektmedel för att möjliggöra FIL-projektet. Socialstyrelsen agerar ge-
nom debatt, genom CUS och senare IMS för användningen av standardise-
rade dokumentationssystem (Socialstyrelsen 2004 b; 2005 b). Även detta
sker, till dags dato, på ett horisontellt plan. För att återknyta till tidigare
resonemang (Sunesson 1985) kan det tänkas att såväl Socialstyrelsens som
Länsstyrelsernas ageranden skulle kunna ha betydelse för vad som i
socialtjänstens arbete definieras som normalt tillhörande arbetet och där-
vid få genomslag. Det kan därvidlag också få betydelse för vad de facto
socialarbetarna kommer att göra men även andra förhållanden har bety-
delse för detta vilket har med personen socialarbetaren och organisationen
(exempelvis handlingsutrymmet och den lösa kopplingen, se kapitel 2) att
göra. Därför skulle en vertikal interaktion mellan socialtjänst och statliga
organ kunna ses i termer av ett flöde som inte bara går uppifrån och ner
utan också nerifrån och upp (jämför samma resonemang vad gäller förhål-
landen inom organisationen) vilket troligen är en förutsättning för att me-
toder för systematiskt dokumentation ska komma till användning. Det kan
också gälla andra större förändringar som initieras uppifrån men som är
beroende av gräsrotsbyråkratens och adressatens, klientens eller brukarens
ageranden för att implementeras.

Som tidigare angivits så har inte ”det organisatoriska fältet” utforskats
närmare i denna studie. Det betyder inte att det är mindre viktigt, tvärtom.
Resultatet av socialtjänstens arbete på individ- och gruppnivå är många
gånger beroende av samarbete och samverkan med andra organisationer.

Domänteorin – en återkoppling
Indelningen i domäner och beskrivningen av de sinsemellan olika struk-
turerna gjorde att domänteorin blev intressant för studien. Den fick bety-
delse för forskningsdesignen och för det metodologiska upplägget på så sätt
att socialsekreterare, IFO-chefer och politiker fick utgöra de tre domänerna
och att olikheter och likheter i deras handlande och i deras uppfattningar
har kontrasterats på olika sätt i resultatredovisning och analys. Datainsam-
lingen har dock inte skett med tanke på att specifikt pröva domänteorins
giltighet. Det finns inte empiriskt underlag för att utsätta teorin för pröv-
ning, men det finns empiriska data som kan användas för att i viss mån
diskutera domänteorin och dess applicerbarhet på svenska socialtjänstför-
hållanden. Det bör dock poängteras att en sådan prövning inte är att be-
trakta som studiens huvudresultat. Det är också så att den empiri som pre-
senteras här är till vissa delar ny i förhållande till resultatredovisningen i
kapitel 5.

Utmärkande för domänteorin är domänernas olika styrande principer,
deras olika mått på framgång samt olika strukturer och arbetssätt (tabell 2,
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s. 61). Domänerna är sinsemellan löst kopplade vilket betyder att de också
arbetar åtskiljda och autonomt. Det betyder att socialsekreterardomänen
(SD) har ett stort handlingsutrymme vilket berörts tidigare men här disku-
teras mer ingående.

Socialsekreterarnas handlingsutrymme
Enligt domänteorin krävs sanktioner från politikerdomänen (PD) för att
det ska gå att arbeta framgångsrikt i en organisation. Det är möjligt att det
krävs, men sanktioner i form av formella beslut är uppenbarligen inte till-
räckligt för att en implementering ska komma till stånd. Den lösa koppling-
en inom organisationen som bidrar till ett stort handlingsutrymme för social-
sekreterarna gjorde, trots att PD beslutat om deltagande i FIL-projektet, att
enskilda socialsekreterare kunde och tilläts att agera stick i stäv med fatta-
de beslut.

Den byråkratiska makten i form av beslut, regler och rutiner tycks ha
svårigheter att nå ut till socialsekreterarna och det arbete som utförs i mö-
tet med klienterna. Idealt i ett byråkratiskt system skulle socialsekreterarnas,
IFO-chefernas och politikernas syn på sina arbetsuppgifter och uppdrag
överensstämma med verksamhetens mål och inriktning. Men inte heller lo-
kala mål och riktlinjer verkar få något större genomslag och därmed knap-
past någon styrande funktion. Socialsekreterarnas stora handlingsutrymme
kan ses som ett utrymme som både som nödvändigt för det sociala arbetet
men även som en brist på styrning och kontroll. Det tycks av social-
sekreterarna inte upplevas som en frihet, utan snarare som brist på stöd (se
även Larsson & Morén 1988). En form av kontroll som nämns som an-
vändbar när arbetsuppgifterna är mindre regelstyrda går ut på att påverka
personalens värderingar och kognitiva processer (Hasenfeld 1983; Johans-
son 1992). Den kallas passiv/diskret - passiv ur arbetsledningens perspektiv
och diskret i förhållande till socialarbetaren (Johansson 1992). Värderings-
diskussioner som kan hänföras till passiv/diskret kontroll (det kan till ex-
empel handla om socialsekreterarens och socialtjänstens roll, vem är verk-
samheten till för, etiska frågor, rättigheter, skyldigheter med mera) före-
kommer på arbetsplatserna i FIL-kommunerna men inte i någon stor om-
fattning (s. 170). Det är emellertid inte klarlagt vilka som deltar eller vilket
innehållet är i dessa diskussioner i FIL-kommunerna. Olika normsystem
inom organisationen konkurrerar vilket försvårar för ledare att påverka
och styra genom att medlemmar förvärvar likartade värderingar om vad som
är ett gott arbete (Johansson 1995). Med tanke på att IFO-cheferna inte
upplever sig hinna kommunicera med socialsekreterare i tillräckligt stor
utsträckning så är det troligt att värderingsdiskussioner inte var så vanligt
förekommande att de får någon form av mer uttalad styrnings- eller kon-
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trollfunktion. Handlingsutrymmet för SD blir än större i brist på stöd och
styrning. Intrycket är att detta i hög grad är att likna vid icke-styrning.
Arbetsgrupperna blev, i förhållande till den egna organisationen, lämnade
ganska ensamma med sitt projekt tillsammans med  projektledaren.

Socialtjänsten kan karaktäriseras som ett löst kopplat system men alla
frågor är troligen inte löst kopplade i förhållande till socialsekreterar-
domänen (SD) även om det arbete som utförs i mötet med klienterna före-
faller vara så. En organisation kan således  sägas ha lösa kopplingar i vissa
avseenden men fastare i andra (Weick 1976). Den lösa kopplingen skapar
ett handlingsutrymme. Detta utrymme fylls med olika former av ”arbets-
verktyg” att hålla sig till, som olika arbetsmetoder, modeller, rutiner och
handledning. Dessa verktyg blir ett stöd i brist på ledning eller brist på
tydliggjorda gemensamma värderingar om arbetets innehåll. Verktygen kan
i princip ha vilken inriktning som helst; det beror på faktorer som den en-
skilde socialsekreterarens preferenser, kontakter, motiv och värderingar.
Trender och modeflugor vilka kan ha mer eller mindre koppling till någon
gemensam policy i organisationen får, genom det stora handlingsutrymmet
i kombination med brist på stöd och styrning, möjlighet att spridas. Orga-
nisationen förefaller närvarande och frånvarande på samma gång (se även
Larsson & Morén 1988). Som ett exempel på ovanstående återges nedan en
berättelse från en arbetsgrupp i FIL-projektet om hur det kan gå till inom
socialtjänsten när beslut om inriktning på handledning ska tas.

Gruppen berättade att de en period hade handledning i kognitiv beteende-
terapi. Tanken var att denna skulle spridas till resten av förvaltningen. Men
så fick socialsekreterarna på förvaltningen mer information om denna in-
riktning genom en nyanställd socialsekreterare som också var terapeut-
utbildad och de började bli tveksamma. Sen skedde förändringar i förvalt-
ningen och tanken utvecklades att förvaltningen skulle ha en mer enhetlig
inriktning. Valet stod slutligen mellan systemteori eller familjeterapi. På frå-
gan vad som avgjorde valet mellan dessa uppgavs att någon hade gått på
kurs eller läst familjeterapi. Familjegruppen hade också en handledare som
arbetade med ett systemteoretiskt arbetssätt som även var utbildare. Inrikt-
ningen innebar ett helhetstänkande, som familjegruppen föreslog, varvid de
övriga grupperna gick med i två terminers utbildning. På en fråga om de
övervägt vad forskningen hade att säga om de olika inriktningarna svarade
de att det var därför de lämnade den kognitiva beteendeterapin. De trodde
inte att den riktigt skulle passa i socialtjänsten. Organisationen och led-
ningen verkade inte ha någon policy när det gällde typ av handledning eller
handledningens funktion. Arbetsgrupperna verkade ha stor frihet att välja
och intrycket är att besluten om handledning och dess inriktning skett utan
någon medveten strategi från organisationen. Detta intryck att handled-
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ningen som förekommer inom socialtjänsten har många olika inriktningar
och är löst kopplade till verksamheten för övrigt bekräftas även i Kubas-
projektet (Socialstyrelsen 2000).25

I brist på policy, styrning och kontroll fylls socialsekreterardomänen med
arbets- och handledningsmetoder som kan vara mer eller mindre evidens-
baserade eller utprovade. Ett visst mått av handlingsutrymme är en förut-
sättning för att kunna möta klienter på ett individuellt sätt, men utrymmet
innebär samtidigt ett tomrum (brist på stöd och styrning). Det ligger nära
till hands att här relatera till forskning om professioner. Det är troligt (med
stöd av det nyinstitutionella begreppet organisatoriska fält) att socionome-
rna som profession genom sin utbildning, sin professionella kultur och sina
intresseföreningar också påverkar detta handlingsutrymme.26 Social-
arbetarna kan genom sina handlingsmöjligheter i viss utsträckning välja
vad de ska fylla utrymmet med och de skulle i alla fall teoretiskt sett ha
kunnat välja att använda ASI eller IUS, istället för att inte göra det.

Av resultatkapitlet framgick att socialsekreterarna tycktes tillmäta sin
egen uppfattning mindre betydelse än IFO-chefer och politiker gjorde när
det gällde det enskilda klientarbetet (se diagram 8a och b, och s. 188). Social-
arbetarna upplever inte, trots det stora utrymmet, att deras uppfattning har
så stor betydelse. De ger istället klientens behov, uppfattning och resurser,
och lagstiftningen ett större utrymme. Klienternas upplevelse verifierade
denna socialsekreterarnas bild vilket skulle kunna betyda att klienten har
ett inflytande i sitt eget ärende. Men fortfarande har organisationen be-
gränsad insyn i vad som sker i mötet mellan socialarbetare och klient. Skulle
det betyda att klientarbetet är prioriterat? Med stöd av resultatet (se s. 156)
från denna studie kan man kanske säga att visst klientarbete (som att sam-
tala, hjälpa, åtgärda) blir prioriterat  men inte aktiviteter som har med upp-
följning att göra.

I nästa avsnitt diskuteras politikernas och IFO-ledarnas syn på sitt och
verksamhetens uppdrag i förhållande till några domänteoretiska begrepp.

Domänspecifika principer
En frågeställning i FIL-projektet som kan belysa domänteorins domänspe-
cifika principer (se kapitel 2, tabell 2, s. 61), rörde politikernas respektive
IFO-ledarnas uppfattning om verksamhetens uppdrag kontra deras eget
uppdrag i detta. Tabellerna 25 och 26 får tjäna som underlag för en efter-
följande diskussion om domänteorin och FIL-projektet. Samma respondent
kan ha angett flera svar.
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Tabell 25. Verksamhetens uppdrag enligt politikerna (n=31) och IFO-cheferna
(n=4) i jämförelse med några av domänteorin angivna principer. Siffrorna anger
antal personer som uttalat sig enligt den angivna kategorin, absoluta tal.

Politikerdomänen (PD) Ledningsdomänen (MD)

Domänspecifika principer enligt teorin Domänspecifika principer enligt teorin

Ge bifall till beslut genom röstning och Hierarkisk kontroll och samordning genom

förhandling linjär styrning

Struktur: Representativ Struktur: Byråkratisk

Framgångsfaktor: rättvisa Framgångsfaktor: kostnader, effekter

och  effektivitet

Verksamhetens uppdrag enl. politikerna Verksamhetens uppdrag enl. IFO-cheferna

Stävja/åtgärda/stödja/hjälpa/möta behov 30 Utreda behov 2

Förebygga 17 Ge råd och stöd enligt gällande lagstiftning 4

Följa lagstiftning 2 Individuellt anpassade lösningar 3

Samarbeta 4 Förebygga 2

Arbeta med anhöriga till missbrukare 2

Tabell 26. Politikernas (n=31)  och IFO-chefernas (n=4) uppfattning om sitt upp-
drag i jämförelse med vad som är verksamhetens uppdrag, enligt deras uppfatt-
ning. Siffrorna anger antal personer som uttalat sig enligt den angivna kategorin,
absoluta tal.

Politikerdomänen (PD) Ledningsdomänen (MD)

Verksamhetens uppdrag enl. politikerna Verksamhetens uppdrag enl. IFO-cheferna

Stävja/åtgärda/stödja/hjälpa/möta behov 30 Utreda behov 2

Förebygga 17 Ge råd och stöd enligt gällande lagstiftning 4

Följa lagstiftning 2 Individuellt anpassade lösningar 3

Samarbeta 4 Förebygga 2

Arbeta med anhöriga till missbrukare 2

Ditt uppdrag som politiker i detta? Ditt uppdrag som IFO-chef  i detta?

Sätta och följa upp mål, styra och påverka 13 Ge stöd/handledning och kompetensutveck-

Besluta i enlighet med verksamhetens uppdrag 10 ling till personal och främja arbetsmiljön 5

Demokratisk insyn och tillsyn, kontroll 10 Att utvärdering sker av mål och innehåll 2

Fördela, prioritera pengar 6 Verksamhetsutveckling 1

Att hjälpa, minimera missbruket, Se till att möta kommuninvånarnas behov 1

höja debutåldern 6 Informera, upplysa om socialt arbete

Vara påläst och bli informerad 2 och missbruk 2
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Verksamhetens uppdrag beskrivs på ett liknande sätt av politiker (politiker-
domänen, PD) och IFO-chefer (management domain, MD, tabell 25, s. 264)
i FIL-projektet. Beskrivningarna stämmer också överens med hur social-
sekreterarna (SD) beskriver innehållet i det sociala arbetet som i huvudsak
att ge rätt stöd och hjälp till individer, men också enstaka formuleringar som
att påverka beslutsfattare, utveckla samhällets välfärd (se kapitel 5, s. 185–
187) förekommer. Det verkar således finnas någon slags överensstämmelse
mellan domänerna när det gäller synen på verksamhetens uppdrag. Politiker-
nas syn på vad som är deras uppdrag tycks också stämma ganska bra med
domänteorins principer att de ska vara valda representanter och ge legiti-
mitet till beslut genom att som styrande ge bifall eller avslag. IFO-chefernas
syn på sitt uppdrag verkar dock stämma något sämre med domänteorins
föreställning om en byråkratisk struktur som utövar hierarkisk kontroll
och samordning, ett linjärt sätt att arbeta utifrån den ledning de fått av PD.

Enligt domänteorin är det inte de officiellt antagna målen som styr verk-
samheterna utan vissa framgångsfaktorer som dessutom är olika för varje
domän. Detta att målen inte fungerar som styrinstrument har bekräftats i
studien. Vad som angivits som mått på framgång i arbetet av respondenter-
na i FIL-projektet är relativt samstämmiga nämligen att människor får en
förbättrad livsituation (se kapitel 5, tabellerna s. 17 och 18, s. 203). Att de
olika domänerna uttrycker en likartad uppfattning om vad som är mått på
framgång skulle vid en första anblick inte stämma överens med domän-
teorin utifrån vilken de olika domänerna antas ha olika mått på framgång.
Men om man istället för att fråga om vad respondenterna anser studerar
deras handlingar (det vill säga vilka typer av resultat som det frågas efter),
framträder en delvis annan bild.

Uppföljningarna (IUS och ASI) blev ju som sagt inte gjorda i någon större
utsträckning och ingen tycks egentligen i praktiken fråga efter den typen av
resultat. Som tidigare redovisats i resultatavsnittet så förekommer inte an-
nat än undantagsvis annan typ av uppföljning än budgetuppföljningar. Det
talar för att framgångsfaktorn i praktiken för PD via MD i FIL-kommu-
nerna blir att hålla verksamheten inom givna budgetramar:

Men (socialsekreteraren Y) har ju det problemet att det kostar mer än vad
det är budgeterat och då blir du ju Y som får väldiga bryderier och jag med
delvis då. Jag blir ju klämd från ett annat håll (politikerna) att Y inte får dra
över (budget) men Y drar ju över efter utredningar att människor är i behov
av att få sin behandling (IFO-chef).

Att inte överskrida budgetramarna tycks i praktiken fungera som fram-
gångsfaktor. Det är socialsekreteraren och i viss mån IFO-chefen som får
försöka jämka klienternas behov med givna budgetramar. Vissa uttalanden
ger vid handen att IFO-chefen emellertid tänker längre än så.
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Man ska naturligtvis sträva efter att rehabilitera så många som möjligt och
då måste vi titta på hur vi använder våra pengar på ett bra sätt och förbättra
våra metoder (IFO-chef).

Den citerade IFO-chefen tänker i effektivitetstermer. Så många klienter som
möjligt ska få den bästa hjälpen inom ramen för givna medel. Men för att
kunna göra sådana bedömningar krävs kunskap inte bara om budgeten
hålls utan också om utfallet för dem som fick hjälp – vilket såväl IUS som
ASI skulle kunna ge underlag till.

Att PD:s framgångsfaktor skulle ha något med rättvisa (en framgångs-
faktor enligt domänteorin, se tabell 25) att göra går eventuellt att utläsa av
hur politikerna ser på sitt uppdrag, till exempel ”demokratisk insyn, tillsyn
och kontroll” och ”vara en länk mellan myndighet och människa”. Det
finns också exempel på, vilket bekräftar Johanssons (1995) iakttagelse, att
anekdoter och intryck vid personkontakter väger tungt när ledare bedömer
hur enskilda enheter fungerar och att uppföljning av enskilda klienter kan
ske genom företräde inför socialnämnden.

Vi tog faktiskt hit klienter, jättelyckat alltså, de är väl 11–12 ledamöter i
socialnämnden och det kom 5 (ledamöter). Sen var handläggarna där och vi
hade unga tjejer som hade drogat som satt och berättade hur tacksamma de
var för att de hade fått hjälp och nu var de undersköterskor. Sen gick vi ut
och åt lunch, klienter och nämnden och tjänstemän. Det var en höjdare som
man skulle vilja ha mera av. Ett ganska enkelt och konkret sätt att visa
resultat (IFO-chef).

En politiker i samma kommun kommenterade händelsen på följande sätt:

De har fått komma till nämnden och berätta hur de haft det. Då har det
varit flickor det gått bra för. Men om du tänker dig att man gjort likadant
med en grupp tjejer som det inte gått bra för, då är det inte lika enkelt. När
man träffar de där tjejerna som hade klarat sig bra och som vi i och för sig
hade kostat på en förfärlig massa pengar, då blir man glad. Det är helt fan-
tastiskt. Det glömmer man aldrig (ordförande).

Citaten ger stöd för Johanssons (1995) tes att personliga kontakter ger in-
tryck. PD förmedlar sinsemellan många olika uppfattningar om sina upp-
drag. Det kan eventuellt tänkas ge utrymme för några starka politiker att
dominera vilket det finns exempel på i FIL-projektet. Men det finns också
exempel på motsatsen, nämligen att politikerna är långt ifrån verksamhe-
ten. Det förekommer egentligen inga partiskiljande uppfattningar när det
gäller beslut rörande enskilda klienter som tidigare beskrivits. I sådana be-
slutssituationer varken förhandlar eller röstar man, man är enig.

man kan ju skriva politiska program och formuleringar, när det kommer till
den enskilda personen då måste man se till dennes behov…..Sedan när det
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gäller de socialpolitiska frågorna är värderingsskillnaderna inte så stora. Det
är någon gång ibland det kniper till men det är väldigt sällan, väldigt sällan
(ordförande).

En annan ordförande bekräftar att partipolitik inte blir styrande i de enskil-
da ärendena annat än i vissa fall där grundideologiska värderingar slår ige-
nom i skilda uppfattningar. Däremot är det vanligare i mer övergripande
frågor, till exempel vid fastställande av mål, planer eller program, då kan
partipolitiska ställningstaganden komma in i bilden.

PD ser sin roll som i stora drag övergripande. Men de ger inte sig själva
någon särskilt drivande roll sett till deras sätt att formulera sig. Endast
någon uttrycker sitt uppdrag i termer av att ”styra nämndens och förvalt-
ningens arbete mot målet”. Politikernas närhet till det sociala arbetet i SD
tycks variera från kommun till kommun:

Ja, vad som gäller IFO:s verksamhet här så är det en väldigt långtgående
delegation så politikerna har väldigt lite med IFO:s verksamhet att göra
(ordförande).

Ja, jag är ju ofta med. Det är en liten kommun det här alltså,  jag slinker ofta
in jag vet ju precis när man har sina grupper och så. Det är ingen som höjer
ett ögonbryn när jag kommer med där. Ibland ropar de på mig, säger kom
här jag vill tala, diskutera en sak med dig (ordförande).

Politikerrollen kan se väldigt olika ut och närheten till IFO-förvaltningen
och det sociala arbetet kan vara olika. Kanske kan man säga att även poli-
tikerna har ett stort handlingsutrymme men att även de har mer eller min-
dre lösa kopplingar till övriga delar av organisationen. De kan välja att
överlämna hela eller delar av arbetet till tjänstemännen eller de kan välja
att gå in och engagera sig i det enskilda klientarbetet. Vissa ärenden som
rör enskilda personer ska underställas socialnämnderna enligt lag och kan
inte delegeras.

…egentligen  är det mycket att den här gruppen (socialarbetargruppen) job-
bar ju mycket självständigt så att säga…(längre fram i intervjun)...jag har
varit sjukvårdspolitiker också, jag uppfattar mig oftast vara i händerna på
läkaren på ett annat sätt än vad jag är i händerna på socialsekreterarna. Jag
tycker vi har mer en dialog …med doktorn hade man väl aldrig den dialo-
gen. Han talade om att det här ska vi göra och det här ska det vara (ord-
förande).

Här kan en jämförelse mellan sjukvården och socialtjänsten göras. Politi-
kernas roll inom sjukvårdssystemet är skild från patientarbetet. Detta upp-
levdes av politikerna som en svårighet. Med socialsekreterare kan man ha
en dialog. Detta ställer frågor som rör socialsekreterarnas professionalism
kontra politikerinflytande och samhällets syn på utsatta människor. I do-
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mänteorin finns inga gränsöverskridanden mellan PD, MD eller SD. Roller-
na förefaller statiska i domänteorin. Men i FIL-projektet har vi sett exem-
pel på nära kopplingar mellan PD och SD. Dessutom finns det lagstiftning
inom socialtjänstområdet som kräver politiska beslut i enskilda ärenden.
Detta skiljer hälso- och sjukvården från socialtjänsten.

IFO-ledarnas beskrivning av sitt uppdrag stämmer inte med teorins be-
skrivning av MD:s principer för ledning, styrning och kontroll. Att ge stöd,
handledning och kompetensutveckling påminner inte om ett hierarkiskt sätt
att leda. Men återigen kan ord och handling skilja sig åt. Det finns några
exempel i FIL-projektet på att IFO-chefen styr hierarkiskt (uppifrån och
ner) åtminstone i vissa frågor. De beordrar och delegerar exempelvis  till 1:e
socialsekreterare att företräda förvaltningen i referensgruppen eller de beslutar
att flytta på personal trots protester från arbetsgruppen. Men i övrigt har
det i FIL-projektet knappt märkts att det förekommit någon styrning.

Domänteorin är härledd ur amerikanska sammanhang, i en annan kul-
tur än den svenska. Det är möjligt att den inte går att överföra till social-
tjänsten rakt av. I USA är inte sällan organisationer, som i Sverige är offent-
ligt finansierade och politiskt styrda, privata och vilar på välgörenhet (Ols-
son 2003). Dessutom finns en stor skillnad i sociallagstiftningens och det
juridiska systemets karaktär mellan Sverige och USA (Johansson 2004 b;
2005). Domänteorin verifierar tanken om att styrssystemen inte är admi-
nistrativt logiska i HSO eftersom de för varje domän specifika principerna
är sinsemellan åtskiljande med inbyggda motsägelser  (Kouzes & Mico
1979; Johansson 1995). Resultatet i FIL-projektet tyder på att domänteorin
har förklaringsvärden, men när det gäller MD till vilken IFO-cheferna hän-
förts verkar inte ett hierarkiskt styrningssätt vara typiskt för IFO-cheferna
åtminstone inte i FIL-projektets relativt små kommuner. Det finns också ett
samröre mellan SD och PD i enskilda ärenden som inte finns i teorin vilket
överensstämmer med Johanssons (1995) forskning då han konstaterar att
domänteorin ger en för stiliserad bild, den saknar en situationsdimension.
Personer i en HSO går i och ur domäner och roller och ledare för sådana
organisationer ägnar sig åt interaktiv samstyrning som bygger på ömsesidig
tillit och en gemensam föreställningsram. Det kräver att ledarna både är
insatta i den administrativa och den professionella logiken (a.a.).

Socialtjänsten förfaller kunna karaktäriseras som ett löst kopplat system
i kombination med ett stort handlingsutrymme för socialsekreterarna. Det
aktualiserar frågan om hur ledarskap ska utformas i socialtjänsten som or-
ganisation för att passa målgruppernas behov, en fråga som ställts av Jo-
hansson i flera sammanhang (2003; 2004 b; 2005). Det är en fråga som
återstår (s. 272).
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Faktorernas förklaringsvärden
De åtta faktorer som implementeringsteorin genererat och som givit resul-
tat- och analyskapitlen sin struktur har varit följande (utdrag ur figur 3,
s. 81):

1. Programteorins giltighet

2. Programteorins genomförande

3. Historisk bakgrund

4. Metodernas/insatsens tydlighet

5. Klienternas vilja och förståelse

6. Implementeringsorganisationen

7. Kontroll av utvärderingens kvalitet

8. Insatser av andra aktörer

De resultat som har den tyngsta empiriska förankringen i denna studie be-
döms gälla faktorerna ett till och med fyra samt faktor nummer sex. Värde-
ringen av faktor sju är en senare fråga. Faktor åtta har en mycket begränsad
empiri att falla tillbaka på. I faktor fem utgör klientstudien det empiriska
underlaget. Klienternas vilja och förståelse har betydelse för implemente-
ringen men resultaten kan inte ges samma förklaringsvärde som de ovan
nämnda på grund av bortfallet som tidigare redovisats (kapitel 3, s. 98).
Nedan kommenteras faktorerna ett till och med fyra samt faktor nummer
sex.

Sammantaget kan sägas att programteorin befunnits ha teorifel. Felen
hänför sig i större utsträckning till genomförandet än till substansen i teo-
rin. Brister i genomförandet har gjort att substansteorins giltighet inte fullt
ut kunnat prövats.

När det gäller genomförandet kan sägas att socialsekreterarna förstått
och troligen också haft viljan (med några få undantag) men inte kunnat;
kunnat i bemärkelsen att de inte haft en stabil personalsituation och inte
heller organisationens och arbetsledningens aktiva stöd i implementering-
sarbetet. Ett visst mått av handlingsutrymme är en förutsättning för att
kunna möta klienter på ett individuellt sätt, men i FIL-projektet har utrym-
met också visat sig kunna få karaktären av tomrum, uteblivet stöd.

IFO-cheferna kan sägas ha förstått men inte kunnat (varken haft för-
måga eller resurser). Den verkar i viss utsträckning sakna kontroll och in-
flytande över socialsekreterardomänen. Politikerna har egentligen inte va-
rit särskilt inblandade i FIL-projektet annat än att de fattat beslut om delta-
gande och varit mottagare av det aggregerade resultatet. Viljan från led-
ningen att införa metoder för systematisk dokumentation kan ha funnits,
men andra mer eller mindre omedvetna förhållanden som har att göra med
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socialtjänstens överlevnad som organisation betraktat, har tagit överhan-
den. Sådana förhållanden kan i socialtjänsten röra  resurs- och personalfrå-
gor men även, som tidigare nämnts, hur väl organisationen lyckas bli ett
med de inbyggda moralsystemen (Hasenfeld 1983; 2000; samt slutkapit-
let). Uppenbarligen prioriteras inslag som samtala, hjälpa och åtgärda sna-
rare än att följa upp hur det går för klienterna. Frågan om kontroll är också
att betrakta som central för organisationens överlevnad (Ahrne 1994). Efter-
som PD och MD bara har begränsat inflytande på SD så kan man inte
heller bestämma om implementering av nya metoder som eventuellt skulle
kunna ge en viss insyn, även om viljan finns. Alternativt har beslutet om
deltagande i projektet varit mer symboliskt än sakligt. Detta sett i perspek-
tivet att på det organisatoriska fältet sprids nya metoder och idéer mellan
organisationer, och organisationer tenderar att vilja likna varandra (Røvik
2000). Det kan sägas ”ligga i tiden” (se inledningskapitlet) att vilja införa
metoder för systematisk dokumentation i socialtjänstens utredande arbete.

Förhållanden som har påverkat implementeringen går även att hitta i
förankringsarbetet där tillräcklig hänsyn inte tagits till HSO:s specifika ka-
raktär. Person och organisation hör intimt ihop och personliga ställningsta-
ganden och handlingar har betydelse. Det talar för att socialsekreterare inte
kan behandlas som grupp när det gäller förändringar som är beroende av
att varje socialsekreterares handlar på ett specifikt sätt. Den lösa kopplingen
mellan domänerna, bristen på kontroll och insyn från arbetsledningen, samt
socialarbetarnas handlingsutrymme är faktorer som inte beaktats i tillräck-
lig omfattning inför implementeringen. Införandet av metoder för systema-
tisk dokumentation är till vissa delar att betrakta som en större förändring
av arbetssätt som ställer krav på resurstillskott eller omprioritering, något
som inte togs med i beräkningarna inför projektstart.

Metoderna förefaller relevanta för det sociala arbete som utförs enligt
respondenternas uppfattningar om innehållet i detta arbete och i förhållande
till lagstiftningens krav. Svårigheter med leverans av datorprogram, leverans
av datorer och support av datorprogram har försvårat implementeringen.

Implementereringsansvaret var delat mellan en extern projektledare och
ett internt (i förhållande till socialtjänstorganisationerna i vilken implemen-
teringen skulle ske) ansvar. Troligen hade FIL-projektet, med de förutsätt-
ningar som rådde, överhuvudtaget inte kunnat genomföras utan att extra
stöd tillförts. En tillkommande resurs med fokus på införandet var gynn-
samt. Ansvaret för implementeringen kom emellertid att i stor utsträckning
i praktiken vila på projektledaren vilket gjorde att det interna ansvaret blev
mindre. Det är troligt att det skulle varit gynnsamt för implementeringen
om organisationens egna aktörer själva tagit och kännt ett större ansvar – i
organisationens samtliga domäner (MD, PD, SD) för använda domänteorins
begrepp.
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Generalisering – en återkoppling
I avsnittet som behandlade möjliga generaliseringar diskuterades i termer
av teoretisk och kontextuell generalisering. I denna studie kan teoretisk
generalisering sägas ligga närmast till hands. Implementeringsteorin har vi-
sat sig användbar för att beskriva och synliggöra  hämmande och främjan-
de faktorer vid implementering av systematiska dokumentationsmetoder
inom socialtjänsten i fyra kommuner. Med hjälp av andra organisationsteo-
retiska begrepp som HSO, gräsrotsbyråkrater, handlingsutrymme, person
och organisation, domäner med flera (se figur 3) har den teoretiska basen
utvidgats. Begreppen har varit användbara vid beskrivning och analys av
data varför studiens resultat kan sägas vara generaliserbara på teoretisk
grund. Om resultatet av fallbeskrivningen i denna studie kan visa sig bidra
till teoriutveckling så kan det sägas visa att en teoretisk generalisering är
möjlig (Yin 2003); och i slutdiskussionen görs ett försök att med hjälp av
studiens resultat och teoretiska begrepp utveckla och anpassa implemente-
ringsteorin till HSO.

Vad gäller kontextlikhet så kan man säga att det kan gälla för vissa delar
av socialtjänstens arbete. Termen myndighetsutövning har beskrivits tidi-
gare (kapitel 1, s. 21) och begreppen ärendehantering och utredningsarbete
har behandlats i samband med att begreppen utretts juridiskt (se not 22,
s. 378). Sådana för socialtjänsten kännetecknande aktiviteter som till stora
delar är lagstyrda förefaller kunna gälla mer generellt. Samtidigt har FIL-
projektet omfattat fyra relativt små kommuner och det finns en närhet mel-
lan domänerna som kanske inte gäller för större förvaltningar. Större kom-
muner har dock ibland organiserat sig i kommundelar där varje del i vissa
fall kan jämföras med en mindre kommun beroende på  hur organisationen
ser ut. Även arbetssättet i en kommundelsorganisation kan skilja sig åt. Om
kontextlikhet kan anses föreligga beror alltså på en rad olika faktorer och
måste prövas från fall till fall.

Klientstudiens bortfall har tidigare diskuterats. Någon generalisering kan
inte göras i den delen. De representerar enbart sig själva.

Resultaten i studien kan således sägas, bortsett från klientstudien, vara
generaliserbara på teoretisk grund. När det kommer till kontextuell genera-
lisering kan sådan anses föreligga för delar av studiens resultat. När det
gäller enskilda socialsekreterares överväganden och beteende så kan det
naturligtvis inte hävdas att de som personer ser likadana ut i alla kommu-
ner, men de kan stundtals sägas arbeta i liknande kontext.
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Flera frågor återstår
En studie kanske kan sägas besvara vissa frågor men ställer samtidigt flera
nya. En sådan fråga rör det organisatoriska fältet och hur formella och
informella organisationer påverkar socialtjänstens arbete. En annan fråga
rör dokumentationsmetoderna IUS och ASI och deras användbarhet. De
behöver prövas ytterligare för att få svar på om de kan sägas vara använd-
bara eller inte i socialtjänstens kärnverksamheter – inte bara i kartläggande
syfte utan även för uppföljning, aggregering, utvärdering och verksamhets-
utveckling. Frågan om användandet av metoder för systematisk dokumen-
tation, standardiserade eller ej, leder till ett bättre klientarbete kvarstår ock-
så. Ytterligare en fråga rör vad ett evidensbaserat socialt arbete innebär och
hur ett evidensbaserat socialt arbete skulle kunna utformas med hänsyn
taget till arbetets karaktär, organisation och klienter.

Johanssons (2003; 2004 b; 2005) fråga om hur socialtjänsten bäst ska
organiseras och ledas kvarstår och Socialstyrelsen (2004) lyfter också fram
ledarskapet som strategiskt och viktigt för socialtjänsten. Att hantera en
välfärdsorganisation med alla nämnda HSO-egenskaper och som samtidigt
har byråkratiska drag ställer särskilda krav på ledarna. Om det finns en
önskan om att organisationen ska vara mindre löst kopplad och en önskan
om insyn i socialarbetarnas domän krävs kunskaper om vilken typ av orga-
nisation som socialtjänsten är, om förändringsarbete, om hur medarbetares
kreativitet stimuleras och om hur styrning och kontroll kan åstadkommas.
I ett sådant arbete är ledarskap och chefsskap centralt.

Även politikerrollen kontra det klientnära sociala arbetet inom social-
tjänsten skulle behöva belysas (se även Johansson 2004 b). Idag underställs
den politiska nivån vissa beslut i enskilda ärenden och det är en lekman-
nainsyn i ett professionellt arbete på vilket kan läggas många aspekter. Den
förre generaldirektören för Socialstyrelsen, Kerstin Wigsell, ansåg att poli-
tikernas roll är att granska verksamheten, formulera målsättningar och följa
upp resultat, inte att delta i handläggningen av enskilda ärenden (Josefsson
2004). Ideologi och politik är aspekter som också hör till socialtjänstens
beslutskontext och som oavsett styrkan i eventuell evidens kan ta överhan-
den. Det finns en skillnad i relationen mellan politik och praktik mellan
hälso- och sjukvården och det sociala arbetet och eventuellt har även detta
betydelse för att kunskapsbasen i socialt arbete kan karaktäriseras som svag.
Detta leder över till slutdiskussionskapitlet där några aspekter av ovan-
stående diskuteras.
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KAPITEL 7

Slutdiskussion

Resultatet av studien visar att implementeringen av dokumentationsmet-
oderna inte skett i den utsträckning som programteorin angav, nämligen i
alla nya ärenden under projekttiden. Kartläggningssamtalen gjordes dock i
större utsträckning (i 38% av ärendena) än de uppföljande (i 22% av ären-
dena) och de från början fyra dokumentationsmetoderna reducerades un-
der det första projektåret till två. Efter projektets slut har tre av fem arbets-
grupper fortsatt använda metoderna i viss utsträckning.

I resultat- och analyskapitlen har förhållanden som främjat respektive
hämmat implementeringen presenterats och diskuterats. I detta slutkapitel
kommer ytterligare tankegångar kring sådana förhållanden att diskuteras i
något friare former. Avsnittet om moral är till exempel att betrakta som en
teoretisk diskussion eftersom resonemangen inte har någon tydlig empirisk
grund i FIL-projektet.

Rubrikerna till vart och ett av de följande avsnitten är med undantag för
någon underrubrik, utformade så att de ska kunna vara tänkbara svar på
frågan varför inte dokumentationsmetoderna använts i större utsträckning
än som varit fallet. De tänkbara svaren ska ses som komplementära då det
inte finns några enkla entydiga svar.

Kunskapsbasen är av tradition svag
Socialt arbete har sitt ursprung i svensk fattigvårdstradition. Vilken syn på
sociala problem som är den rådande i samhället varierar beroende på vil-
ken historisk tid som avses och skiljer sig också kulturellt och ideologiskt
och synen påverkar utformningen av socialpolitiken och det sociala arbetet
(Bergmark & Oscarsson 2000; Pettersson 2001; Bernler & Johnsson 2001;
se även Hasenfeld 2000). Utvecklingen har gått från det att fattigvårdssty-
relsens ordförande skötte kontakten med samhällets fattiga och gamla till
socionomyrket som idag innebär 3,5 års grundutbildning på universitet med
möjlighet till magister- och doktorsgrad. Flera professurer finns också i den
unga disciplinen socialt arbete. Arbetet med att utveckla det sociala arbe-
tets kunskapsbas pågår men kan inte sägas ha någon lång tradition att falla
tillbaka på.

Att införa ett evidensbaserat arbetssätt (EBP) kan betraktas som en del i
en sådan utveckling – ett försök att utveckla det sociala arbetet till att i
större utsträckning vila på vetenskap och beprövad erfarenhet. Men före-
språkarna för EBP har åtminstone hittills huvudsakligen betonat behovet
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av effektstudier av individuella insatser och nödvändigheten av att använda
sådana resultat i det sociala arbetets praktik. Detta förhållningssätt kan
sägas befrämja en terapeutisk/kognitiv/behavioristisk förklaringsmodell av
det sociala arbetet – trots att socialt arbete kan hävdas avse mycket mer än
individuellt behandlingsarbete (Webb 2002; Payne 2005). Framgångarna i
den biofysiologiska forskningen när det gäller vuxna ”har lett till att den
vågskål som betraktar människan ur ett biologiskt och medicinskt perspek-
tiv idag väger tungt, medan den som ser henne ur ett socialt, intentionellt
och existentiellt perspektiv väger lätt” (Oscarsson 2003, s. 8). I ljuset av
detta är det lättare att förstå jämförelserna som görs mellan socialt arbete
med medicinsk forskning och praktik eftersom EBM har kommit att gälla
evidensbaserad vård och behandling av patienter (Aspelin, Hagenfeldt &
Rehnqvist 2006). Men med individuella förklaringsmodeller blir också lös-
ningarna individinriktade medan samhälleliga förklaringsmodeller rimligen
skulle leda till mer grupp- eller strukturinriktade lösningar. Eftersom social-
tjänsten enligt lag även ska arbeta förebyggande, med råd och stöd på indi-
vid-, grupp- och samhällsnivå samt medverka i samhällsplanering (SFS
2001) kan det för socialtjänstens vidkommande finnas anledning att evidens-
basera inte bara arbetet med individer. Andra former av forskning utförda
med andra forskningsmetoder än de experimentella kan då ge relevant kun-
skap för socialarbetare och vårdpersonal (SCIE 2003; Qureshi 2004; Bör-
jesson 2005). Detta öppnar för en vidare tolkning av evidensbegreppet än
den ursprungliga medicinska betydelsen. EBP skulle då inte enbart handla
om att tillhandahålla den bästa hjälpen för den enskilde klienten utan även
avse organisation, policy samt socialt arbete på grupp- och samhällsnivå.
På sikt skulle en sådan tillämpning av EBP kunna bidra till att kunskaps-
basen för socialt arbete stärks.

I socialarbetarkåren finns en ovana vid att systematiskt använda och be-
döma kvalitet på forskningsresultat. Ett öppet och medvetet övervägande
om när forskningsresultat är relevanta att använda i ett enskilt fall sådant
arbetssätt som kan sägas ingå som väsentlig delar i EBP (Reynolds 2001;
Nordenström 2004; Aspelin m.fl. 2006). Socialtjänsten har också fått kri-
tik för att socialsekreterarna inte använder sig av tillgänglig forskning. Det
förhållandet att kunskapskällor som teoretiska studier, utbildning eller
forskningsresultat tycks tillmätas mindre betydelse av socialsekreterarna i
FIL-projektet än andra kunskapsformer (diagram 9, s. 191) får stöd i andra
studier (Bergmark & Lundström 2000 b; Dellgran & Höijer 2005). An-
vändning av forskningsresultat kan dock problematiseras och har också så
gjorts (Tydén 1993; 2003; Socialstyrelsen 2002; Börjesson 2005). Kunska-
per kan internaliseras med de egna erfarenheterna på ett sådant sätt att de
inte omedelbart identifieras som teoretiska eller som resultat från forskning
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(Schön 1987). Det kan också precis som Dellgran & Höijer (2005) påpekar
vara en skillnad mellan vad man säger att man gör och hur den empiriska
verkligheten ser ut. Svaranden kan vara påverkad av den offentligt rådande
diskursen rörande kopplingen mellan forskning och praktik, vilket på olika
sätt kan influera svaren (a.a.). Samtidigt finns inte tillräckligt med forsk-
ningsresultat att använda för socialarbetarna då forskning om effekter av
metoder i socialt arbete hittills endast förekommit i liten omfattning.

Det kan således tänkas att socialarbetarna använder forskningsresultat i
högre utsträckning än vad ovan nämnda studier visar. I utvärderingen av
FoU-enheterna (Socialstyrelsen 2002) visade det sig att socialarbetarna var
mer intresserade och positiva till  forsknings- och utvecklingsaktiviteter än
vad Bergmark & Lundström (2000 b) funnit. Detta bekräftas även i en
norsk studie (Rud, Innvaer, Smedslund & Steiro 2005). I FoU-utvärderingen
noterades också att verksamheterna vid FoU-enheterna sker i nära anslut-
ning till det sociala arbetets praktik – att arbeta med praktikers näralig-
gande problem är en faktor som visat sig motivera användning av forsk-
ningsresultat (se även Tydén 1993; 2003). Frågan om forskningsanvändning
är inte bara en fråga om att presentera forskningsresultat. Verksamheter i
sig är kunskapsproducerande inte bara mottagare av kunskap (se Börjesson
2005)

Metoder för systematisk dokumentation kan tänkas fylla flera funktio-
ner i ett evidensbaserat arbetssätt. Forskningsresultat från effektstudier kan
sägas ange ett medelvärde, det vill säga svara på frågan om effekten av den
studerade metoden passar flertalet men inte alla klienter med en viss speci-
ficerad problematik (Lagerberg & Sundelin 2000). Dokumentations-
metoderna kan genom att klientens situation och behov tydliggörs lättare
bedöma om resultaten går att tillämpa just i ett specifikt fall. De kan vidare
ge underlag till att överväganden och beslut tydligt dokumenteras vilket
också ingår i ett evidensbaserat arbetssätt. Övervägandena (inkl. värdering
av forskningsresultat) bör vara synliga och argumenten för besluten som
rör en enskild klient möjliga att följa i journaler eller akter. Ytterligare en
funktion som metoder för systematisk dokumentation skulle kunna ha i ett
evidensbaserat arbetssätt är möjligheten att få systematiserad kunskap av
lokala erfarenheter, en form av kunskap som tillsammans med andra kun-
skaper kan användas som underlag för utvärdering på individnivå och som
grund för verksamhetsutveckling på en aggregerad nivå. Slutligen, i ASI
och IUS är samtalet och dialogen med klienten ett centralt inslag och an-
vändningen av metoder för systematisk dokumentation skulle därvid kunna
vara ett sätt att få kunskap om klientens uppfattningar, kunskaper och vär-
deringar på ett systematiskt sätt – som en del av ett mer evidensbaserat
arbetssätt inom IFO. Detta sammantaget talar för att metoder för systema-
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tisk dokumentation skulle kunna ha flera funktioner i en ambition att ut-
veckla det sociala arbetets kunskapsbas.

EBP och tjänsteforskningen
För att kunna bedöma effekter eller värdet av specifik insats är det av vikt
att kunna beskriva innehållet i denna. Inom tjänsteforskningsområdet finns
intressanta försök att kvalitativt säkra innehållet i olika typer av tjänster
(Messing & Westlund 2004). En tjänst i detta sammanhang kan vara ett
erbjudande om olika typer av insatser till nytta för klienten, exempelvis råd
och stöd, den sociala utredningen, öppenvårdsbehandling eller familjehems-
placering. Tjänsten kan sägas delas upp i konstruktion och utförande. Vad
ska erbjudas, hur ska arbetet utformas och vem gör vad? Tjänsteforskning-
en kan med sina begrepp bidra med kunskap om hur innehållet i en tjänst i
socialt arbete skulle kunna beskrivas och tjänstekartan är här ett verktyg
utvecklat för att beskriva hur arbetet är tänkt att genomföras, vilka mo-
ment som skall ingå i den aktuella tjänsten, vilka aktörer som är delaktiga
och i vilken tidsmässig ordning momenten skall genomföras. Kartan skulle
kunna vara ett vägledande stöd för socialarbetaren, men också ett norme-
rande krav på arbetets utförande från organisationen (a.a.). Det skulle kun-
na vara ett sätt för organisationen att få insyn i och att påverka social-
sekreterardomänen (SD, se s. 260) genom att konstruerandet av innehållet
i tjänsten blir en fråga för organisationen. Tjänstekartan skulle också tydli-
gare kunna ange hur och när i processen relevanta forskningsresultat ska
övervägas och dokumenteras. Likaså kan anges när och hur klienterna ska
göras delaktiga.

Tjänstebeskrivningarna kan tas fram av organisationer lokalt och inklu-
derar aktörer som politiker, socialsekreterare, ledningspersonal och klien-
ter. Det skulle även kunna tänkas att vissa inslag i ett tjänsteerbjudande
skulle ha karaktär av nationell standard för att få benämnas som en viss typ
av insats. Metoder och teorier som används i det sociala arbetet skulle där-
med i enlighet med tjänstebeskrivningen väljas efter noggrant övervägande
och inte vara ett resultat av att socialsekreterarna, i brist på vägledning och
stöd, själva prövar sig fram med mer eller mindre beprövade metoder.
Tjänstebeskrivningar skulle kunna vara ett stöd i att klargöra  politikernas,
chefernas och socialarbetarnas uppdrag och roller.

Ett tänkbart svar på frågan varför inte dokumentationsmetoderna an-
vänts i större utsträckning än som varit fallet kan vara att kunskapsbasen
av tradition är svag i socialt arbete. Man är inte van att arbeta evidens- eller
kunskapsbaserat och att följa upp och beskriva, på ett systemastiskt sätt,
resultatet av sina insatser. Ett annat tänkbart svar, som behandlas nedan,
skulle kunna vara att socialsekreteraren redan har kunskap om hur det går
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för klienterna i tillräcklig omfattning utan att använda sig av någon metod
för systematisk dokumentation.

Socialsekreteraren vet redan tillräckligt
I det dagliga sociala arbetet inom socialtjänsten möter klienter socialsekre-
terare. För socialsekreteraren och klienten är det troligtvis av vikt att livssi-
tuationen förändras positivt för klienten. Socialsekreteraren vill vara till
hjälp och klienten vill (för det mesta) få hjälp. I så fall ligger det nära till
hands att tycka att varje enskild socialsekreterare borde vara intresserad av
att också följa upp ”sina” klienter för att få vetskap om klienterna blev
hjälpta. Ett sådant intresse kanske finns i retoriken men enligt resultatet av
FIL-projektet får det inte något större genomslag i praktiken. Eventuellt vet
socialsekreteraren redan i tillräcklig omfattning hur det går för enskilda
klienter. Han eller hon får sådan information genom kollegor, genom ryk-
ten och genom att klienter i viss utsträckning kommer tillbaka. Socialsekre-
terare möter, åtminstone på mindre orter, klienter på stan. Klienter inom
missbruksvården deltar också i eftervårdsgrupper på hemmaplan genom
vilka socialsekreteraren får vetskap om hur det gått. Resultatet av efter-
vårdsgrupperna redovisas ibland på gruppnivå uppåt i organisationen. Barn
som är omhändertagna enligt SOL och LVM och som är placerade utanför
det biologiska hemmet följs upp därför att det står i lagen att det ska ske.
Det dokumenteras dock oftast inte på något systematiskt sätt. Det är tänk-
bart att den information och kunskap socialsekreterarna får på dessa sätt
är fullt tillräckliga för dem eftersom organisationens övriga aktörer inte
visar något intresse för eller åtminstone i praktiken ställer några krav på
uppföljning.

Socialsekreterarens eventuella intresse av att åstadkomma och följa en-
skilda klienters förändring kan sägas möta organisationens ointresse. I ord
var alla respondenter positivt inställda till införandet av dokumentation-
smetoderna men inte i handling. Tvärtom, IFO-ledare och några social-
sekreterare visade i handlingar eller icke-handlingar att andra moment i
arbetet var viktigare. Ofta lämnades prioriteringarna av vilka moment i det
sociala arbetet som i praktiken skulle ges företräde framför andra över från
chefer och politiker till arbetsgrupperna eller till de enskilda social-
sekreterarna. De fick en möjlighet att välja och de valde uppenbarligen inte
att prioritera uppföljningar. Det som inte är viktigt och prioriterat i organi-
sationen blir heller inte viktigt för den enskilde socialsekreteraren för att
referera till Sunessons (1985) forskning.

Det är alltså tänkbart att socialsekreteraren redan vet tillräckligt utifrån
sina behov av att få kunskap om hur det går för enskilda klienter. Men det
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kan också vara så att socialsekreteraren av olika skäl drar sig för att ta
förnyad kontakt med vissa klienter vilket diskuteras i nästa avsnitt.

Rädsla för kontroll
En socialsekreterare i FIL-projektet uttryckte väldigt tydligt i sin dagbok
(s. 167) att denne inte önskade veta vad arbetet leder till alla gånger: ”Jag
tror inte att jag gör ett så bra jobb alla gånger och jag är nog inte så intres-
serad av att få svart på vitt att jag gör ett dåligt jobb”. Det kan således
finnas ett motstånd hos enskilda socialsekreterare att ta förnyad kontakt
med klienter för uppföljning. Särskilt svårt kan det vara att kontakta klien-
ter man inte tyckte att man lyckades hjälpa eller klienter som varit otrevliga
och hotfulla. Det finns en tendens att socialarbetarna föredrar de sympatis-
ka klienterna som har mindre komplexa problem framför de som kräver
mycket tid och kraft (Lipsky1980) och de därför eller för att visa sin duglig-
het följer upp de fall som lovar mest framgång ur organisationens perspek-
tiv. Trots att Sandell (2003) betonar att IUS är en modell för utveckling och
lärande som är skild från verksamhetens kontrollsystem, så kan det inte
uteslutas att kontrollaspekten ändå spelar en roll. Det kan, trots organisa-
tionens löften om motsatsen, vara så att man som socialsekreterare eller
IFO-chef upplever att risken finns att utvärdering med lärande och utveck-
lande syfte skall användas i kontrollerande syfte. Alla organisationer har
nämligen någon form av inbyggd kontroll då medlemmar inte gör som de
ska och det är vanligt att kontroll har med makt att göra även om det inte
alltid är fallet (Ahrne 1994). Outtalade dolda kontrollsystem torde skapa
en osäker och en otrygg organisation och att då implementera metoder för
systematisk dokumentation som underlag för reflexion och lärande är inte
enkelt. Det kan skapa en förvirring om vad syftet med införandet av doku-
mentationsmetoderna egentligen är. Denna oklarhet blir särskilt känsligt i
en HSO eftersom socialarbetaren i så stor utsträckning använder sig av sin
person i sin profession.

När det gäller kontrollaspekten diskuterar Vedung (1998) i termer av
den offentliga sektorns schizofreni. Han använder begreppen huvudman,
exekutor eller verkställare samt begreppet ”dubbla rollspel”. Lagstiftaren
är folkets utförare samtidigt som det är regeringens huvudman. Social-
styrelsen är regeringens exekutor men också huvudman för Länsstyrelsens
tillsynsenhet. Det innebär, skriver Vedung, att utvärderingar i kontrollsyfte
som görs neråt i hierarkin också kan användas emot huvudmannen av de-
ras egna överordnade (exempelvis socialtjänsten och Länsstyrelsen). Detta
förhållande kan därför göra att utvärderingar inte genomförs. Det finns
också en rädsla för att undergräva den underlydandes lojalitet genom att
utföra utvärderingar i kontrollerande syfte (a.a.). I FIL-projektet skulle det
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kunna sägas motsvaras av att ledningen inte vågar ställa några krav på
användningen av dokumentationsmetoder (eftersom det kan finnas oklar-
heter om de används i lärande eller kontrollerande syfte) av rädsla för att
förlora socialsekreterarnas lojalitet. Sammanfattningsvis skulle det således
kunna råda en osäkerhet om syftet med införandet av dokumentationsmet-
oderna vilket kan vara en anledning till att socialsekreterare, IFO-chefer
eller politiker inte är intresserade av att följa upp verksamheten – de riske-
rar att resultaten används emot dem själva.

Rädsla för förändring
Socialarbetare arbetar inte sällan med förändringsarbete men kan också
själva vara rädda för förändring. Av välutbildad personal inom kunskaps-
sektorn (knowledge work) krävs idag inte bara expertkunskap utan även
att arbetstagaren kan arbeta i grupp, skapa goda relationer, tänka kritiskt,
och till följd av detta är beredd att ändra den egna praktiken (Argyris 1991).
Emellertid fann Argyris att även välutbildade arbetstagare med rätt attityd,
det vill säga  positivt inställda till förändring för verksamhetens bästa, inte
automatiskt förändrar sitt beteende trots att det finns skäl att göra det.
Detta beror enligt Argyris på det sätt på vilket arbetstagarna möter krav på
förändring. Var och en utvecklar en egen theory in action (handlingsteori).
Den består av en uppsättning regler som används för att planera och ge-
nomföra såväl det egna beteendet som för att förstå andras. Teorin blir i
regel så internaliserad att individen inte ens är medveten om att den an-
vänds. Argyris visar emellertid  att det även fanns en theory in use som
genererade ett annat beteende än det som theory in action föreskriver. Det
fanns således en diskrepans mellan vad personalen säger att den gör och
vad de faktiskt gör. Argyris (1991, s. 103) beskriver några universella drag
i theory in use;  nämligen att bibehålla den egna kontrollen, maximera de
personliga ”vinsterna” och ”minimera” förlusterna, kväva negativa käns-
lor och att bete sig så rationellt som möjligt. Enligt Argyris har högutbilda-
de ofta enbart några få erfarenheter av att misslyckas och vet därför inte
hur de ska hantera misslyckanden. De har höga krav på sig själva och vill
göra ett mycket gott arbete. De skyr risken att misslyckas och hamnar i en
ond cirkel. För att undvika den lägger man orsakerna till misslyckanden
utanför sig själv och förändring i förhållande till det egna beteendet kom-
mer därför inte till stånd.

Argyris resonemang kan överföras till socialsekreterare och IFO-chefer i
FIL-projektet. Socialarbetarna sa sig vara positiva till införandet av ASI och
IUS (theory in action) men de bidrog inte (theory in use) till att ASI och IUS
användes i någon större omfattning. Socialsekreterarnas reaktion, när krav
på förändring ställs, skulle i enlighet med Argyris vara att försöka behålla
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kontrollen, undvika pinsamheter, undvika en känsla av utsatthet eller odug-
lighet. Någon socialsekreterare avbröt FIL-projektet, andra använde ASI
och IUS endast i några få ärenden. Förklaringarna förlades till områden
som brist på tid, för hög arbetsbörda, brist på stöd etc. Tydligen var det inte
lika hotfullt att använda metoderna vid ett kartläggande samtal eftersom
dessa genomfördes i större utsträckning än de uppföljande. En förklaring
till detta kan vara att de där snarare var en systematisering av något social-
sekreterarna ändå gjorde än ett genuint nytt moment i arbetet.

Lösningen på hur man ska få medarbetarna att förändra sitt beteendet
enligt Argyris (1991) ligger inte i organisationsförändring eller i förändring
av attityder utan i att förändra den kognitiva förståelsen hos individerna i
organisationen. Det innebär att det inte är en fråga om hur man bäst orga-
niserar det sociala arbetet och det är inte en fråga om att förändra indivi-
dernas inställning utan det skulle om Argyris teori är riktig, vara en fråga
om medarbetarnas sätt att intellektuellt tänka kring det sociala arbetets
innehåll och förutsättningar.

Det kan således finnas en rädsla för kontroll på flera nivåer i organisatio-
nen och inte minst hos socialarbetarna själva. Det krävs höga antagnings-
poäng till socionomutbildningen, vilket gör att det kan (i enlighet med Argy-
ris resonemang ovan) antas att de nyanställda, nyutbildade socialsekre-
terarna varit duktiga i skolan och har få erfarenheter av att misslyckas och
av hur de ska hantera misslyckanden. De har höga krav på sig själva och
vill göra ett gott arbete; och det är tänkbart att de utvecklar personliga
strategier för att hantera krav på förändringar som motverkat implemen-
teringen.

Ett annat tänkbart förhållande varför inte ASI och IUS använts i större
utsträckning än som varit fallet, kan vara att ambitionen att använda meto-
derna i alla nya ärenden var för hög vilket behandlas i nästa avsnitt.

Allt kan inte utvärderas
Om socialtjänstens syfte med införandet av dokumentationsmetoder är att
följa upp såväl  på individ- som på grupp- och verksamhetsnivå för att få
underlag för verksamhetsutveckling och lärande på lokal nivå är det natur-
ligtvis optimalt om det kan omfatta alla klienter över tid. Men frågan är om
det är en realistisk ambition. Kanske skulle det för att få kunskap om den
lokala verksamheten räcka med att följa upp vissa målgrupper eller vissa
hjälpinsatser under begränsade tidsperioder?

Diagnosförfarandet inom hälso- och sjukvården skulle kunna motsvaras
av den sociala utredningen i socialt arbete. Vilka underlag som krävs för
diagnostiserande kan variera utifrån patientens problem och behov och olika
typer av bedömningsinstrument kan tänkas vara användbara. Utifrån forsk-
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ningsresultat förväntas vårdpersonal inom medicinen på ett generellt plan
veta vilka insatser som fungerar och gör nytta (Aspelin m.fl. 2006). Alla
patienter tas inte tillbaka på återbesök. Vissa behandlingar är på basis av
sådana kunskaper självklara och personalen antas följa upp patienter som
bedöms behöva följas upp. Alla insatser förutsätts dokumenteras i journa-
ler och även inom medicinen finns metoder för att detta ska ske systema-
tiskt, vilket inte alltid varit (är) fallet (Ehrenberg 2000). Däremot är det
troligare att alla patienter följs upp på ett systematiserat och/eller standar-
diserat sätt om de ingår i ett forskningsprojekt. Utifrån ovanstående redo-
görelse  för förhållanden inom sjukvården infinner sig frågan om vilka klien-
ter inom socialtjänsten som skall följas upp? Det är troligen en priorite-
ringsfråga som kanske ska övervägas i den politiska domänen men det före-
faller samtidigt inte orimligt att tänka sig att de klienter som är föremål för
de mest omfattande insatserna skulle prioriteras. Det inbegriper barn och
deras föräldrar samt alkohol och drogberoende vuxna människor som blir
föremål för tvångsingripanden men även andra som på frivillig grund om-
händertas för olika former av vård. Att inte veta eller att inte följa upp vad
dessa insatser leder till för de enskilda individerna är svårt att etiskt för-
svara. Att insatserna medför positiva konsekvenser för klienterna i psyko-
logiska, sociala och ekonomiska hänseenden är ett mått på socialtjänstens
legitimitet – om målsättningen med det sociala arbetet är individens bästa
(Börjesson 2005). Kanke är det sistnämnda den ömma punkten – att mål-
sättningen är en annan.

Olika budskap om vilka dokumentationsmetoder som är de rätta
I FIL-projektet prövades två olika metoder ASI och IUS. De befanns vila på
olika värdegrunder (se kapitel 4). Enligt resultat tycks lokalt utformade
mallar (IUS) anpassade till verksamhetens praxis komma till användning i
större utsträckning än standardiserade formulär (ASI). Studien visar också
att det finns intresse från politiker och IFO-chefer i socialtjänsten att kunna
jämföra sig med andra kommuner och liknande verksamheter. Detta kan
kräva standardiserade eller åtminstone systematiserade former av dokumen-
tation. Kanske man till och med  skulle kunna använda sig av kontrollgrup-
per i den egna eller i en annan kommun (om det är etiskt och praktiskt
möjligt), men det kan även ske med andra metoder som till exempel kol-
legiebedömning och peer review (Vedung 1998; Westlund 1999).

Med stöd av resultatet i denna studie går inte att dra slutsatsen att stan-
dardiserade systematiska metoder skulle vara svårare att implementera än
enbart systematiserade. Det kan ha varit andra förhållanden som gjorde att
IUS användes i något högre utsträckning än ASI i FIL-projektet. Men det
finns tidigare forskning och diskussioner som berör frågan (Shaw 1997;
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Krogstrup 2002; Sandell 2003; 2005; Hansen & Vedung 2005). I detta av-
snitt kommer olika aspekter på användningen av systematiserade respek-
tive standardiserade bedömningsinstrument att diskuteras.

Standardiserade eller systematiska metoder
De rubricerade begreppen definierades inledningsvis (kapitel 1, tabell 1,
s. 22). IMS förespråkar att socialtjänsten ska använda sig av systematiserade
och standardiserade vetenskapligt prövade bedömningsinstrument i det
sociala arbetet.27 Med systematisk bedömning menas, enligt IMS, att kli-
enterna tillfrågas på ett enhetligt, standardiserat sätt om sin egen situation
genom att ett standardiserat formulär i någon form används. I systemati-
ken ligger också att bedömningen upprepas, en eller flera gånger med olika
tidsintervaller. Med standardisering menas att klienterna ställs inför samma
frågor, formulerade på samma sätt och till frågorna ska finnas fasta svars-
alternativ (Socialstyrelsen 2004 b). Systematisk bedömning enligt Social-
styrelsen innebär således att använda standardiserade instrument. Instru-
menten ska vara kvalitetsgranskade utifrån reliabilitets- och validitets-
aspekter och de ska säkerställa ett korrekt användande genom att personal
utbildas och kontinuerligt kontrolleras så att instrumentet används på ett
likartat sätt. Det är viktigt att klientuppgifterna är riktiga, menar IMS. Fel-
källor kan vara klientens dagsform, klientens sociala och personliga förhål-
landen, sätt att svara på frågor och förväntningar, eller det kan röra oklar-
heter i frågorna, intervjuarens empatiska förmåga eller träning på att an-
vända metoden. Metoderna måste vara användarvänliga och enkla att an-
vända (Jergeby 2005), de kan skapas i Sverige eller internationellt och ”för
att tillförsäkra instrumenten en god kvalitet skall de vara väl utprovade av
forskare, praktiker och brukare/klienter” (Socialstyrelsen 2004 b, s. 8).

I en intervjuundersökning av Socialstyrelsen (2004 b) har användningen
av ”särskilda instrument som på ett systematiskt och standardiserat sätt
dokumenterar klienternas/brukarnas situation” kartlagts (a.a., s. 27). Social-
arbetare uttryckte farhågor som att klienternas individuella behov inte syn-
liggörs genom formulären då klienternas situation kartläggs på ett styrt och
begränsande sätt och att mötet mellan socialarbetare och klient blir ”stelt
och fyrkantigt” (a.a., s. 43). Samtidigt ser praktikerna fördelar med att an-
vända sådana instrument. De ger struktur, tydlighet, de är icke utpekande
eftersom alla frågor ställs till alla och de ger ökad kunskap (a.a.). Under-
sökningen visar att systematisk bedömning används inom socialtjänsten men
i varierande grad. Det är vanligast förekommande i missbruksvården (43%
av de 144 enheter som tillfrågats) och de intervjuade är positiva till en sys-
tematisk dokumentation. Den invändning som kan göras mot studien är att
den definition Socialstyrelsen gör enligt ovan av ett systematisk och stan-
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dardiserat bedömningsinstrument, inte lika tydligt framträder i denna refe-
rerade undersökning. Det är lite svårt att avgöra om den positiva inställ-
ningen avser systematisk dokumentation eller standardiserad sådan. Med
systematiska bedömningsinstrument avsågs ASI, DOK och  DUR med flera
metoder men även brukarundersökningar (vilket eventuellt kan ha inklude-
rat IUS) och måluppfyllelseformulär, formulär för klagomålshantering med
flera. Instrument som i regel inte räknas som standardiserade.

Krogstrup (2002) påtalar risker med att använda standardiserade meto-
der. Alla individens behov blir inte synliggjorda utan bara de som ingår i det
standardiserade formuläret. Det är alltså inte bara organisationen och social-
arbetaren som ska leva upp till fastställda standards, även klienten ska för-
väntas passa ihop med de krav och motsvara de behov som standarden
föreskriver. Standardisering riskerar att bli ett mål i sig istället för att ta
fasta på om aktiviteten utmynnar i något positivt för klienten utifrån den-
nes situation och behov (a.a.). Just därför menar Jergeby (2005) att det är
viktigt hur ett standardiserat instrument introduceras i samtalssituationen
och hur det används. Det får inte ersätta andra former av samtal och reflex-
ion, menar hon.

I en utvärdering av införandet av ett standardiserat dokumentations-
system inom äldreomsorgen i Danmark diskuteras frågan om det finns en
motsättning mellan standardisering, likriktning och individualisering, där
det sistnämnda innebär att ta hänsyn till det unika hos varje individ (Han-
sen & Vedung 2005). Standardiseringen kan gälla vissa övergripande be-
tingelser på lagstiftningsnivå som då kan sägas möjliggöra individualise-
ring, exempelvis brukarens möjlighet att välja utförare. Men insatser och
behov, fastlagda och beskrivna på ett standardiserat sätt i ett formulär som
ska gälla för vilken hjälp som brukaren ska få (beslutat av en biståndshand-
läggare) och som ska genomföras av vård- och omsorgspersonal, presente-
ras av författarna som ett dilemma. Ett dilemma som finns inbyggt är dock
att vårdpersonalen i mötet med brukaren förväntas vara flexibla i förhål-
lande till klientens behov samtidigt som de förväntas genomföra sitt upp-
drag så effektivt som möjligt utifrån fattade biståndsbeslut. Brukarnas be-
hov förändras över tid och dessa förändringar är svårförenliga med beslut
om standardiserade biståndsinsatser fattat på standardiserade behovs-
grunder. Författarna menar att  standardiseringen blir illusorisk då kraven
på flexibilitet inför brukarens behov undergräver standardiseringssträvan-
dena. Alternativt bibehålles standardiseringen men då på bekostnad av
flexibiliteten i mötet med brukaren.  Den danska utvärderingen visade såle-
des att krav på flexibilitet inför behandling av individer blev svåra att kom-
binera med krav på standardisering. Däremot kunde standardisering på en
mer övergripande nivå vara en garant för vissa grundläggande rättigheter,
som till exempel  att individer får välja vilken vårdgivare de önskar.
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Sandell (2003) menar att standardiserade metoder vilar på den logiska
empirismens tankar om att verkligheten går att studera objektivt. Standar-
disering bygger på föreställningen att klienternas behov kan beskrivas på
ett enhetligt sätt, systematiserat och standardiserat. Av det följer att mät-
ningar ska göras så lika som möjligt så att kunskapssammanställningar och
metanalyser kan göras. Behovet av en för socialtjänsten gemensam termi-
nologi för problem och behovsbeskrivningar har därmed uppkommit och
påtalats som angeläget av utredningen Nationellt stöd för kunskapsutveck-
ling inom socialtjänsten (Socialstyrelsen 2000). I slutrapporten till Kubas
konstateras att terminologiprojektet är viktigt i syfte att åstadkomma en
systematisk kunskapsbas: ”Utvecklingen och användning av väl fungerande
bedömningsmetoder är en del av uppbyggnaden av ett av de viktigaste verk-
tygen i professionellt välfärdstjänstearbete, nämligen en enhetligare och
exaktare begreppsapparat” (Socialstyrelsen 2004, s.137).28  Detta med be-
greppsdefinitioner påtalas även av Börjesson (2005) som ett förbisett di-
lemma om begreppen bestäms på ett teorilöst sätt. Man riskerar få resultat
som ingen förstår. Sådana exempel finns från missbruksområdet (a.a.;
Socialstyrelsen 2002) Standardiseringssträvanden för enligt kritikerna med
sig flera olösta problem (Shaw 1997; Sandell 2003; 2005). En standardise-
ring kan inte självklart användas i allt socialt arbete då det innebär att social-
arbetarens arbete och klienters situation och behov ska kunna mätas på ett
sätt som inte överensstämmer med det sociala arbetets praktik – en praktik
som präglas av idéer, värden och moraluppfattningar. Den standardiserade
metoden är pragmatisk såtillvida att om man konstaterar att någonting
fungerar så är det så utan att detta problematiseras (Shaw 1997). Utvärde-
ring i det sociala arbetets praktik måste problematiseras och ta sin utgångs-
punkt i socialarbetarnas praktik och det sociala arbetes realiteter (a.a.).

Olika ontologiska och epistemologiska antagandet gör att olika metoder
och instrument förespråkas. Socialstyrelsen förefaller förespråka att social-
tjänsten ska använda bedömningsinstrument som är standardiserade. An-
dra menar att detta synsätt inte är förankrat i det sociala arbetets komplexa
verklighet (Shaw 1997; Månsson 2000; Sandell 2005). I den danska utvär-
dering som omnämndes ovan (Hansen & Vedung 2005) gällande ett i Dan-
mark nationellt standardiserat kategorisystem (Faelles sprog) inom äldre-
omsorgen, dras slutsatsen att staten kanske borde satsa på flera konkurre-
rande system, som alla bygger på ett internationellt klassificeringssystem av
funktionshinder (ICF) framtaget av WHO. ICF kan operationaliseras på
flera sätt och det finns inget givet bäst sätt (Hansen & Vedung 2005). De
skulle alla kunna ha en gemensam minimikärna som gällde för såväl
funktionsbedömning som för olika typer av insatser. Det skulle kunna möj-
liggöra ett fritt val av olika dokumentationssystem, systematiserade och
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standardiserade och också möjliggöra lokala variationer avslutar Hansen
& Vedung.

I England och USA finns projekt som arbetar med organisationer och
socialarbetare i syfte att få dem och verksamheterna mer outcomes focused
(se kapitel 1, s. 36 samt Mullen & Magnabosco 1998).29  En början i ett
sådant arbete är att systematiskt kartlägga klienters  situation tillsammans
med denne. I dessa projekt läggs mycket energi på att få detta steg imple-
menterat först. Därefter, när det första steget är taget kan arbetet med att
följa upp påbörjas. Men vare sig nationellt eller internationellt tycks man i
offentliga verksamheter ha kommit till detta nästa steg, det vill säga till att
arbeta med systematisk uppföljning. Det finns inga empiriska belägg för att
det skulle vara bättre eller sämre att ta ett steg i taget, men däremot så tycks
det vara lättare att få den kartläggande intervjun implementerad än de därpå
följande faserna med uppföljning, sammanställning och utvärdering. Det är
för socialtjänstens vidkommande inte heller så stor förändring av hittills-
varande arbetssätt. Kanske är det med kartläggningsmomentet man ska
börja. Att få hela socialtjänsten att som offentlig verksamhet bli mer
outcomes focused är ett arbete som troligen tar tid. Totalt sett skulle det
kunna innebära en kvalitetshöjning av arbetet oavsett om metoderna för
dokumentation är standardiserade och systematiserade eller enbart syste-
matiserade. Det finns tecken på att standardiseringen undergrävs när
metoderna kommer i praktisk användning genom att de omvandlas lokalt
och används på olika sätt (McLellan 1992; Wertz m.fl. 1995; Mäkelä 2004;
Rasmusson m.fl. 2004; Hansen & Vedung 2005; Jenner & Segraeus 2005)
och alltså blir skillnaderna mellan olika typer av systematiseringsmetoder
mindre.

Nästa tänkbara förhållande som eventuellt kan ha betydelse för svaret
på frågan varför inte dokumentationsmetoderna använts i större utsträck-
ning än som varit fallet, är att samhället redan har kunskap om orsakerna
till klienternas problem och därför inte har något intresse av att veta hur
det går för dem. Detta diskuteras i nästa avsnitt

Samhället vet redan tillräckligt
Ett av angivna kännetecknen för HSO (se kapitel 2, s. 52) var att organisa-
tioner vars syfte är att åstadkomma mänsklig förändring ofta bedriver ett
moraliskt arbete. Det görs bedömningar av vem som bäst förtjänar hjälp.
Personliga och samhälleliga värderingar konstitueras genom organisatio-
nens sätt att formera sig och dess praktik. (Hasenfeld 2000). På det sättet
kan moraliska ställningstagandena sägas vara inbyggda i organisationen.
Organisationens överlevnad beror enligt Hasenfeld (1983, 2000) på hur väl
den lyckas bli ett med dessa inbyggda moralsystem snarare än vilka resultat
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eller effekter som nås: ”Institutionalized organisations are valued less for
their technical efficiency or their specific products than for the moral sym-
bols that they uphold” (Hasenfeld 2000, s. 330). Att överleva är primärt för
en organisation (Ahrne 1994). Moralsystemen ses som kontextuella och
reflekterar samhällets specifikt rådande kulturella, politiska och ekonomis-
ka behov. Det är inte givet hur man ska komma underfund med organisa-
tioners inbyggda moralsystem men nyinstitutionalismen kan dock ge viss
vägledning. Denna teoriinriktning betonar omgivningens betydelse för hur
organisationen uppfattas och formeras. Föreställningar och tankevärldar
som funnits och finns på det organisatoriska fältet påverkar i detta fallet
socialtjänstens individ- och familjeomsorg på ett omedvetet sätt och mora-
len konstitueras i tekniker, metoder, rutiner och handlingar som uppfattas
som självklara handlingsmodeller (Powell & DiMaggio1991; se även Levin
1998; Hasenfeld 2000).

Detta gör att det sociala arbetets historiska framväxt blir intressant att
studera i kombination med den teknik, de metoder, rutiner och handlingar
som kan ses i socialtjänstens arbete idag. Vilken moraluppfattning kan sä-
gas finnas inbäddad i detta att ett korrekt sätt att ’samtala, hjälpa och åt-
gärda’ prioriteras i kombination med ett i praktiken ointresse för att syste-
matiskt ta reda på hur det går för dem som organisationen är till för? I detta
skulle då den inbyggda moralen, som anses typiskt för HSO, stå att finna.
Men moraluppfattningar förändras över tid. Moraluppfattningar som legat
till grund för fattigvård, omsorg om utsatta barn och missbruksvård kan
fortplantas och leva kvar via den i nyinstitutionell bemärkelse institutionali-
serade organisationen. Vilket värde klienterna tillskrivits och tillskrivs är
kopplad till organisationens moral som i sin tur är kopplad till samhället i
övrigt (Hasenfeld 1983; 2000; Petterson 2001).

En bärande princip när det gäller all fattigvård alltsedan 1500-talet är att
den prövas individuellt och individens rätt att få hjälp ifrågasätts. Socknens
eller lokalsamhällets makt över den fattige stärktes under 1800-talet då
fattigdom betecknades som orsakad av lättja, slösaktighet, onykterhet och
kriminalitet (Pettersson 2001). Synen på den fattige var att denne inte ville
arbeta och avsikten med fattigvården var att den skulle avskräcka de ovil-
liga. Fattigvården har präglats av fostran och kontroll av utstötta och hjäl-
pen fick inte missbrukas och värdiga klienter skiljdes ut från ovärdiga.
Metoder i socialt arbete har till stora delar utvecklats på den grunden (Pet-
tersson 2001). Uppdelningen av för kommunen frivillig och obligatorisk
fattighjälp har levt kvar ända fram till den nuvarande socialtjänstlagen.
Kommunens möjlighet att tvinga den fattige till arbetshem upphörde på
1960-talet men arbetskravet finns kvar i andra former (Johansson 2001).
Socialtjänsten ska idag tillhandahålla praktik för unga som lever på för-
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sörjningsstöd (SFS 2001). I både 1982 års lag och i ändringen 1998 finns
inslag av ett fattigvårdstänkande, det vill säga socialbidragstagaren är ingen
fullvärdig social medborgare (Johansson 2001). Hjälpen är kopplad till krav
på att ”göra rätt för sig” och behovsprövade bidrag eller insatser förväntas
uppmuntra moraliska dygder som exempelvis individuellt ansvar, ”d.v.s. en
dygd som är högt värderad i västerländska industrisamhällen”, (Starrin &
Kalander 2001, s. 53).

Det sociala arbetet utvecklades under 1900-talet till att bli alltmer social-
administrativt (Pettersson 2001). Under sjuttio- och åttiotalen ifrågasattes
de ”paternalistiska” metoderna (exempelvis övervakning och barnavårds-
mannaskap) som användes och samhällsarbetet fick ett genombrott. Den
nya Socialtjänstlagen har sin grund i demokrati, jämlikhet och rättvisa, men
kom till i en tid när ekonomiska sparbeting började ställas på all offentlig
verksamhet och lagen ansågs av många som skapad i ett resursstarkare sam-
hälle än den sen skulle verka i (Pettersson 2001). Även om lagen ingav
förhoppningar om ett förändrat socialt arbete som delades av många (Den-
vall 2001; Pettersson 2001) är det enligt Johansson (2001) trots detta möj-
ligt att tolka den som ett uttryck för en bibehållen fattigvårdstradition.

Ett försök till slutsats: Det förhållandet att tidigare moraliska strömningar
eventuellt fortfarande lever kvar, i kombination med en lagstiftning både
från det relativt resursstarka 1980-talet och från 90-talets ekonomiska ned-
gång, präglar troligen det sociala arbetet av idag. Det finns en socialtjänst-
lag som framhåller att socialt arbete inte bara är insatser på individnivå
utan även allmänt inriktade sådana på grupp- och samhällsnivå och där social-
tjänstens medverkan i samhällsplaneringen betonas (SFS 2001). Minskade
offentliga resurser har samtidigt bidragit till att förebyggande insatser
minimeras och kvar blir de individinriktade, för kommunen tvingande be-
stämmelserna. Samtidigt råder nyliberala strömningar i samhället som po-
ängterar individens ansvar (Erixon 1999; Oscarsson 2003). De moraliska
dimensioner som framträder i detta skulle kunna vara att lösningarna på de
sociala problem klienterna uppvisar förläggs till individnivå och att indivi-
derna snarare fostras till anpassning. Kunskap om samhälleliga lösningar
finns i viss utsträckning men troligen genomförs de inte av politiskt/ ideolo-
giska eller ekonomiska skäl. Socialtjänsten har fått det samhälleliga upp-
draget, genom det ytterst ansvaret att hjälpa (anpassa, fostra) de individer
som slås ut, till ett drägligt liv. Det stämmer väl överens med hur en social-
sekreterare i FIL-projektet uttryckte sig vid gruppintervjun angående sitt
uppdrag som socialsekreterare, nämligen som att ”härbärgera samhällelig
ångest”. Sunesson (2000) är inne på en liknande tanke när han funderar
över om det kan vara så att den omgivning som ger resurser och rättigheter
till organisationen egentligen är mer intresserad av att uppehålla vissa prin-
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ciper än att skapa praktiska resultat genom själva arbetet i organisationen.
Detta kan tänkas vara en av anledningara till ett lågt intresse för att få veta
hur det går för klienterna som grupp. Antingen vill samhället inte veta orsa-
kerna till klienternas problem eller så vet man redan dessa och behöver inte
veta mer. Intresset för att klienterna får sina behov tillgodosedda och ett
bättre liv blir därför inte intressant annat än för de närmast berörda (social-
sekreterare, klient, anhöriga och nätverk) och ibland för socialnämnderna.
Denna i socialtjänsten som man kan tänka sig inbyggda  moral tycks inne-
bära att inga kraftfulla insatser görs från socialtjänstens sida för att
dokumentationsmetoderna ska komma till användning och att uppföljning
sker på ett systematiskt sätt. Det är andra moment som att samtala, hjälpa
och åtgärda som tar överhanden.

Moraliska dimensioner influerar socialtjänstarbetet på fler sätt än de ovan
beskrivna. Moraluppfattningar kan sägas gå från makro- till mikronivå,
det vill säga uppifrån och ner. De politiskt valda kan fatta beslut med mora-
liska konsekvenser och för att slippa ta ställning delegeras handhavandet
till den lägre nivån. Ett exempel på det är när politikerna beslutar att ingen
ytterligare klient får beviljas institutionsvård på grund av en kärv ekonomi,
men det är socialarbetarna som måste säga nej till klienterna och samtidigt
hitta andra lösningar. I detta spänningsfält, mellan den samhälleliga mora-
len (att samhället inte har råd, missbrukaren är inte värd) som social-
arbetaren själv är en del av och den egna ambition att vara till hjälp, arbetar
socialsekreterarna. Socialarbetarna får ett moraliskt dilemma delegerat till
sig där individen ibland vill och ibland inte vill ta emot hjälp – och där
samhället ibland inte kan eller vill erbjuda adekvat hjälp. ”Therefore, the
personal belief systems of the workers play a significant role in operationalizing
the service technologies and, particularly, in shaping client staff relations”
(Hasenfeld 2000, s. 337). Kanske är sådana moraliska dilemman en förkla-
ring till att arbetsbelastningen ibland upplevs tung och omfattande.

Olika värde- och moralsystem kan existera samtidigt i samma organisa-
tion och påverka organisationens utformning på olika sätt. Socialtjänstlag-
ens innehåll skulle således kunna spegla en moraluppfattning, men orga-
nisationen kan parallellt innehålla andra uppfattningar. Detta är möjligt
genom att organisationen kan betraktas som löst kopplad (Weick 1976;
Hasenfeld 1983; Meyer m.fl. 1985;, Ahrne 1994, Røvik 2000). Kanske är
det denna historiskt nedärvda, nyväckta moral (individens ansvar) som del-
vis går stick i stäv med Socialtjänstlagen (bestämmelser om socialtjänstens
medverkan i samhällsplanering och förändrade samhällsvillkor), som bi-
drar till svårigheterna för socialtjänsten att formulera utvärderingsbara mål?
Kanske bidrar detta också till personalomsättningen bland socialsekreterare.
Man arbetar i ett system som uppmanas att bidra till lösningar på en sam-
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hällelig nivå samtidigt som intresset för sådana lösningar verkar svagt. In-
förandet av systematisk dokumentation i socialtjänsten ger möjligheter att
erhålla kunskap om utsatta människors problem och behov på en agg-
regerad nivå vilket kan komma att peka på samhälleliga brister. Inlednings-
vis nämndes Kubas-projektet som utgått från Socialstyrelse och departe-
ment i syfte att utveckla kvaliteten i det sociala arbetet (Socialstyrelsen 2000;
2004; 2005 b). Frågan som ställts i fokus har varit ”Vilka metoder hjälper
vilken klient under vilka förhållanden” snarare än vilka brister kan iaktta-
gas på den samhälleliga nivån som gör att ett samhällssystems brister kan
åtgärdas. Denna tendens till fokusering på individnivån understöds sålunda
av normgivande aktörer.

Det kan tänkas att den historiskt nedärvda moraliska dimensionen har
större genomslag på kommunal än på nationell nivå. Fattigvården härrör
ur socknen och politikerrollen i socialnämnderna har sina rötter i den gamla
fattigvårdsstyrelsen. Att ge hjälp genom att samtala och åtgärda är vikti-
gare än att ta reda på om det får någon effekt för enskilda och grupper. Vad
hjälpen eventuellt ledde till kunde historiskt iakttagas av närsamhället och
kan så delvis fortfarande i mindre kommuner.

Avslutningsvis: Den inbyggda moralen som socialtjänsten skulle kunna
sägas värna om är att människor med sociala problem ska ha hjälp (med
inslag av anpassning och diciplinering) och det är socialtjänstens uppgift att
ge denna hjälp samtidigt som samhället redan har kunskap om varför grup-
per av medborgare har problem. Resultatet, det vill säga hur det går och
vad som är den bästa hjälpen på längre sikt är då inte så intressant annat än
möjligen för de närmast berörda (socialarbetare, klient och dennes nätverk).
Den moraliska nedärvda dimensionen där ovärdiga klienter skiljs från vär-
diga gör att klienter skäms, kanske även socialarbetarna och kanske hela
organisationen. Starrin & Kalander (2001) skriver i termer av den kollek-
tiva skammen. Lösningen på individnivå är att klienterna definieras som fel
och ska förändras och/eller fostras för att passa in. Socialtjänsten inklusive
dess socialarbetare och klienter vill inte tydliggöra klienternas behov på
grund av den kollektiva skammen och den som skäms har ingenting att visa
upp. Socialtjänstens moraliska uppdrag kan sägas vara att fostra och att
hjälpa vilket kan jämföras med Levins forskning (1998) om uppfostrings-
anstalten som en ändamålsenlig institution i relation till samhälleliga be-
hov, i detta fall kontroll av kriminella.

En sista tänkbar anledning till att inte dokumentationsmetoderna an-
vänts i större utsträckning skulle kunna vara att den implementeringsteori
som fanns att tillgå inte alltid passar socialtjänstens verksamhetsområde.
Befintlig implementeringsteori skulle behöva anpassas till HSO och ett för-
sök till detta skissas i nedanstående avsnitt.
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Implementeringsteorin behöver anpassas
Den implementeringsforskning och implementeringsteori som utvecklats har
till stor del sitt ursprung i statskunskapen (political science) (Premfors 1989;
Björkemarken 1995; Vedung 1998). Implementering inom statskunskapen
avser genomförande av politiskt fattade beslut och statsvetarens frågor gäl-
ler oftast hur det är medan forskaren i socialt arbete oftare frågar hur det
bör vara (Sannerstedt 1984). Det är skillnader som gör att det kan vara
meningsfullt med ett tankeutbyte kring implementeringsprocessens teori.
Organisationer av typen HSO skulle behöva en i förhållande till sina speci-
fika egenskaper anpassad teori för implementering av nya metoder, beslut
eller andra interventioner. Det kan vara en fråga om politiskt fattade beslut
men det behöver inte vara det. Här kommer att föras en diskussion om hur
den implementeringsteori som använts i denna studie skulle kunna utveck-
las för att bättre passa välfärdsorganisationer som exempelvis socialtjäns-
ten.

Enligt Premfors (1989) bör det finnas viktiga kunskaper om implemente-
ring att hämta från de mikromiljöer där genomförandet av en intervention
slutligen ska ske (se kapitel 1, s. 23). FIL-projektet kan sägas vara en sådan
mikromiljöstudie. Svårigheterna i genomförandet av FIL-projektet har visat
sig falla tillbaka på organisationens svårigheter i att hantera socialsekreterar-
domänens (SD) stora handlingsutrymme och i den lösa kopplingen mellan
domänerna. Brist på stöd och styrning har identifierats som problem inte
bara i SD utan även på IFO-chefsnivå (MD). IFO-ledarna har att hantera
ett löst kopplat system där kontroll, insyn och inflytande är begränsad i
förhållande till SD, samtidigt som de är satta att hantera en byråkratiskt
präglad organisation. Den politiska domänen (PD) är svårare att få grepp
om. Det finns också lokala variationer där PD och SD har olika mycket
samröre med varandra i kommunerna.

Vissa beslut som tas och som ska införas i socialtjänstens verksamheter
kanske inte kräver så stora förändringar och kanske inte heller är moraliskt
kontroversiella. De kan ses som mindre komplicerade och kan därför ge-
nomföras genom styrning uppifrån och ner. En förändring av exempelvis
normen för försörjningsstödets storlek genomförs direkt genom att social-
nämnden (eller Socialstyrelsen) fattar ett beslut. Riktlinjer utformas på
ledningsnivå, utbildning sker och socialsekreterarna tillämpar de nya be-
loppen. Eftersom den enskilde klienten  kan överklaga, bevakas via Läns-
styrelsen att åtminstone riksnormens nivå följs. Detta är en allt igenom by-
råkratisk ordning. Att denna ordning inte upprepas vid en implementering
av metoder för systematisk dokumentation har troligen att göra med att
den typen av intervention har direkt koppling till socialsekreterarens (som
person) sätt att arbeta tillsammans med sin klient och arbetssättet är inte
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lika enkelt att vare sig utföra eller kontrollera. Ett användande av meto-
derna innebär inlärning, övning och omlärning där personliga motiv, vär-
deringar och arbetssätt utmanas i högre utsträckning än vad en förändring
av normen för försörjningsstöd gör. Organisationen stödjer inte (varken
MD eller PD för att använda domänteoritermer) socialsekreteraren i arbe-
tet med ASI och IUS, varken direkt eller indirekt genom att exempelvis efter-
fråga resultat i termer av om klienten blev hjälpt eller inte. Genom att efter-
fråga skulle organisationen kunna påvisa vikten av att uppföljningar görs.
Införandet av metoder för systematisk dokumentation ger signalen till SD
att det är önskvärt att de arbetar med dessa metoder, samtidigt som det till
stor del tycks vara upp till dem själva att avgöra om de ska göra det eller
inte.

Är det rimligt att tro att en implementeringsteori ska kunna gälla för alla
tidigare beskrivna specifika karaktärsdrag hos HSO (se s. 52) och i alla
situationer? Det kan vara så att Johanssons (2003) fråga om hur social-
tjänsten bäst ska organiseras med hänsyn till socialtjänstens specifika ka-
raktärsdrag och uppgift borde besvaras innan ett sådant teoriutvecklings-
försök görs? Hur implementerar man metoder som syftar till ett bättre
klientarbete i en organisation som inte är organiserad för ett sådant ända-
mål? I enlighet med nyinstitutionalismen har aktörer och processer på lokal
nivå betydelse för vad som händer när idéer om organisering sprids. Dessa
processer kan vara motsägande och ömsesidigt påverkbara och implemen-
tering av nya arbetssätt kan i sig vara en möjlighet att påverka strukturer
och policy i en organisation.

Det kanske inte är möjligt att utveckla en universell teori som gäller alla
interventioner i alla HSO vid varje tidpunkt (se även Rothstein 1994). För
om implementeringen ska lyckas eller ej beror inte bara på den specifika
organisationens karaktär utan också på hur omfattande förändringen är,
vilken typ av förändring som önskas och vilka personer som arbetar i orga-
nisationen. Erfarenheten från FIL-projektet är att den implementeringsteori
som använts i kombination med annan organisationsteori har varit värde-
full. Men en implementeringsteori som så långt möjligt beaktar de specifika
förhållanden som karaktäriserar socialtjänstens verksamhet borde kunna
vara ett än bättre stöd vid implementering av exempelvis beslut, metoder
eller forskningsresultat.

Att ge en uttömmande beskrivning av en till socialtjänsten eller liknande
organisationer anpassad implementeringsteori ligger utanför ambitionen
med denna studie. Men ett försök görs nedan att med utgångspunkt i Ved-
ungs implementeringsteori ange några faktorer och viktiga aspekter av be-
tydelse för resultatet av en implementering i en socialtjänstorganisation,
eller eventuellt det vidare begreppet välfärdsorganisation.
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En ansats till teoriutveckling
Välfärdsorganisationer avser organisationer där människor arbetar med
människor och socialtjänsten kan betraktas som en sådan. Med stöd av
resultat från denna studie, med hjälp av teoretiska bidrag från Smith 1973;
Weick 1976; Kouzes & Mico 1979; Lipsky 1980; Hasenfeld 1983; DiMag-
gio & Powell 1983; Powell & DiMaggio1991; Johansson 1992; Ahrne
1994; Hasenfeld 2000; Johansson 2002, och med stöd av erfarenheter från
tidigare forskning exempelvis Sunesson 1985; Nilsson & Sunesson 1987;
Premfors 1989; Karlsson 1992; Ahlberg & Leissner 1996; Bergmark &
Oscarsson 1996; Larsson 1999; Tydén 2003; Rasmusson 2004; Johansson
2000; 2003; 2004; 2004 b och Jenner & Segraeus 2005, görs ett försök att
beskriva vissa aspekter som skulle kunna tänkas höra hemma i en imple-
menteringsteori specifik för HSO. Försöket innebär att i någon mån anpas-
sa befintliga teorier till HSO och gör inte anspråk på att lansera något nytt.

Faktorerna, åtta stycken till antalet precis som Vedungs (s. 67–69) och
precis som de åtta som används i denna studie (figur 3, s. 81) men något
utvecklade innehållsmässigt och omflyttade i förhållande till båda ovan
nämnda, kan då uttryckas på följande sätt med underrubriker (figur 7):

Figur 7. Skiss till en implementeringsteori anpassad till välfärdsorganisationer.

Nedan ges några kommentarer till respektive faktor. Resonemangen från
tidigare avsnitt kommer att kännas igen. För att inte upprepa alltför myck-
et av tidigare redovisade teoretiska resonemang kommer i det följande en-
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dast aspekter som bedömts som tillkommande eller specifika för HSO att
läggas till. Vilka delar i en implementeringsteori som gäller i en specifik
situation kan som tidigare påpekats variera, framförallt beroende på hur
stor en eventuell förändring är. Men de aspekter som tas upp här kan ses
som förhållanden att överväga inför varje ny implementering.

1. Programteorins giltighet
Programteorin säger något om vad interventionen ska leda till på kort och
längre sikt (substansen i teorin) samt hur interventionen ska genomföras.
Den kan användas som utgångspunkt för utvärdering och därvid befinnas
ha substansfel och eller genomförandefel. För att bedöma om teorin är be-
häftad med substansfel måste genomförandet i någon mån ha skett. Därför
har dessa båda begrepp, substans (motsvaras av begreppet programteorins
giltighet i denna studie) respektive genomförande, fått byta plats i förhål-
lande till vad som gällt i denna studie (tabell 3, s. 83).

En HSO består av personer vars handlingar, motiv, normer och värde-
ringar har stor betydelse för hur organisationen konstitueras. Moraliska
aspekter och värderingar är inte oväsentliga inslag i denna typ av organisa-
tioner. Handlingarna måste vara moraliskt försvarbara eftersom de får
moraliska konsekvenser för dem de ska hjälpa. Inblandade personerna har
olika roller och kan sägas tillhöra olika domäner. Domänerna är sinsemel-
lan löst kopplade och handlingsutrymmet för gräsrotsbyråkraterna/social-
sekreterarna är stort, på gott och ont. Organisationens förmåga att styra
och påverka det sociala arbetet är kopplat till s.k. normativ kontroll eller
värderingsdiskussioner samtidigt som organisationen har byråkratiska in-
slag. Arbetsledarna har en strategisk position i ett sådan organisation.
Politikerrollen kan vara oklar i förhållande till de övriga domänerna och
variera från en organisation till en annan.

Begreppen förstå, kunna och vilja kan användas för att förstå aktörerna
och deras betydelse för implementeringsresultatet inom de tre domänerna
PD, MD och SD, det vill säga den politiska, lednings- och socialsekre-
terardomänen. Redan i förberedelsestadiet, vid formuleringen av program-
teorin, kan det vara klokt att identifiera befintliga barriärer mot föränd-
ring. Vilka hinder kan tänkas försvåra eller omintetgöra en implementering
och hur ska dessa förhindras eller undvikas.

Förstå
Förstå handlar om att känna till och begripa innebörden av interventionen.
Vid större förändringar måste förståelsen omfatta hela organisationen. Sym-
boliska beslut kan försvåra implementeringen då dessa blir icke förpliktan-
de. Utbildning, information och övning är viktigt genom hela implemente-
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ringsprocessen. Nyanställd personal måste också få chansen att förstå och
få utbildning och information efterhand som de kommer till organisatio-
nen. Förstå  kan vara en sak, men att i praktisk handling kan vara svårare.
För medarbetare som arbetat ett tag och hittat ett arbetssätt kan det bli
nödvändigt att lära om invanda arbetssätt.

Kunna
Kunna kan sägas handla om förmåga och resurser. Begreppet resurser kan
förutom ekonomiska medel avse kompetent personal och en stabil personal-
grupp, alternativt att bygga in en beredskap för en hög personalomsätt-
ning. Personalomsättningen är en känslig faktor i ett implementeringsske-
de. Resurser kan även avse möjligheter att utföra tillkommande arbetsupp-
gifter. Struktur, rutiner och ansvarsfördelning är faktorer av betydelse. Vilka
prioriteringar behöver göras om mer tid behövs vid införandet och vem ska
göra dessa prioriteringar? SD behöver kontinuerligt stöd och handledning
av en intresserad organisation. Handledning kan utformas på olika sätt och
ha olika syfte, men kan också vara ett led i att lyfta de värderingar och
normer man önskar eller inte önskar ska få genomslag i verksamheten.
Metoder som på arbetsplatsen (både organisation och person) definieras
som normalt tillhörande arbetet kan ha större betydelse för implemente-
ringsresultatet än om det läggs som ett projekt vid sidan av. Utrednings-
och ärendearbetet måste våga ifrågasättas och diskuteras vid implemente-
ring av nya arbetssätt och ledarskap, stöd och support har berörts som
betydelsefullt för implementering. Övertygade och resursstarka nyckelper-
soner har i forskning identifierats som främjande (Premfors 1989; Bell 1998/
1999; Engström & Larsson 1998; Jenner & Segraeus 2005; Larsson 2005).

Vilja
Vilja berör i högsta grad personliga motiv, intressen och handlingar. Social-
arbetaren är både en privat person och en del av en organisationen, en
kentaur (Ahrne 1994). Vilken inställning denne har till sitt arbete, sin ar-
betsplats och sina arbetsuppgifter, och den personliga situation och kontext
han eller hon lever i kan ha betydelse för vilja, intresse, inställning och
förmåga i förhållande till socialtjänsten som organisation. Personlig, mate-
riell och eller psykologisk tillfredställelse ska stämma överens med organi-
sationens intressen (Lipsky 1980). Upplevelsen av att arbetet inte leder till
något positivt resultat kan ha betydelse för om implementeringen av meto-
der för systematiskt dokumentation, uppföljning och utvärdering lyckas.
Att identifiera positivt inställda nyckelpersoner och hinder i organisationen
har visat sig gångbart för att få organisationer att arbeta evidensbaserat
inom hälso- och sjukvården (Gira m.fl. 2004).
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Förstå, kunna och vilja kan användas i relation till alla organisationens
medlemmar, det vill säga i alla domäner.

2. Planering och förberedelser
Det räcker inte med formella beslut från alla nivåer. Större implemente-
ringsprojekt som innebär direkt förändring av socialsekreterarnas arbets-
sätt behöver för att lyckas inbegripa socialsekreterarna som personer, men
även som kollektiv. Detsamma torde gälla ledare och politiker beroende på
om deras personliga ageranden är avgörande för att den avsedda föränd-
ringen ska inträffa. En kombination av ett bottom up- och top down-per-
spektiv är troligtvis befrämjande för implementeringsresultatet. Organisa-
tionens, ledningens (inkl. politiker) engagemang och aktiva deltagande i
implementeringsarbetet är av vikt om förändringen är av den digniteten att
den omfattar politikerna. Arbetsplatsens förändringsbenägenhet har bety-
delse liksom att det måste finnas en tro på att arbete och organisation går
att förändra.

3. Insatsen
Den metod eller intervention som planeras bör vara tydligt utformad, rele-
vant för det arbete som utförs och i förekommande fall stämma överens
med socialarbetarnas uppfattningar om och erfarenheter av det sociala ar-
betet. Alltför tidskrävande metoder för systematisk dokumentation har be-
funnits svåra att implementera. I de fall teknisk support finns är det av vikt
att den fungerar tillfredställande. Att inte kunna genomföra beslutet kan
också falla tillbaka på beslutsfattaren som formulerat sig otydligt eller givit
för lite resurser (se kunna).

4. Brukarna
Det är inte bara socialsekreterarnas utan även klienternas åsikter, motiv
och handlingar som påverkar hur och kanske också i vilken omfattning en
implementering sker. Det är socialsekreterarna som för organisationens räk-
ning möter klienterna och ska någon förändring ske i det ledet är detta
möte strategiskt viktigt för implementeringsresultatet. Individen transfor-
meras till klient i mötet med organisationen/socialtjänsten (Sunesson 1981,
Johansson 1992, Billqvist 1999, Carlsson 2003) och utfallet av en imple-
mentering är beroende av vem som är klient, på vilket sätt denne blivit
klient och vad som sker i mötet med organisationen, gräsrotsbyråkraten.
Såväl klienter som socialarbetare är personer med flera olika organisations-
tillhörigheter. Det är möjligt att tjänsteforskningens begrepp som tjänsteer-
bjudande, tjänstekarta och tjänsteprocess med flera kan vara användbara
för att förstå hur detta möte formerar tjänsten (Messing & Westlund 2004).

5K K Alexanderson 050406 06-04-05, 09.51295



296

5. Den implementerande organisationen och efterhandskontrollen
Den implementerande organisationen kan ligga i eller utanför den organi-
sation i vilken implementeringen ska ske (figur 1, s. 70). Den kan vidare
genomföras som ett projekt som  bedrivs i eller vid sidan av ordinarie verk-
samhet. Forskning har visat att den löst knutna projektorganisationen ger
utrymme för kreativitet, men att det blir svårare att återföra erfarenheter
till den ordinarie organisationen. En fast knuten projektorganisation, det
vill säga projektet utförs på samma plats som det ordinarie arbetet, innebar
inte ett lika kreativt projekt men de har mindre problem med implemente-
ringen i den ordinarie verksamheten (Johansson m.fl.2000; Johansson
2004).

I FIL-projektet gjordes den erfarenheten att den ordinarie organisatio-
nen förlitade sig på och lämnade över för mycket ansvar för projektet till
den externa projektorganisationen trots att projektet bedrevs i ordinarie
verksamhet. Forskning om forskningsanvändning kan eventuellt här ge en
fingervisning om viktiga förhållanden att beakta vid implementering av nya
metoder, beslut eller arbetssätt. Den forskningen ger stöd för att samspelet
mellan forskare och praktiker är en viktig faktor men att fokus måste ligga
på användaren och dennes organisation (Tydén 2003). Individer och orga-
nisationer kan ha olika strategier för forskningsanvändning och i den ak-
tiva användningen kan något hända med resultatet (Nilsson & Sunesson
1987). Det kan betyda att metoder eller beslut som ska implementeras kan
förändras under tiden de används, vilket kan vara viktigt att uppmärk-
samma.

6. Andra samtidiga interventioner
Erfarenheter av framför allt tidigare forskning är att andra projekt eller
andra organisationsförändringar som genomförs samtidigt i en organisa-
tion försvårar implementeringen. Implementering bör inte heller ske i hela
organisationen på en gång (Karlsson 1992; Ahlberg & Leissner 1996). I
samverkansprojekt skulle det kunna betyda att parallellt pågående större
förändringar i någon av de samverkande organisationerna får betydelse för
implementeringsresultatet.

7. Reformbärare och andra intresseorganisationer
Med reformbärare avses den myndighet eller den organisation som har ett
intresse av att implementeringen genomförs. Med Vedungs (1998) vokabu-
lär kan andra myndigheters ageranden på nationell, regional och lokal nivå
påverka utfallet av en implementering och det bör anläggas ett systemper-
spektiv för att undvika att se en verksamhet isolerat.
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Dessutom finns flera intressegrupper som agerar utifrån sina motiv och
syften,  intressegrupper som inte alltid har att göra med den aktuella orga-
nisationen, men icke desto mindre influerar organisationens enskilda med-
lemmar. I programteoritermer kan dessa grupperingar sägas ha egna dolda
programteorier som kanske motverkar den officiellt gällande teorin.

8. Det omgivande samhället, medborgarnas attityder och
marknadens ageranden
Till Vedungs (1998) beskrivning av denna faktor skulle ett nyinstitutionellt
perspektiv kunna tillfogas. I teoriavsnittet behandlades begreppet organisa-
toriska fält, bland annat med syftet att visa omgivningens betydelse för hur
organisationen uppfattas och formeras. Socialtjänsten som organisation
arbetar inte isolerat från sin omgivning. Organisatoriska fält kan variera
och en organisation kan ingå i flera organisatoriska fält eller sägas gå in i
och ur olika fält i olika sammanhang. Såväl marknaden som medborgarna
ingår i sådana organisatoriska fält.

Denna skiss till att försöka bidraga till en anpassning av implementerings-
teori till HSO är här påbörjad och behöver ytterligare utvecklas och prö-
vas.
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Bilaga 1. Avtal mellan kommuner och IFO Forum 
 
Avtal 

 
FIL (FÖRÄNDRING I LIVET)PROJEKTET. 
 
§ 1 Parter 
………………………………. kommuns socialförvaltning, avdelningen för individ och 
familjeomsorg förbinder sig att tillsammans med Dalarnas forskningsråd, IFO Forum ingå i 
FIL projektet. Innehållet och kostnadsfördelning mellan parterna i projektet framgår av 
projektbeskrivningen (2000–05–29) i form av ansökan om utvecklingsmedel till Länsstyrelsen 
Dalarna. 
 
§ 2 Tid 
Avtalstid: From hösten 2000 tom år 2002. 
 
§ 3 Förvaltningens åtagande 
Kommunen åtager sig att implementera en utvärderingsmetod i minst en arbetsgrupp inom 
IFO. Det innebär att samtliga socialsekreterare som ingår i arbetsgruppen genomgår 
utbildning i metoden för att sedan kontinuerligt använda den i det praktiska arbetet. De 
intervjuar sina klienter inledningsvis och följer sedan upp hur det går vid uppföljande 
intervjuer. De deltager sedan i en sammansställningsfas tillsammans med arbetsledaren för att 
se resultat på gruppnivå. 
 
§ 3 Dalarnas forskningsråds åtagande 
IFO Forum åtager sig att anordna utbildningar och uppföljningsträffar. IFO Forum ger 
kontinuerligt stöd till arbetsgrupperna under projekttiden. Projektet har forskningsanknytning 
genom att det ingår i en planerad avhandling vid Örebro universitet med professor Lars 
Oscarsson som handledare inom ämnet socialt arbete. 
 
§  4 Övrigt 
Enkäter och intervjuer med klienter, socialsekreterare, arbetsledare och politiker i kommunen 
kommer att göras initialt och i projektets slutskede. 
 
Avtalet gäller under förutsättning att sökta utvecklingsmedel beviljas från Länsstyrelsen 
Dalarna. 
 
 
Datum:    Datum: 
 
 
Jan Messing    ……………………………. 
Verksamhetsledare   IFO Chef 
IFO Forum     Kommun: …………………. 
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I. SOCIAL SITUATION 
  
BOENDE 
Hur fungerar boendet för barnet/ungdomen? 
 
Mycket       Varken bra                  Mycket  
dåligt Dåligt                    eller dåligt            Bra                    bra      
  
   
 
Om umgänge är aktuellt: 
Hur fungerar umgänget för barnet/ungdomen? 
  
Mycket       Varken bra                  Mycket  
dåligt Dåligt                    eller dåligt            Bra                    bra  

       
   
 
 
BARNOMSORG/ SKOLA 
Hur fungerar det i barnomsorg/ skola? 

 
Mycket       Varken bra                  Mycket  
dåligt Dåligt                    eller dåligt            Bra                    bra  

       
   
 
 
SYSSELSÄTTNING 
Gäller ungdomar som inte går i skolan. 
 
Hur är situationen (arb/utb eller annat)? 
Mycket       Varken bra                  Mycket  
dåligt Dåligt                    eller dåligt            Bra                    bra      
  
   
 
 
EKONOMI 
Finns försörjningsstöd i familjen där barnet bor? 

 
Försörjningsstöd (socialbidrag)  Helt �  Delvis �  Inte alls �  
 
Får barnet/ungdomen det de behöver (kläder, skor, fickpengar, fritid, resor till nära och 
kära m.m.)?  
  
Inte alls Till liten del         Delvis        Till stor del          Helt och hållet  
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BARNET/UNGDOMENS FRIA TID – FRITID 
Hur fungerar barnets/ungdomens fria tid/fritidssituation?  
 
Mycket       Varken bra                  Mycket  
dåligt Dåligt                    eller dåligt            Bra                    bra      
  
   

 
 
II. PERSONLIGT  
 
FYSISK HÄLSA 
Barnet/ungdomens fysiska hälsa 
 
Mycket       Varken bra                  Mycket  
dåligt Dåligt                    eller dåligt            Bra                    bra      
  
   
 
PSYKISK HÄLSA 
Hur är barnets/ungdomens psykiska hälsa (väg in barnets själsliga mående, hur man 

känner sig, hur man trivs med sig själv och livet)?  
 
Mycket       Varken bra                  Mycket  
dåligt Dåligt                    eller dåligt            Bra                    bra      
  
   
 
ALKOHOL OCH DROGER 
Barnet/ungdomen själv  
Sprit Ja �   Nej �                   Öl och/eller vin  Ja �   Nej �  
Mediciner Ja �   Nej �                   Narkotika  Ja �   Nej �  
 
Om ja, i vilken omfattning? 
   
 
Är det ett problem för honom/henne? 
 
 
Mycket     Varken små                    Inga  
Stora   Stora                  eller stora           Små                   alls  
       
   

 
Mamma:  
Sprit Ja �   Nej �                   Öl och/eller vin  Ja �   Nej �  
Mediciner Ja �   Nej �                   Narkotika  Ja �   Nej �  
 

Är det ett problem för henne? 
Mycket     Varken små                    Inga  
Stora   Stora                  eller stora           Små                   alls  
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Vad får det för konsekvenser för och barnet? 
 
 
 
Pappa: 
Sprit Ja �   Nej �                   Öl och/eller vin  Ja �   Nej �  
Mediciner Ja �   Nej �                   Narkotika  Ja �   Nej �  
   
Är det ett problem för honom? 
Mycket     Varken små                    Inga  
Stora   Stora                  eller stora           Små                   alls  
       
   

 
Vad får det för konsekvenser för och barnet? 
 
 
 
För barnet annan viktig person (styvförälder m.fl – ange vilken relation som finns till 
barnet) 

Sprit Ja �   Nej �                   Öl och/eller vin  Ja �   Nej �  
Mediciner Ja �   Nej �                    Narkotika  Ja �   Nej �    
 
 
Är det ett problem för honom/henne? 
Mycket     Varken små                    Inga  
Stora   Stora                  eller stora           Små                   alls  
       
   

 
Vad får det för konsekvenser för och barnet? 
 
 

KRIMINALITET 
Förekommer brott/kriminalitet (misstanke eller dom ej längre tillbaks än fem år) hos 
barnet/ungdomen (Vid uppföljning fyll i om något tillkommit)? 
 
Vad Barn/ungdom Vad Barn/ungdom 
Stöld/snatteri  Misshandel/våld 

 
 

Skadegörelse/inbrott 
 

 Narkotikabrott 
 

 

Rattfylleri  
LOB/hembränning 
 
 

 Annat, ange vad  
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III. RELATIONER 
 
 
RELATIONER  - Vilka personer ingår, kvaliteten och närheten till barnet ska framgå.  

PERSONLIGT NÄTVERK    PROFESSIONELLT NÄTVERK 
       BARN- MOR OCH  BARN- FAR   AKTUELLT BARN OCH SYSKON 

FÖRÄLDRAR INBÖRDES   SYSKON INBÖRDES 
BARNETS RELATION TILL FÖRÄLDRARNAS NYA PARTNERS/STYVFAMILJER 
 
 
 

Familj      Släkt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Professionellt 
nätverk      Vänner 

 
Kommentarer och förändringsbehov: 
 
 
Försök skatta relationen mellan 
Mor och  barn/ungdom 
Mycket       Varken bra                  Mycket  
dåligt Dåligt                    eller dåligt            Bra                    bra      
  
   
 

Far och barn/ungdom 
Mycket       Varken bra                  Mycket  
dåligt Dåligt                    eller dåligt            Bra                    bra      
  
   
 
 

Styvförälder eller annan viktig person  och  barn/ungdom 
Mycket       Varken bra                  Mycket  
dåligt Dåligt                    eller dåligt            Bra                    bra  
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Mor och far 
Mycket       Varken bra                  Mycket  
dåligt Dåligt                    eller dåligt            Bra                    bra      
  
   
 
Förälder och styvförälder  
Mycket       Varken bra                  Mycket  
dåligt Dåligt                    eller dåligt            Bra                    bra      
  
   
 
 
 
FÖRÄLDRASKAPET    
Är föräldern orolig för sitt barns utveckling? 
 
                                       Varken mycket 
Inte alls        Lite                 eller lite            Ganska mycket   Mycket 

       
   
 
Hur känner sig föräldern i förhållande till sitt barn just nu? 
 
Otillräcklig          Tillräcklig  
        
   
 
Får barnet/ungdomen den omsorg de behöver ( i form av stöd, uppmuntran, gränssättning, 
kärlek m.m.)? 

 
Otillräckligt          Tillräckligt  
       
   
 
 
SJÄLVBILD OCH FRAMTIDSTRO 
Barnet/ungdomen 
 
Skatta självförtroendet – tron på att man duger och är tillräckligt kapabel i sig själv. 
 
Barnet/ungdomen 
Mycket     Varken bra              Mycket  
Dåligt Dåligt              eller dåligt            Bra                bra 
       
   
 
Hur tror Du att ditt liv ser ut om 6 – 12 månader (vid första uppföljningen)? 
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255

Hur tror Du att ditt liv ser ut om fem år? 
RESURS OCH BEHOVSANALYS – SAMMANFATTNING 
 

LIVSOMRÅDE FÖRÄNDRINGSBEHOV FÖRSLAG TILL 
LÖSNING * 

BOENDE 
 
 

  

BARNOMSORG/SKOLA 
 
 

  

SYSSELSÄTTNING 
 
 

  

EKONOMI 
 
 

  

FRI TID 
 
 

  

RELATIONER 
 
 

  

FYSISK HÄLSA 
 
 

  

PSYKISK HÄLSA 
 
 

  

FÖRÄLDRASKAPET 
 
 

  

ALKOHOL OCH 
DROGER 

 

  

KRIMINALITET 
 
 

  

SJÄLVBILD 
FRAMTIDSTRO 

 
 

  

 
* Lösningsförslag kan ligga hos barnet och familjens själv, i privat nätverk, i professionellt 

nätverk eller hos socialtjänsten. Slutligt förslag till eventuell insats  och beslut framgår av 
utredningen. 

 
Slutlig insats 
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Bilaga 3. Enkätfrågor, ett urval 
 
Ett urval av frågor ur enkäterna till socialsekreterare (S 1 och S 2), IFO-chefer (A 1 och 
A 2) och politiker (P1 och P 2). 
 
 
Socialsekreterarenkät S 1, fråga 22 . IFO-chef A 1 fråga 29. Politikerenkät  P 1 fråga 9.  

 
22. Vad avgör i allmänhet vilka handlingsalternativ/insatser som blir aktuella i det enskilda 
ärendet?       Ange vilken betydelse Du tillmäter varje faktor. 
 
      Klientens resurser      Mkt stor          Stor      Viss            Liten          Ingen  

�     �     �     �  �     
 

Klientens behov      Mkt stor          Stor      Viss            Liten          Ingen  
�     �     �     �  �       

 
      Klientens uppfattning     Mkt stor         Stor     Viss            Liten         Ingen
                                 �     �     �     �  �     
  
     Din egen uppfattning        Mkt stor        Stor      Viss            Liten          Ingen  

�     �     �     �  �      
    

Anhörigas uppfattning     Mkt stor         Stor      Viss            Liten          Ingen  
�     �     �     �  �      
 

Kollegors uppfattning      Mkt stor         Stor      Viss            Liten          Ingen  
              �     �     �     �     �     

  

Arbetsledares uppfatt.     Mkt stor         Stor      Viss            Liten          Ingen  
              �     �     �     �     �   

 

Socialnämnd/politikers    Mkt stor         Stor      Viss            Liten          Ingen  
uppfattning       �     �     �     �     �  
 
 
Lagstiftningen       Mkt stor         Stor      Viss            Liten          Ingen  
            �     �     �     �     �  
 

      Resurser i klientens          Mkt stor          Stor      Viss            Liten          Ingen  
nätverk             �     �     �     �  �  

    
     Tillgängliga handlings-      Mkt stor          Stor      Viss            Liten           Ingen 

alternativ/insatser                  �     �     �     �  �  
      som finns att tillgå   

 
Tillgängliga          Mkt stor          Stor         Viss           Liten       Ingen 
ekonomiska resurser              �     �     �     �  �
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Annat, var vänlig ange vad och även vilken betydelse den kunskapen har; 
……………………………………………………………………………………………. 
 
Socialsekreterarenkät S 1, fråga 23 . IFO-chef A 1 fråga 30. 

 
    23. Vilken betydelse tillmäter Du vanligtvis olika typer av kunskap i det enskilda 
klientarbetet?  
 
Din kunskap baserad på        Mkt stor          Stor         Viss                Liten       Obetydligt 
erfarenheter av andra              �     �     �     �    �  

ärenden  
 
Den kunskap Du får av          Mkt stor          Stor         Viss                Liten       Obetydligt 
kollegor                �     �     �     �    �  

  
Den kunskap Du får av  
arbetsledare              �     �     �     �    �  

 
Den kunskap du får om          Mkt stor          Stor         Viss                Liten       Obetydligt 
klienten av klienten              �     �     �     �    �  

  
Din kunskap från teoretiska   Mkt stor          Stor         Viss                Liten       Obetydligt 
studier/utbildningar              �     �     �     �    �  

  
Din kunskap om lagar             Mkt stor          Stor         Viss                Liten       Obetydligt  
och praxis               �     �     �     �    �  

  
Din kunskap om         Mkt stor          Stor         Viss                Liten      Obetydligt  
forskningsresultat               �     �     �     �    �  

  
Din egen intuitiva kunskap     Mkt stor          Stor         Viss                Liten       Obetydligt  
                �     �     �     �    �  

 
Annat, var vänlig ange vad och i så fall  vilken betydelse den kunskapen har?   
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Socialsekreterarenkät S 2, fråga 16 . IFO-chef A 2 fråga 15 .  Politikerenkät  P 2 fråga 9. 
 
16. Det individuella klientarbetet inom IFO består av olika moment som förenklat beskrivs 
      nedan. Alla momenten är viktiga. Försök ange vad du anser att socialsekreterarna ska göra  
      mer eller mindre av jämfört med idag.  Ange ett kryss per bokstav A – D. 

  
     A. Via samtal och hembesök ta reda på vilken hjälp människor behöver (eller annorlunda  
          uttryckt vilka behov människor har)  
 
          Mer �            Bra som det är �    Mindre �             Vet inte �
   
     B. Hjälpa, åtgärda (ge insats) 
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          Mer �            Bra som det är �    Mindre �             Vet inte �    
    

 C. Administrera, dokumentera i utredning och journal 
 
          Mer �            Bra som det är �    Mindre �             Vet inte �    
   
     D. Följa upp om hjälpen (insatserna) inneburit någon förändring för klienten i dennes liv 
  
          Mer �            Bra som det är �    Mindre �             Vet inte �  
 

 
Telefonintervjuerna fråga 8 
 
8. Vilken betydelse har enligt din uppfattning Karin Alexanderson haft som projektledare för 
den aktuella arbetsgruppen i FIL-projektets olika faser? 
            

I igångssättningsfasen         Mkt stor        Stor         Viss        Liten       Ingen      Vet ej 
                            �     �    �    �    �    �        
 

Vid konstrueringen av mallen    Mkt stor        Stor         Viss        Liten       Ingen      Vet ej 
(Mora och Leksand)                       �     �    �    �    �    �  
                                 

Vid användningen av mallen        Mkt stor        Stor         Viss        Liten       Ingen      Vet ej 
som kartläggning av behov            �     �    �    �    �    �  
på individnivå 
               

Vid användning av mallen          Mkt stor        Stor         Viss        Liten       Ingen      Vet ej 
vid uppföljningar                            �     �    �    �    �    �  
på individnivå 
 

Vid aggregeringsfasen         Mkt stor        Stor         Viss        Liten       Ingen      Vet ej 
              �     �    �    �    �    �  
 

Vid redovisningen till Social-     Mkt stor        Stor         Viss        Liten       Ingen      Vet ej 
nämnd eller motsv.             �     �    �    �    �    �
         

För fortsättningen av                   Mkt stor        Stor         Viss        Liten       Ingen      Vet ej 
FIL,  efter projektets avslut           �     �    �    �    �    �
             

 
När nya medarbetare         Mkt stor        Stor         Viss        Liten       Ingen      Vet ej 
tillkom under projekttiden          �     �    �    �    �    �  
 

För närvarande                            Mkt stor        Stor         Viss        Liten       Ingen      Vet ej 
              �     �    �    �    �    �  
Kommentera, På vilket sätt? Bra eller dåligt? ………………………………………………….. 
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Kommentarer till operationaliseringen av de 8 faktorerna.

Implementeringsteorin har givit upphov till användandet av vissa begrepp
som ligger i frågorna. Ett för studien centralt teoretiskt antagande är att
människors uppfattningar, motiv och handlingar  har betydelse för vad som
kan komma att äga rum i en HS-organisation. Därför har många frågor den
karaktären att det är respondenternas uppfattningar som efterfrågas. Do-
mänteorin har haft inflytande på operationalisering på så sätt att de olika
respondentgrupperna ibland fått liknande frågor och ibland särskiljande.

1. Programteorin föreskriver att dokumentationsmetoderna ska använ-
das i alla nya ärenden under projekttiden. Ett mått på programteorins
giltighet antas därför vara i vilken utsträckning dokumentationsmet-
oderna kommit till användning, det vill säga hur många kartläggande
respektive uppföljande samtal som genomförts i relation till vad pro-
gramteorin för projektet föreskrivit. Genomfördes aggregeringar och i
så fall redovisades resultaten av dessa till politiker/ chefer? Hur togs
detta emot? Tror politiker och IFO-chefer att de  kommer att ha nytta
av denna typ av resultat? Det är frågeställningar som anses kunna
belysa frågan om programteorins giltighet. Ytterligare ett mått på pro-
gramteorins giltighet kan vara om metoderna fortsatt att implemente-
ras och användas efter projektets avslut.

2. På samma sätt som under faktor nr 1 så kan antalet kartlagda respek-
tive uppföljande samtal  som genomförts i relation till vad program-
teorin för projektet föreskrivit vara ett mått på resultatet av genom-
förandet. Detta kan belysas och förstås genom operationalisering av
de implementeringsteoretiska begreppen förstå, kunna och vilja.

’Förstå’ handlar om att respondenterna förstått innebörden av införan-
det av dokumentationsmetoder. Ett sätt att få kunskap om detta är att
fråga om socialsekreterare/IFO-chefer anser sig haft kunskaper om FIL-
projektets syfte respektive fått tillräcklig med utbildning. Politikerna
fick inte frågan ställd på samma sätt men svaren från några andra
frågor har kunnat ge en del svar. I intervjuerna med ordförandena för
socialnämnderna framkom aspekter av faktorn ”förstå” när frågan
om vilken typ av resultat de önskade få mer av från verksamheterna,
diskuterades. Likaså på frågan om i vilken utsträckning politikerna
ansett sig vara stödjande under projektet i kombination med hur poli-
tikerna uppfattade resultatredovisningen från den första aggregerings-
fasen i FIL-projektet. Dessa frågor återfinns under ”kunna” respekti-
ve ”relevans”.  Svaren från dessa frågor och intervjuerna med ordför-
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andena kan sammantaget anses ge viss kunskap om i vilken utsträck-
ning politikerna förstått även om inte frågorna direkt är en aspekt av
att ha förstått.

Begreppet ’kunna’, används i betydelsen hurvida respondenterna har
förmåga och resurser att införa och tillämpa dokumentationsmetoder-
na. Därför har det bedömts av värde att fråga om utbildningsbak-
grund, yrkeserfarenhet respektive politisk erfarenhet av att sitta i en
socialnämnd eller motsvarande. Resurser ska ses som ett brett begrepp.
Det kan avse ekonomiska medel men även tillgång på personal och
annat stöd. Av tidigare forskning framkommer att brist på tid är ett
vanligt återkommande argument för att inte följa upp sina klienter.
Därför kan en sådan fråga vara adekvat att ha med, brist på tid gör att
man inte kan. Det banade väg för följdfrågor om vilka moment i det
sociala arbetet som ska prioriteras och vem som har ansvar för att
göra prioriteringar. Brist på arbetsledning och stöd i arbetet kan också
vara en resursfråga men också en aspekt av förmåga. Som arbetsleda-
re har man kanske inte tid och resurser att ge stöd vilket gör att soci-
alsekreterarna inte har förmåga att använda metoderna. Man kanske
behöver stöd i arbetet för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Perso-
nalomsättning ses också som en aspekt av resurser och förmåga.

’Vilja’ har att göra med den enskildes  inställning till systematisk doku-
mentation respektive till dokumentation överhuvudtaget. Om man inte
anser att införandet är nödvändigt eller bra så kanske man inte heller
bidrar till implementeringen. Om dokumenterandet redan nu upplevs
alltför betungande kanske motståndet mot mer eller förändrad doku-
mentation försvårar implementeringen. Viljan är intimt ihopkopplad
med person och organisation (se teoriavsnittet).  En person är en del
av en organisation men är också person med känslor och tankar och
motiv vars ageranden får betydelse för hur organisationen konstitue-
ras och uppfattas. Det kan alltså finnas en diskrepans emellan vad en
socialarbetare önskar göra och vad de måste göra som medlem i en
organisation. Något som kan skapa otrivsel och en ovilja att genom-
föra vissa arbetsuppgifter. Därför förefaller det av vikt att ta reda på
om man trivs på sin arbetsplats respektive med sina arbetsuppgifter.
Enligt teorigenomgången har gräsrotsbyråkrater stort handlingsutrym-
me och det är svårt för organisationen som präglas av inbördes lösa
kopplingar att få inblick och insyn i gräsrotsbyråkratens arbete. Ett
sätt att påverka gräsrotsbyråkraten att exempelvis vilja kan vara att
föra värderingsdiskussioner på arbetsplatsen om vikten av att utföra
vissa arbetsuppgifter (se teorikapitlet). Därför är en sådan fråga adek-
vat att ställa.
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3. Hur förankringsarbetet var tänkt att gå till framgår av programteorin
för FIL-projektet. Med hjälp av minnesanteckningar och mötesproto-
koll undersöks hur förankringsarbetet gått till. Frågor ställdes även
om upplevelsen av att kunna påverka beslutet om deltagande. Genom
att ställa frågor innan projektet om vilken typ av resultat man hade
tillgång till respektive vilken typ av resultat som efterfrågas i  verksam-
heten erhålls en bild av om införandet av systematisk dokumentation
är en förändring av nuvarande arbetssätt eller ej.

4. Bristande relevans kan försvåra implementeringsarbetet. Relevans
kopplas till hur respondenterna beskriver det sociala arbetet i den verk-
samhet de arbetar. Detta relateras till hur innehållet i socialt arbete
beskrivits i tidigare forskning.  Forskaren tolkar således dokumenta-
tionsmetoderna relevans i förhållande till det sociala arbete som re-
spondenterna säger att de utför. Frågor ställs om hur kunskapsunder-
laget ser ut när socialsekreterarna/politiker/IFO-chefer fattar beslut
om insatser, det vill säga vad har betydelse. Även detta ställs mot doku-
mentationsmetodernas utställda löften om vilken kunskap som kan
erhållas genom att använda dem och därvid tolkar forskaren graden
av relevans.

Relevant i förhållande till lagstiftningen betyder att studera vad social-
tjänstlagen föreskriver om det sociala arbetets innehåll. Socialtjänstens
insatser ska inriktas på att bistå familjer och enskilda som har behov
därav (SFS 2001 kap.3 § 1). Behov och bistånd är nyckelbegrepp. Social-
tjänsten ska frigöra enskildas resurser med hänsynstagande till män-
niskans ansvar för sin och andras sociala situation och verksamheten
skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och
integritet (SFS 2001 kap.1 § 1). Socialnämndens insatser för den en-
skilde skall utformas och genomföras tillsammans med honom eller
henne. Det innebär att socialtjänsten behöver ett gott underlag för att
tillsammans med den enskilde bedöma hjälpbehov och planera insats.
När en åtgärd rör ett barn skall barnets inställning med hänsyn till
ålder och mognad så långt det är möjligt klarläggas (SFS 2001 3 kap.
§ 5). När det gäller missbruk anger lagen att socialnämnden aktivt ska
sörja för att den enskilde missbrukaren får den hjälp och vård som
han eller hon behöver för att komma ifrån missbruket. Nämnden skall
i samförstånd med den enskilde planera hjälpen och vården och noga
bevaka att planen fullföljs ( SFS 2001 kap. 5  § 9). Dessa begrepp är
hämtade ur lagstiftningen och används i frågorna till respondenterna.
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De systematiska dokumentationsmetoderna är tänkta att kunna an-
vändas vid kartläggning av människors situation före och efter insats.
Aggregering ska kunna ske från individ till gruppnivå och därvid fung-
era som underlag för utvärdering. Därför tillfrågas respondenterna
vad de menar med utvärdering för att kunna avgöra om IUS och ASI
kan ge relevant kunskapsunderlag utifrån detta.

Till detta hör även att metoderna ska kunna ge underlag för verksam-
hetsutveckling och beslut om verksamhetens effekter och på sikt ef-
fektivitet (se programteorin). Därför ställs frågor om vilken typ av
beslutsunderlag respondenterna anser sig behöva i verksamhetsutveck-
lande syfte. Teorierna gav en indikation på att HSO kan fungera både
rationellt linjärt samtidigt som de  kan vara löst kopplade i en organi-
sation som präglas av att gräsrotsbyråkraterna har stor frihet. I en
rationellt fungerande organisation förväntas målen styra verksamhe-
tens innehåll. Därför blir frågor om mål centrala, finns det mål och
vilken betydelse har de för det sociala arbetet? Därefter följer frågor
som har med respondenternas upplevelser av att använda dokumenta-
tionsmetoderna ASI respektive IUS. Tycker de att metoderna kan ge-
nerera kunskaper och resultat som de kan ha nytta av vid verksam-
hetsutveckling. Frågor har även ställts under gruppintervjuerna som
handlat om hindrande och främjande faktorer för att dokumentation-
smetoderna ska användas och därvid har svårigheter av bl.a. teknisk
art lyfts fram. Sådana förhållanden har också berörts kontinuerligt
under projektet.

5. Denna faktor om klientens vilja och inflytande med tillhörande fråge-
ställning har kommenterats under avsnittet som behandlar studiens
syfte och frågeställningar och i metodkapitlet. För att få veta om det
är viktigt för klienterna att socialsekreteraren vet om de insatser som
föreslås verkligen hjälper, ställdes en fråga före projektet där klienten
fick ange vad de menar med en kompetent/duglig socialarbetare med
flera svarsalternativ. Det kan  tänkas finnas olika förhållanden som är
viktigt för klienter. Frågan var om klienterna överhuvudtaget lade nå-
gon vikt vid insatsernas effekter. Efter projektet fick de frågan om den
socialsekreterare de mött bedömts vara en kompetent socialsekreterare.
Därefter följer flera frågor som direkt hör ihop med hur klienterna
uppfattat dokumentationsmetoderna. Några frågor har formulerats
på samma sätt som i en annan undersökning för att möjliggöra jäm-
förelser.

5K K Alexanderson 050406 06-04-05, 09.51351



352

6. Smith (1973) tillförde faktorn om implementeringsorganisationens
betydelse vilket framgick av teorikapitlet. Den implementerande orga-
nisationens stabilitet har här fått gälla om kommunerna haft förtroen-
de för IFO Forum, om projektledarens funnits till hands när kommu-
nerna behövt. Frågan som rör huruvida projektledarskapet präglats
av demokratiskt förhållningssätt är formulerat i den gällande program-
teorin för FIL-projektet utifrån vad som kan anses behöva känneteck-
na en aktionsforskare.

7. Eftersom denna studie av FIL-projektet görs i form av en avhandling
får dess kvalitet avgöras i akademisk ordning.

8. Som tidigare beskrivits har inte denna faktor undersökts närmare. En
organisation som bedömts ha strategisk betydelse för vad som sker
inom socialtjänsten är dess tillsynsmyndighet, Länsstyrelsen. Frågan
togs upp i den avslutande intervjun med IFO-cheferna men avser såle-
des en mycket liten del av det organisatoriska fält inom vilket social-
tjänsten befinner sig.
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Bilaga 5. Personalbemanning i diagramform 
Diagram 11. Åskådliggörande av personalbemanningen i FIL-projektet. A betecknar = med 
vid projektstart; B = tillkommit under projekttiden;  C = slutat under projekttiden; D =  kvar 
vid projektslut; E =  slutat strax efter projektslutet. 
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Bilaga 6. Tabellbilaga  
 

Tabell 27. Socialsekreterarnas uppfattning (%) om i vilken utsträckning prioriteringen av 
arbetsmoment är en socialsekreterarfråga, förvaltningsledningsfråga eller en fråga för 
politikerna. 

 Socialsekreterare (n=26) 
En socialsekreterarfråga 
Mkt hög ellerhög 
Viss 
Liten 

 
27 
50 
23 

En förvaltningsledningsfråga 
Mkt hög eller hög 
Viss 
Liten 

 
88 
12 

En politisk fråga  
Mkt hög eller hög  
Viss 
Liten 

 
81 
15 
  4 

 
 
 

Tabell 28. Vilken kännedom brukar Du ha om den enskilde klientens problem a) respektive 
behov b)? Samma fråga ställd före och efter FIL-projektet till socialsekreterare, redovisas 
kommunvis och totalt, absoluta tal (n=19). Endast de svarsalternativ (se samtliga bilaga 3) 
som respondenterna svarat på redovisas. 

a) Problem 
Kommun A B C D Totalt 
 Före Efter Före Efter Före Efter Före Efter Före Efter 
Stor 2 3 4 5 4 4 4 4 14 16 
Varken 
stor el. 
liten 

3 2 2 1       5   3 

 
b) Behov 
Kommun A B C D Totalt 
 Före Efter Före* Efter Före Efter Före Efter Före Efter 
Mkt stor      1        1 
Stor 2 3 1 4 4 3 2 4 9   14 
Varken 
stor el.liten 

2 2 4 2   2  8     4 

Liten 1        1  
* En soc.sekr. har givit två svar = saknas. 
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Tabell 29. Vilken kännedom brukar Du ha om den enskilde klientens resurser (personliga och 
sociala resurser, det som inte är problem)? Frågan ställdes före och efter projektet till 
socialsekreterarna, absoluta tal (n=19). Endast de svarsalternativ som respondenterna svarat 
redovisas. 

Kommun A B C D Totalt 
. Före Efter Före Efter Före Efter Före Efter Före Efter 
Mycket 
stor 

          

Stor 1 1 2 2 2 4 3 4 8 11 
Varken 
stor el.liten 

2 3 4 4 2  1  9   7 

Liten 2 1       2   1 

 

Tabell 30. I vilken utsträckning tas klientens resurser vanligtvis till vara idag i det enskilda 
klientarbetet? Frågan ställdes före och efter projektet till socialsekreterarna, absoluta tal 
(n=19). Endast de svarsalternativ som respondenterna svarat på redovisas. 

Kommun A B C D Totalt 
 Före Efter Före   Efter Före Efter Före Efter Före Efter 
Mycket hög     1  1  2  
Hög 1 1 1 1 1 1 2 1 5   4 
Varken hög 
eller låg  

3 3 5 5 2 3 1 1 11 12 

Låg 1 1      2 1   3 
 

Tabell 31. Vilken kännedom brukar Du ha om de enskilda klienternas uppfattning om sin 
egen situation? Frågan ställd till socialsekreterare före och efter projektet, absoluta tal (n=19). 
Endast de svarsalternativ (se samtliga bilaga 3) som respondenterna svarat redovisas. 

Kommun A B C D Totalt 
 Före Efter Före   Efter Före Efter Före Efter Före Efter 
Mycket stor    1    1    2 
Stor 3 3 3 3 2 4 3 3 11 13 
Varken stor 
el.liten 

2 2 3 2 2  1    8   4 

 

Tabell 32. I vilken utsträckning har klienten vanligtvis inflytande i sitt eget ärende idag? 
Frågan ställdes före och efter projektet till socialsekreterarna, absoluta tal (n=19). Endast de 
svarsalternativ som respondenterna svarat på redovisas. 

Kommun A B C D Totalt 
I vilken 
utsträckning..  

Före Efter Före   Efter Före Efter Före Efter Före Efter 

Mycket hög       1    1  
Hög 3 3 2 5 3 3 2 3 10 14 
Varken hög 
eller låg  

2 1 4 1 1 1 1 1   8   4 

Låg  1          1 
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Tabell 33. I vilken utsträckning samarbetar socialarbetare och klient vanligtvis idag i det 
enskilda klientarbetet? Frågan ställd före och efter projektet, absoluta tal (n=19). 

Kommun A B C D Totalt 
I vilken 
utsträckning..  

Före Efter Före   Efter Före Efter Före Efter Före Efter 

Mycket hög      2 1 1   1 3 
Hög 1 1 4 3 4 2 3 3 12 9 
Varken hög 
eller låg  

4 4 2 3       6 7 

Låg           
 
 

Tabell 34. Känner Du till socialnämndens eller motsvarande mål för just den verksamhet Du 
arbetar i? Frågan ställd före och efter projektet till socialsekreterarna, absoluta tal (n=19). 

Kommun A B C D Totalt 
 Före Efter Före   Efter Före Efter Före Efter Före Efter 
Ja, helt o. 
hållet 

  2 3 1 1 1 2 4 6 

Ja, delvis 4 2 3 3 2 2 3 2 12 9 
Nej 1 1 1  1 1    3 2 
Det finns 
inga 

 2        2 

 

 

Tabell 35. Antalet klienter som deltagit i FIL-projektet och som besvarat forskningsstudiens 
enkäter före respektive efter kontakten med socialtjänsten (absoluta tal).  

 Före projektet Efter projektet Deltagit både 
före och efter 

Metod 

Kommun A 
Kommun B 
Kommun B II        
Kommun C 
Kommun D 

13 
10 
- 
9 
13 

12 
7 
- 
6 
14 

7 
7 
- 
6 
11 

IUS 
IUS data 
ASI data 
ASI 
IUS data 

Totalt besvarade 
enkäter 

45 39 31  

 
 

Tabell 36. Antalet klienter som intervjuats av forskaren före och efter FIL-projektet fördelat 
per kön (absoluta tal).  

 Före projektet Efter projektet Intervjuats  både före och efter  
Kvinnor 
Män  

11 
7 

10 
5 

10 
5 

 

Summa 18 15 15  
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ENGLISH SUMMARY

Background and the aim of the study
Since some decades ago, the Swedish government has the ambition to deve-
lop the quality of the social work in the public social services. One big step
was taken when social work became an academic discipline in the 70’s, and
this is why the research in social work has developed. The social services act
(SFS 2001:453, chapter 3 § 3) prescribes that the social services should be
of good quality (SOSFS 2000:15), and this means, besides there should be
goals for the service, it should encompass plans for follow-up and evalua-
tion. There are still gaps in the research about social-work effectiveness. An
Institute for Evidence-Based Social Work Practice (IMS) was set up with the
primary aim of promoting the constant development of methods and work
forms within social services by means of systematic consideration and ass-
essment of the results and effects of social work as for clients, users, relati-
ves and society in general. For social work, its objective is to be founded on
the best knowledge available in order to promote the best interests of its
clients and users. At the same time, there were a lot of discussions in Swe-
den about the content and the usefulness of evidence-based practice in soci-
al work (for example, Månsson 2000, 2003; Pettersson 2001, Johansson
2001; SOU 2001:79; Tengvald 2001; Socialstyrelsen 2002; Morén & Blom
2003; Sandell 2003). In England, a similar debate has taken place, in which
Brian Sheldon and Geraldine Mc Donald has been front figures (see also
Cheetham et al. 1997; Shaw 1999; Trinder 2001; Webb 2002; SCIE 2003;
Smith 2004; Qureshi 2004; Payne 2005). Although you may call it eviden-
ce-based or evidence-informed practice or knowledge-based, you still need
to use different kinds of knowledge to make the best decision for the client.
Besides knowledge from research, you need knowledge gained from doing,
experience of and reflection on using social-care services, and together with
the preferences of the client, the social worker can make better decisions.
The National Board of Social Health and Welfare/IMS also emphasizes the
advantages of using systematic and standardised methods for the assess-
ment of the needs of clients and users and supporting the use of these met-
hods.

So, there seems to be several reasons to introduce methods for systematic
documentation in social-work practice. Besides the jurisdiction, the aim is,
in the name of evidence based or knowledge based, to make better decisions
both for the client and for the development of the agency. There have also
been efforts, on local and national levels, to implement such methods but
with varying success. When some municipalities in a part of Sweden called
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Dalarna decided to try to implement some methods for systematic docu-
mentation within a project, an opportunity of a research study appeared.

The aim of this study is to analyse conditions that either promote or
hamper the implementation of methods for systematic documentation,
follow-up and evaluation in social-work services with individuals and
families. Specifically, this means social work with adults having drug-abuse
problems and social work with children and families.

Figur 8. Theory framework. The picture of the Domain theory is inspired from
Kouzes & Mico (1979).

Theory 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Organization theories  
 Bureaucracy  Person – organisation 

Substitutability   
Control  

 Centrifugal and centripetal forces 

2. New institutionalism  
 Symbol and tool perspektiv 

Actions, values  
Organizational field   

3. Human service organizations HSO 
                Street-level bureaucrats – freedom to act, autonomy 
                Loosely coupled system  

 Moral 

4. Implementation theory and  
    program evaluation  
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comprehension  
capability  
willingness 
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relevance 
technical complexity 
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Organization theory is the over-all framework for the study. This means
more than one theory. Ahrne (1994) uses several directions within the field
of organization theories to catch the nodal principles that together consti-
tute common features in basic social units, i.e., organizations. Organiza-
tions are constituted by the people and groups of people who act on behalf
of the organization. But they also act as a human being with personal beli-
efs and belonging to lots of different organizations (as families, enterprises,
associations and states) – hence the similarity with the centaur. A centaur is
half a human and half an animal. A person acts both on behalf of the orga-
nization and on his/her own (ibid. p. 28). Person and organization are co-
herent. Personal attitudes and values are important in organizations where
people work with people. Even the clients have their own belief system
(Hasenfeld 2000).

The New institutionalism focuses on non-local environments, the
organizational field that is subtle in its influence on institutions and
organizations. The theory considers people’s actions and values as a result
of these environments penetrating the organization in an unconscious way.
Thus, people’s actions and values are expressions for a cultural effected and
cognitive behaviour (Powell & DiMaggio 1991). Opinions, values and
actions from social workers, politicians and managers can be analysed from
an instrumental or tool perspective and a symbolic perspective (Røvik 2000).
The last perspective includes Hasenfeld’s (2000) line of thought about
organizations as intermediating moral of the community. Organizations can
be seen as a loosely coupled system (Weick 1976), with freedom for the
social worker to act (autonomy) as being free from (or lacking) supervision
or free to exercise discretional work, which is called street-level bureaucracy
(Lipsky 1980). The organizational field mentioned above is linked with the
concept of moral used by Hasenfeld and his theories about Human Service
Organizations (HSO). The moral system is reflecting the current cultural,
political and economical needs of the society.

The different kinds of concepts described in the framework are partly
overlapping but also specific. As a hole, you can regard the theoretical
concepts as complementing. They can, in different ways, contribute to the
understanding of the results of the study. Besides the theories mention above,
implementation theory and theory of program evaluation have been added.

The theories in the over-all framework are intercepted by the perspective
from the Domain theory (Kouzes & Mico 1979). The domains are the po-
litical domain (PD), the management domain (MD) and the service domain
(SD). The domains are mutually different and apart, and even counteracting.
The domain theory has influenced the way of collecting data and the analy-
sis of the results, and this is why it is crossing the whole framework.
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Differences and similarities between the domains can indicate tensions that
could illustrate difficulties in the realization process. The whole framework
considers the public social work both as an organization and as a practice.
In the study, there has been an effort to describe the social work with drug
abusers and children and families in general terms.

The results and the analysis of the study are presented in accordance
with the eight factors in the 4th square (figure 7). They resemble mainly the
factors described by Vedung (1997; 1998). His factors have been changed a
bit, completed and reformulated by inspiration from Smith (1973) and
Hasenfeld (1983). Each of the factors has been decomposed into questions
of issues and these in their turn have been operationalized into questions in
interviews and surveys. An intervention theory could be seen as a part of
the implementation theory. An intervention theory says something about
what the intervention wants to attain, i.e., what are supposed to happen (a
normative statement). But it also says something about the “carrying out”,
how to get there. The concepts being used under this heading are
comprehension, capability and willingness. The intervention theory of the
FIL-project is formulated and supposed to be one tool besides the other
concepts, to underpin the analysis.

Methods
A concrete case, a project called FIL (it is an acronym for the Swedish words
for change in life or a file as in data file) has been studied. The study is not
an evaluation of the project in the first place but a study of the conditions
under which the project has been working. The project will be presented
under the heading The intervention below. In some ways it could be seen as
a case study but in others not (Ragin & Becker 1994; Merriam 1994). It is
particularistic. It is focused on the implementation process but also on the
results of the study. It is sooner inductive then deductive, and it is descripti-
ve. The study also has some similarities with the case study in the way you
can make generalisations. Another distinguishing quality is the proactive
role of the researcher. This means: ”An approach to or facet of evaluation
or other research that is aimed at producing direct effects on the behavior
of those being evaluated or studied, instead of trying minimize it, as in tra-
ditional model of social science investigations” (Scriven 1991, p. 276). This
implies that the researcher has been supporting against the social workers
and the agencies in using the methods of systematic documentation. It has
been in the interest of the researcher that the agiences really used the met-
hodes with the aim of making those conditions visible that either promote
or hamper the implementation of methods for systematic documentation.
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The proactive role has implied to gain knowledge during the process,
which has been of importance in view of the aim of the study. The researcher
has formulated the aim and the research questions and also chosen the
theories and made the research design.

Data has been captured in a pretest/posttest design (Marlow 2000). This
means that “state of things” has been described before the intervention, the
FIL-project, and after. The creation of the FIL-project made the study
possible. This form of selection is called opportunistic or emergent samp-
ling (Patton 2002). The population consisted of those who were affected by
the project contents, a so-called availability sample (Marlow 2000). Four
municipalities (A, B, C and D) participated with five working groups. Two
groups contained social workers acting with children and families and three
groups were working with drug abusers. The population consisted of the
social workers, the managers responsible for the individual and family
entities, the politicians and the clients who were affected during the time of
the project. These will be called respondents or respondent groups in the
subsequent text (table 33).

Table 37. Number of respondents in each respondent group who took part in the
study, before and after. Divided by gender and total.

Before After Both before and after

Women Men Total Women Men Total Women Men Total

Social worker 23 5 28 19 7 26 15 5 20

Manager 3 1 4 2 2 4 3 1 4

Politicians 24 13 37 18 13 31 * * *

Clients that were 21 24 45 18 21 39 15 16 31

interviewed 11 7 18 10 5 15 10 5 15

The study has encompassed the whole population except from the last data
collection, which was an interview with a selection of 17 respondents (the
phone study).

The process has been documented through research notes proceeding
records, forms for statistical notes, decision-making protocols, and some
diaries written by social workers. The methods used in the pre- and post-
design were surveys and interviews (individually and in group). The data
collection was started in autumn 2000 and ended in January 2004 (figure
9). All interviews except the phone study were carried out by the researcher.

5K K Alexanderson 050406 06-04-05, 09.51361



362

Figure 9. Schematic description of the data collection of the research study in re-
lation to some activities in the FIL-project.

The falling-off was almost zero in all respondent groups except from the
client study. Because of the extent of falling-off in the client study, the re-
sults will be presented in a more concise way and the interpretation will be
made very carefully.

The generalizability is related to the theory that has been chosen. The
concepts are settling the issues and the questions. The theoretical frame-
work determines the presentation of the results and the analysis. The
concepts seem to be helpful to declare, and analysis of the results is crucial.
The implementation theory, together with the rest of the organization theory
concepts presented (figure 7) have thus appeared to be useful to describe
and visualize conditions that either promote or hamper the implementation
of methods for systematic documentation. As a result of the study, there is,
in the final discussion, an attempt to develop and adjust the existing
implementation theory to human service organizations. If the result of this
case study appears to contribute to theory development, it will indicate that
a theoretical generalization is possible.

Generalizations could also partly be made because of likeness in contexts
in the way the social services are organized. However, the context could
also be unlike in some other ways as social workers are all different. This
means that some results could be generalized but some cannot in the name
of likeness in contexts.

The pros and cons have been weighed versus the methodology effort of
the study. There is an ambition to combine an interest in knowledge
development in a scientific way with an interest in that the results of the
study eventually will have an influence in social-work practice. The role of
the researcher has been very close to the field being investigated. The adv-
antages seemed to make up for the disadvantages as the closeness has implied
an opportunity to understand the phenomenon being studied (Merriam
1994; Kristiansen & Krogstrup 1999). The theory-driven research design
has been given the study a structure that to some extent counteract influence
from the researcher’s own preferences and values.

5K K Alexanderson 050406 06-04-05, 09.51362



363

The intervention
The intervention was the FIL-project. The project was set up in the autumn
2000 by a Research and Development (R & D) unit in The research institu-
te of Dalarna (DFR). The project ended at the turn of the year 2002/2003.
The municipalities and the people acting in the project were presented abo-
ve.

The purpose of the project was to implement four partly different
methods for systematic documentation in the social services with individu-
als and families. With the notation integrated is meant that the methods
should be built in and adjusted to the social-work practice.

The methods for systematic documentation being used were:

1. ASI (Addiction Severity Index) with computer support

2. ASI (Addiction Severity Index) without computer support

3. IUS (a model for integrated evaluation by inspiration from Göran San-
dell) with computer support

4. IUS (a model for integrated evaluation by inspiration from Göran San-
dell) without computer support

ASI is meant to be a support in the social work with clients and at the same
time be a base for performance planning and also to be useful for research
purposes (Andréasson 1999 and 2003; Nyström et al. 2003; Nyström et al.
2005). It consists of a manual for a structural interview.30 The interview
together with the manual is also called an assessment tool (Socialstyrelsen
2004 b). The aim of ASI is that it should be used with clients having pro-
blems with alcohol and drugs. The client is interviewed according to the
standardized manual, before and after an intervention or every 6 months.
At the same time the social worker gets information to be able to assess the
need of the client and to decide what kind of help that would be the best
and follow-up. The standardized form enables comparing activities between
individuals and service agencies both on a local and on a national level. ASI
also contains a follow-up version of the interview and a computer program.

IUS is also meant to be a support in the social work with clients and at
the same time be a base for performance planning and also to be useful for
research purposes. The method has a learning purpose sooner than
supervising or exposure (Sandell 2003). IUS is described as a model of an
integrated, qualitative and continuous need and result analysis in social
care and treatment services (a. a. 2003). This means that people’s situation
and needs are assessed and documented in a systematic way before any help
is giving. Follow-up interviews are made in the middle of and/or after the
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period of help. The interviews take place in a dialogical way and are
documented in a manual locally made or in a computer program.

The interviews in ASI and IUS concern mostly the same areas of life. By
using IUS as well as ASI you can gather data both on an individual level and
on a group level. The computer program of IUS contains a module that
enables to analyze on target group levels (Sandell & Berglund 1994, 2003).
The systematic enables the aggregation that is a prerequisite for the
performance to be evaluated, presumed that the help being given could be
defined contently.

The application of ASI and IUS thus implies interviews by social workers
before and after any help given in the social service. These activities were
run within the FIL-project. These interviews should not be mixed up with
the interviews being made within the research study. The leader of the project
was the researcher, Karin Alexanderson, active in DFR at the time of the
start of the FIL-project.

ASI and IUS have different ontology positions. ASI is representing the
paradigm of the natural sciences/medicine founded by a psychiatrist active
in Treatment Research Institute, University of Pennsylvania School of Medi-
cine Center, Philadelphia.31 IUS is derived from the social sciences and has a
psychosocial approach founded by a psychologist, lecturer and active in
social work in Sweden. Different ontology positions imply different
epistemological views. That also implies differences in assessing the validity
and reliability. You can separate the positivist approach and the interpretive
approach of science, a well-known breakdown in philosophy (Marlow 2000;
Payne 2005). It is a rough division but it does not mean that different
disciplines always are classified as either or.

ASI seems to be more positivistic than interpretive and IUS the opposite.
It implies various ways of getting knowledge about the world. ASI and IUS
are therefore of different designs. This relates to the way the interviews are
carried out and implies that the answers are documented in different ways.
Even concepts and denominations are different. ASI is a standardized
systematic assessment tool for people having alcohol and drug problems.
The ASI makes a difference by coding the answers from the client in one
scale and the opinion of the social worker in another scale (Andréasson et
al. 1999). The manual is a preprinted one for all and the alternatives of the
answers are bounded.

IUS is described as a model of an integrated, qualitative and continuous
need and result analysis in social care and treatment services (Sandell 2003).
The interviews are carried out in a dialogical way. The answers being
documented are an all together weighed picture of the situation of the client.
They can be documented in a manual locally made or in a computer pro-
gram.
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The creation of the computer program has made the IUS manual more
standardized than before. But there are also circumstances while using ASI
that run the risk of undermining the standardization. The manual of ASI
prescribes that obscurities must be clarified and information coupled, and
that the interviewer preferable would be some objective person with no
relation to the client (Wertz et al.1995; Andréasson et al. 2003). This might
involve some problem because people having drug and alcohol problems
often have damages because of their problems and they are not consistent
in their answers. Therefore you could say that ASI and IUS have a tendency
to become more alike.

Results and analyses
The main result of the study could be described as follows. The implemen-
tation of ASI and IUS has not occurred in the extent that was stated in the
intervention theory. This means that ASI and IUS were not used in all new
cases that occurred during the time of the project. The interviews supposed
to be done in the beginning of the clients contact with the agency tended to
be done more often (in 38 % of the cases, n=388) than the follow-up inter-
views (in 22 % of the cases). The four methods for systematic documenta-
tion vary fast became two. After the project ended, three of five working
groups decided to continue to use ASI (one group) and IUS (two groups).

The aim of the study was to analyse conditions that either promote or
hamper the implementation of methods for systematic documentation,
follow-up and evaluation in social-work services with individuals and
families. For this reason, a putting together of the conditions that was found
in this study will be done.

Conditions that hamper
The presentation follows the division into eight factors (figure 7). Every
mentioned condition can be derived from a factor.

1. Some social workers who came into the FIL-project during the time of
the project did not get enough training in using ASI/IUS (factor: reali-
zation of the intervention, comprehension).

2. The working groups did not get enough support from managers and
politicians in the FIL-project (factor: realization of the intervention,
capability).

3. The turnover among the social workers was high during the time of
the project (factor: realization of the intervention, capability).
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4. A wide freedom of action for the social workers caused problems.
Besides, they appeared not to be working in a supportive organiza-
tion. It is unclear how the managers got insight in the service domain
(SD). Time for communication seems to have been limited as well as
for discussions about values between managers and social workers
(factor: realization of the intervention, capability and willingness).

5. Some social workers did not feel happy with their working places, and
their actions and lack of actions influenced the implementation in a
negative way (factor: realization of the intervention, willingness).

6. There is a resistance to establish renewed contact in those cases where
the social worker did not believe he or she had done a good job. They
do not want to know (factor: realization of the intervention, willing-
ness).

7. Implementation of methods for systematic documentation implies part-
ly changing the way of working both for the social workers and for
the social service as an organization. This applies especially to the part
of the methods that concerns the follow-up interviews, aggregation
and evaluation. There was no preparedness for how to handle these
new targets. The social workers did not get any help from managers
or politicians how to prioritize among their working targets. (factor:
historical background, size of proposed change).

8. Some social workers used the methods to a low extent or not at all.
They did not feel they participated in the decision-making. They pla-
ced themselves outside the project and they were allowed to. No one
did anything about it (factor: historical background, anchorage).

9. Besides, there were hampers of administrative types like that cases had
to be reopened and then became a new case with new assignments
(factor: historical background, size of proposed change).

10. According to some politicians, goal attainment is a way to measure
results. However, there seems to be some uncertainty around the mea-
ning of and the content in the goals in the municipalities. If this have
had any implications for the implementation is uncertain (factor: cla-
rity of the intervention, relevance).

11. The FIL-project had technical shortcomings while a data program (IUS)
did not function. Two working groups were nearly to abandon the
project because of that (factor: clarity of the intervention, technical
complexity).
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12. An external implementation organization that takes or gives to much
responsibility may influence the ordinary organization not to take full
part. (factor: the implementation organization).

13. No showed interest from the social service inspectorate in the out-
comes of the social service (factor: support of other actors, other
environments).

Conditions that promote
To what extent these conditions can be seen as promoting is difficult to
assess. Anyway, they have not hampered the implementation. Referring to
the implementation theory and to some extent results of earlier research,
most of these conditions, if turned to their opposite, would probably be
seen as hamper conditions.

1. Presentations of aggregated results of ASI and IUS to the politicians
increase their comprehension for the usefulness of systematic docu-
mentation (factor: realization of the intervention, comprehension).

2. Good training in using ASI and IUS seems to promote the implemen-
tation (factor: realization of the intervention, capability).

3. A locally made manual (in IUS) as foundation for the systematic docu-
mentation seems to have been used in the project to a higher extent
then the standardized one (ASI) (factors: realization of the interven-
tion, willingness and clarity of the intervention, relevance).

4. Happiness with the working places and with the working targets seems
to be promoting factors (factor: realization of the intervention, wil-
lingness).

5. A positive attitude to the usefulness of the ASI and IUS seems to pro-
mote the implementation (factor: realization of the intervention, wil-
lingness).

6. Formal decisions from the Social welfare board to participate in the
project (factor: historical background, anchorage).

7. The first interview of ASI and IUS seem to give relevant knowledge on
which the social workers can rely, making their decisions for help to
individual clients. This also seems to be true according to the legisla-
tion on attitudes and way of working with individuals (factor: clarity
of the intervention, relevance).

8. The methods also seem to give relevant knowledge for developing the
social service as business and at the same time be relevant according to
what the legislation says about community work (factor: clarity of the
intervention, relevance).
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9. The methods also seem to be relevant according to goal-achievement
measurements (factor: clarity of the intervention, relevance).

10. The structures of the ASI and IUS have been helpful and supportive in
doing the social-service report (factor: clarity of the intervention, rele-
vance).

11. According to the social workers, ASI and IUS give pedagogical advan-
tages in the social work with clients (factor: clarity of the intervention,
relevance).

12. The methods seem to give better knowledge and constitute a better
base for decision-making. The needs of the clients become elucidated
as well as the areas of problems, and patterns emerge. All these make
up the foundation for desires of help, to follow up and evaluate. The
social workers see the advantages of using ASI and IUS, which pro-
motes the implementation (factor: clarity of the intervention, relevan-
ce).

13. ASI and IUS seem to be relevant, insofar as they appear to reflect the
way that social workers and managers describe the type of social work
they undertake (or wants to undertake), ie aimed at giving clients the
help they need in order to make changes in their life styles (factor:
clarity of the intervention, relevance).

14. Capacity of the social worker to use ASI and IUS in a natural way, so
that the client feels himself or herself to be respected and decently
treated, seems to promote the implementation. The methods must not
override the situation (factor: the client response - willingness and com-
prehension).

15. The client’s comprehension and willingness to accept the social servi-
ces efforts to implement methods for systematic documentation, fol-
low-up and evaluation (factor: the client response - willingness and
comprehension).

16. A strong leadership of the implementation organization (factor: The
Implementation organization, leadership).

The results of “carrying out” will now be presented and analysed by using
the concepts of comprehension, capability and willingness (figure 7).
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1. The validity of the intervention theory
The intervention theory could be wrong either because of the substance in
the theory is not valid (the normative strain) or the ’“carrying out” did fail.
The brief conclusion that can be made is that the substance theory seems to
work but the “carrying out”, the realization, does not. However, it was not
possible to test the substance theory fully because ASI and IUS were not
utilized as much as the program theory prescribed. Another objection is
that the implementation process might need more time than was available
in this study.

2. Realization of the intervention
The over-all impression is that the respondents comprehend, they have the
willingness but they do not have the capability of using ASI and IUS.

Comprehension
It seems that social workers and managers understand the methods and
they want to use them but they cannot. The politicians showed a more split
picture. They seem to be unsure of what kind or results they can achieve
from the field. The methods might have made more sense for them when
they got the first aggregated results of the project. According to the domain
theory, the PD is separated from SD and MD in different ways. Perhaps the
politicians should not have any more active role then they had in the begin-
ning of the FIL-project. When they got the first aggregated results, they
understood better what sort of results they could ask for and then they
could be more active to support the implementation of ASI or IUS. Results
of research about managers from public services have shown that they use
different types of information to underpin their decisions (Johansson 1995).
This means that the aggregated results of the FIL-project could be useful for
MD and PD but they are not the only foundation for their decisions.

Capability
The results show that social workers and managers are well educated and
they have rather long professional experience. In that sense, they seem to
have the capacity of understanding and use the documentation methods.
Again, the politicians showed a more split picture. Some had very long
experiences of being politicians, other had not. Lack of time and heavy
workload were frequently used argument from social workers and mana-
gers not to use ASI and IUS, especially the follow-up interviews. The staff
turnover was high during the project. Vacancies arose when employees chan-
ged duties. Cases had to be redistributed at the same time new cases came
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in. Social workers had to handle their own cases and take care of others.
This shaped a need for giving priority to certain activities before others if
more resources could not be given. According to the social workers and the
managers, priorities are an issue for, in the first place, managers and politi-
cians. But they seem to have been a task for the working groups or the
separate social worker. The follow-up interviews seem not to have been
prioritized. The social workers experienced indifferent or low support from
MD and PD. Most of it came from the first level manager, the group leader.

The staff turnover has been described as an essential factor to handle for
an organization that wants to survive (Ahrne 1994). According to the
implementation theory, it is important that there are staff members with the
right competence who require to use ASI and IUS (Vedung 1998). Ahrne
(1994) is discussing in terms of centripetal and centrifugal forces in relation
to the affiliates of the organization. The staff turnover can be a centrifugal
force and it has been an aggravating circumstance for the implementation
of IUS and ASI.

Lack of time and heavy workload are often used arguments even in other
studies about implementation than this one. It could lie implicitly in
expressions like high turnover, insufficient conditions and oppressive work
situation (Eriksson & Karlsson 1990; Ahlberg & Leissner 1996; Lundefors
2003; Johansson 2004; Jenner & Segraeus 2005). The experience of lack of
time does not seem to have anything to do with the number of cases, but
has rather to do with the character of the job (Odbratt 2005). With the help
of Lipsky (1980), the next part will be an effort to analyse the referred
argument “lack of time”. The case loads of social workers are invariably
too heavy. Because if they give any sign of not working fulltime, there will
always be new assignments. So, the social workers develop strategies to
save their own resources, which can be understood as the policy of the
organization. If you look at this as a structural problem, you could say that
the organization relieves the staff by developing special units and procedures
to process problem cases. You direct clients to other units or make the
conditions for making decisions as free as possible from the implicit pressure
from the affected parties of the client work. This means that the desires
about clients include fields where clients cannot intrude, which threatens
client interests. The attentions behind ASI and IUS are likely to let the clients
becoming a part when they are present at times when decisions are made.
An EBP also embraces the clients as a part in the decision-making process.
However, these efforts to incorporate the clients into the process seem to be
counteracted by the structure of the organization.
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The capability also has to do with supervising and support. There were
lacking support from the organization in the FIL-project. There were a
discrepancy between what social workers and managers expressed as
important and their actions. The results of this study, together with earlier
research results (Sunesson 1985; Love 1998), show that it seems to be
important for the organization to define all the activities of ASI and IUS as
natural adherent to the work, if the assignments are supposed to be done.

It is strange that the social service organization does not seem to be
interested in outcomes, effects or effectiveness. ASI and IUS could be seen
as a question of quality development. (Sandell 2003, p. 182). The primary
interest of an organization is its survival, not the care of the individual
(Ahrne 1994). Applied to the social services, the outcomes for the individu-
als do not seem to be the most important issue. The issues that the social
workers, managers and the politicians prioritized were to talk, to help and
take care of the clients before follow-up activities. It seems to be more
important to give help in a correct way rather then follow up. The social
services are statutory. They are not easy to discontinue. So far, this study
shows that the inspectorate did not ask for outcomes. But the social services
inspectorate can threaten a social service organization by inspections and
criticism. Employers and managers can be charged for misconduct. The
social welfare board could be removed. Stressed, this could be interpreted
as it is more important for the social service to give help in a correct way
rather than in the way that might be the best for the client.

Willingness
Managers and social workers express a willingness to implement ASI and
IUS. They think it is important for the social services to follow up and
evaluate the performance. But they do not act according to this. Intention
and acting seem to be loosely coupled (Weick 1976). The social workers
and the managers like their jobs and they enjoy their working places and
the social work they are doing feels important, except for a few social work-
ers who do not, and they have not used the methods for systematic docu-
mentation in any extent. The MD and PD have difficulties in influencing
the SD to speak using concepts from the domain theory. Discussions about
normative choices that could be a way to get insight into SD seem to be of
rare occurrence. The autonomy from organizational authority for the SD
becomes a problem for them selves as well as for the organization. This has
implied that individual social workers have been able to decide not to use
ASI or IUS all by them selves. The social workers want more support from
MD and PD.
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The working group that used the locally made manual for the interviews
(IUS) have used it in greater extent then the working group that used ASI.
Their attitude to documentation in general in social work is positive,
although they believe it is extensive but useful for the work with clients.
Therefore, it is believable that the documentation itself that is required when
using ASI and IUS does not play any negative role for the implementation.

3. Historical Background
A conscious anchorage work were made encompassing all domains in the
FIL-project. The social service boards agreed to participate in the FIL-pro-
ject. Nevertheless, some social workers did not feel that they participated in
the decision and some placed themselves outside and did not use ASI or
IUS. Introducing the methods for systematic documentation is something
partly new compared to how they have been working till now.

The need of the client was investigated and documented already before
the project, but not in a systematic way. The follow-up interviews and the
aggregation procedure imply changed way of working, which did not pay
attention enough during the project (see also Jenner & Segraeus 2005).
Changed work methods that signify new tasks and chanched roles require
corresponding change in the social services (Hasenfeld 1983). This
discussion was never raised in the reference group or in the social services.

Development work takes time. It is an experience from the FIL-project
and from earlier research (Johansson et al. 2000). Accordling to the theory
of new institutionalism and the concept organizational field routines, rules
and practice are intimately connected with the environment of the
organization. The field could consist of both world of ideas, institutions
and formal organizations. All this penetrates the organization and creates
the lenses through which actors view the world and the very categories of
structure, action and thought (Powell & DiMaggio 1991, p.13). The for-
mal stucture of an organization dramatically reflects the myth of its
institutional environments instead of the demands of its work activities
(Meyer & Rowan 1977). The argumenation has points in common with
Hasenfeld’s (2000) concept of the moral and organization-environment re-
lations. It is more important for the organization to pursue the moral of the
public society than attend to the outcomes.
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4. The relevance and clarity of the methods
ASI and IUS seem to be relevant to the social work described by social
workers, managers and politicians. They also seem to be relevant as seen
from the types of knowledge the social services need and on which social
workers can rely when making their decisions for helping individual clients.
This also seems to be true without the legislation on attitudes and way of
working with individuals. They also seem to give relevant knowledge for
developing the social service as business and at the same time be relevant
according to what the legislation says about community work. The met-
hods themselves do not seem to be the problem. At the same time it could
be worth to remind about the still present lack of described experiences of
using ASI and IUS fully showing.

In this part, there is also a discussion about symbol values and symbol
politics (Vedung 1997). The decision to participate is more important then
to implement the methods. This does not exclude the possibility that the
managers had a real interest to get to know more about the effect on the
clients. Maybe the ambition exceeded the capacity when daily work was
heavy. There were probably both symbolic and objectice motives to
participate.

The question of how and what to prioritize in social service might have
to do with the survival of the organization. According to Ahrne (1994), the
survival of the organization is threatened when the turnover is too extensive,
when the control system are week and when the working conditions are
bad and so on. Maybe the force of the organization has to concentrate to
make the organization to survive rather then to be interseted in effects and
outcomes. According to Hasenfeld, the survival of an organization depends
on its capacity of being the same with the systems of moral built in into the
organization (Hasenfeld 1983).

There were some technical problems in the FIL-project which undermined
the implementation of IUS. The problems were connected with the data
program aimed to support the documenatation within IUS. It is a wellknown
erudition that technical support has to work before starting an
implementation (Vedung 1997) – an erudition confirmed in this study.

5. The willingness and comprehension of the clients
All in all, the clients who took part in the study have shown both compre-
hension and willingness according to the social services effort to use ASI
and IUS. But their experiences vary a bit according to the way the social
workers utilized the methods. It is obvious that the clients attitudes and
their social situations did play a role to what extent ASI and IUS were used.
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The answers from the clients also indicated that, for them, it is so natural
that the social service wants to know the outcomes that they hardly had
reflected on it.

6. The Implementation organization
The FIL-project took place in ordinary social work. The organization of the
implementation was a responsibility divided between the social services and
the R & D unit. The leader of the project was established at the unit. This
way to organize (see figure 1, internal and external placements of the re-
sponsibility for the implementation) the project had support in research
evidence (Johansson et al. 2000). The combination was aimed to optimise
the implementation. The results show that the leader of the project eventu-
ally was given too an important role. The social services tended to rely on
the leader of the project and at the expense of their own responsibility,
which might have made the implementation more difficult. On the other
hand, you could say that the project leader had failed in getting the social
services more active.

The results of the study also show that a future resource is essential for a
project to come true at all. Whether the implementation organization should
be externally or internally organized, is difficult to say. Referring to what
was discussed above under the heanding “Historical background”, the
anchorage work could have been done even more elaborated. It was not
enough with formal decisions and it does not seem to be enough to work on
group levels. Maybe you have to consider to incorporate even the individual
level.

7. The quality of the study
A study could be of better or poorer quality. If it is not well done, it might
not be very helpful in meeting the aim of the study. This study is a disserta-
tion and it will be examined based on academic and scientific rules, which
hopefully will be a guarantee for the quality.

8. Support from other actors
The environment or the organization field is not the main thing in this stu-
dy. This does not mean that it is less important, perhaps rather the other
way around.

Just one external actor has been involved a bit. In the last interviews with
the managers, they were asked about the social service inspectorate (SSI,
the County Administrative Board in Sweden). No one of the managers could
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remind himself or herself that SSI ever had asked if and how outcomes
measures are being made. So far, it did not seem to have been an important
issue for SSI. The social services themselves did not do it either, so why
using ASI or IUS? However, the County Administrative Board (SSI) did act
in another way by funding some money to the FIL-project.

The domain theory– a feedback
Under this heading, there is a cautious effort to analyse the applicability of
the domain theory in a Swedish context. The theory has been found useful
for the design of the study, but it is not all together ready to fit in. There are
differences in culture between Sweden and the United States. There are also
differences in public services, the jurisdiction and the influence of the poli-
ticians (Olsson 2003; Johansson 2004 b). The results of the study do indi-
cate that the management domain is not all together applicable, at least not
in the relatively small municipalities in this project. There are also some
connections between the SD and the PD that have not been described in the
theory. According to Johansson (1995), you could say that the domain the-
ory is formalized too much, it does not suit varying situations. People go
into and out of different domains.

One aspect of the theory that also is described by Lipsky (1980) and
Hasenfeld (1983) has to do with the autonomy of social workers, freedom
from supervisory control and freedom to exercise discretional work. The
system is loosely coupled (Weick 1976). During the project, it has been
obvious that the social workers do have their freedom for good or bad. In
the absence of supervising and support, their freedom is filled up with other
things. It could be more or less evidence-based methods. Individual
preferences have impacts and the organizations seem to be absent. The so-
cial workers themselves ask for support and help to prioritize what to do.
The freedom can therefore also be seen as a vacant space.
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Finally
Finally there is a more open discussion. The headlines intend to give alter-
native answers to the question: why have not ASI and IUS been used to any
greater extent then they actually have? In this summary, the headlines will
have to talk for themselves.

The knowledge base in social work is traditionally weak.

The social worker already knows enough about the outcomes of the
social work.

The organizations (including social workers, managers and politicians)
are afraid of control.

Fear of change.

Everything cannot be evaluated in the beginning.

There are different opinions about which methods of systematic
documentation is most appropriate.

The society already know enough about why people do not fit in.

The implementation theory needs to be adjusted to fit human service
organizations.
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Noter
1 Denna lag trädde i kraft den 1 januari 2002 då socialtjänstlagen SFS 1980:620
upphörde men kvalitetsparagrafen (1998:855) finns även med i den nya versionen
av SOL.
2 Råden avser individ- och familjeomsorgen. Motsvarigheten inom äldre och handi-
kappomsorgen är SOSFS 1998:8. De allmänna råden omarbetas för närvarande
och föreslås ersättas med gemensamma sådana för hela socialtjänstområdet (Social-
styrelsen Dnr 60-8426/2004).
3 Begreppet EBP kan sägas vara en beteckning för EBM applicerat på andra
discipliner än medicinen.
4 Research in Practice for children and families; http://www.rip.org.uk/ and Research
in Practice for adults; http://www.ripfa.org.uk/
5 FIL är en akronym med anknytning till frågan om socialtjänstens insatser innebär
någon förändring i livssituationen för de människor man avser att hjälpa. Namnet
har också en koppling till begreppet fil i betydelsen datafil.
6 ASI-mallen återfinns i Andréasson m.fl. (2003). Den finns också tillgänglig på
Socialstyrelsens hemsida http://www.socialstyrelsen.se/IMS/ASI/ASI-formulär.htm.
7 se även  http://www.ikmdok.com/— 2006-01-30
8 BAK är akronym för Beskrivning Av Klient och SWEDATE  för Swedish Drug
Abuse Treatment Evaluation.
9 Allt socialt arbete som sker inom socialnämndens ansvarsområde är att betrakta
som myndighetsutövning, det finns inget informellt socialt arbete i förvaltnings-
rättslig mening. Men ganska ofta görs en åtskillnad mellan den sociala utredningen,
eventuella tvångsingripanden som myndighetsutövning och informellt socialt ar-
bete i form av exempelvis råd och stöd som bedrivs i samförstånd med klienten.
10 Åldersgruppsindelningen – är gjord utifrån uppnådd ålder år 2002 som är år 2 i
projektet.  I två familjer var två barn aktuella men föräldrarna besvarade en enkät.
I det ena fallet registrerades det äldre barnets ålder och i det andra fallet det yngre.
Om bägge barnen räknats skulle föräldrarna ha behövt besvara två enkäter, ett för
varje barn vilket de inte gjort.
11 Frågor ställdes till socialsekreterare och IFO-chefer om verksamheten vilade på
vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Frågorna var inte tillräckligt
operationaliserade för att kunna besvaras. Däremot ledde de till intressanta diskus-
sioner vid intervjuerna med arbetsgrupperna.
12 Projekttiden har tidigare, helt korrekt angivits från hösten 2000 till 2002-12-31.
Metoderna skulle prövas i alla nya ärenden fram till 020630. Eftersom det sedan
skulle gå 6 månader innan uppföljning och aggregering kunde ske varade projekt-
tiden ett halvår till. Forskningsstudien pågick längre tid.
13 http://cpmcnet.columbia.edu/dept/video/mclellan. 2001-01-19 och 2004-08-20.
14 http://www.thirteen.org/closetohome/treatment/html/mclellan.html. Läst 2001-
01-19. 2004-09-02.
15 Med i huvudsak avses att ytterligare en socialsekreterare arbetade en kortare tid
tillsammans med den ordinarie socialsekreteraren men slutade sin anställning efter
några månader.
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16 Med översiktligt avses att forskaren tolkat och sammanvägt klienternas svar från
enkäter och intervjuer i stora drag och redovisat detta i text.
17 Vid samtal med en socialsekreterare i gruppen under våren 2005 framkommer att
den mall som avsågs kombineras med ASI-intervjuerna inte fick användas då för-
valtningen infört ett annat uppföljningssystem. ASI- intervjuer har genomförts i
något enstaka fall men ambitionen finns fortfarande att fortsätta med dessa.
18 Grunden för beräkning av personalomsättning är vanligen antalet avgångar i
procent av genomsnittliga antalet anställda under en viss period eller vid en viss
tidpunkt. Stockholms läns landsting. http://www.terms.ks.se/. Hämtat 2006-02-07.
19 Några tjänster var vakanta vid projektstart.
20 Alfa rehabilitering AB är ett bolag som erbjuder behandling för missbruk enligt
Minnesotamodellen. www.alfagruppen.se 040622.
21 DFR-nytt är Dalarnas forskningsråds informationsblad där verksamheter och
projekt presenteras och sprids. Utkommer med två till fyra nummer per år.
22 Ett ärende uppstår när ett hjälpbehov kommit till socialtjänstens kännedom och
utredning inletts. Förvaltningslagen (SFS 1986: 223) och socialtjänstlagens bestäm-
melser om begränsad utredningstid, kommunicering, om företräde inför nämnden,
om motivering av beslut, om rättande av skrivfel, om överklagningsrätt m.m. gäller
hela ärendeproceduren (Holmberg 1991; Bohlin & Warnling-Nerep 2004).
23 Träffarna ägde rum 2000-08-18, 2001-09-26, 2002-03-22 och 2003-01-14.
24 DBP (det beror på)-teorin eller contingencyteorin, se Rothstein 1994.
25 Det finns en studie (Egeland 2000) som visar att utbildningen av handledare som
sker vid institutioner för socialt arbete vid tre universitet inte utbildas för att hand-
leda socionomer verksamma inom socialtjänsten utan snarare för psykoterapeutiskt
inspirerat socialt arbete varför handledningen inom socialtjänsten tenderar att få
en sådan inriktning.
26 Forskning om professioner är ett eget fält som inte behandlas inom ramen för
denna studie.
27 http://www.socialstyrelsen.se/IMS/Projekt/u1081.htm 05-12-13.
28 Statistikenheten vid Socialstyrelsen har ett uppdrag att arbeta med termer i offi-
ciell statistik om individ- och familjeomsorgen. Arbetet påbörjades under försom-
maren 2004 och pågår fortfarande. Några termer finns redan nu i socialstyrelsens
termbank: http://app.socialstyrelsen.se/termbank. Projektledare: Anna Flöjte (E-post
2005).
29 Outcomes focus betyder egentligen resultatinriktad på svenska. Resultat kan avse
ekonomiskt utfall, effekter och effektivitet. Det engelska uttrycket uppfattas som
mjukare. Outcome = utgång. Att en verksamhet är Outcomes focused uppfattas
som att socialarbetarna tränas i att tänka i termer av förändring i livssituationen
för klienterna redan tidigt i processen och med klienterna involverade.
30 The manual of ASI is given in Andréasson et al. (2003). It is also accessible on the
web site of The National Board of Social Health and Welfare/IMS http://
www.socialstyrelsen.se/IMS/ASI/ASI-formulär.htm.
31 http://cpmcnet.columbia.edu/dept/video/mclellan. 2001-01-19 and 2004-08-20.
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