
ÖREBRO UNIVERSITET 
Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap 
Socionomprogrammet 
C-uppsats, socialt arbete 41-60 p 
2006 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vårdkedjeprojektet  
En utvärdering av hur Vårdkedjeprojektets mål har implementerats i 

verksamheten på Behandlingshemmet Rällsögården  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Författare:  Hanna Bengtsson 
Malin Isaksson 

Handledare: Jürgen Degner   
 

 
 
 
 



Förord 
 
Författarna vill härmed tacka studiens handledare Jürgen Degner för god handledning. 
Ett stort tack riktas till Rällsögården och samtliga respondenter som deltagit i denna studie. 
 
Författarna vill även tacka familj, vänner och närstående som stått ut med oss under denna 
period av uppsatsskrivande. Ett stort tack till våra stöttepelare Kalle, Carro, Peter, Pia, Fredrik 
och Marianne som varit till ovärderlig hjälp. 
  
  
Hanna Bengtsson & Malin Isaksson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ÖREBRO UNIVERSITY  
Department of Behavioural, Social and Legal Sciences 
Education of Social Work 
C-essay, Social Work, 41-60p 
2006 
 

An evaluation: how have the goals of “Vårdkedjeprojektet” been 
implemented at the treatment centre of Rällsögården 

 

Hanna Bengtsson & Malin Isaksson 
  
 

Abstract 
This evaluation was commissioned on behalf of the treatment centre of Rällsögården. The aim 
of this study is to evaluate how the goals of “Vårdkedjeprojektet” (VKP) have been 
implemented in the institutional care at the treatment centre of Rällsögården. This study was 
focused on the following questions: a) how is the function ”internal coordinator”  experienced 
by staff at Rällsögården, b) in the function of internal coordinator what aspects are thought of 
as effective/non-effective concerning the cooperation with ”external coordinators” and contact 
with clients and staff, c) how is Vårdkedjeprojektet and its treatment approach “Community 
Reinforcement Approach” (CRA) experienced by coordinators, clients and staff and d) how 
well is the aftercare functioning for clients who have finished their treatment at Rällsögården, 
and still participate in VKP?  
 
The choice of research method was triangulation; a combination of qualitative and quantitative 
methods.  Data was collected through interviews with all the coordinators and clients and a 
questionnaire was distributed among the staff at Rällsögården. The result shows that the 
function internal coordinator is appreciated by the external coordinators as well as by staff at 
Rällsögården. The external coordinators and the internal coordinator find their cooperation as 
satisfying. However most of the clients experience the contact with the internal coordinator as 
not satisfying. The majority of the staff at Rällsögården would appreciate more participation 
from the internal coordinator in the daily treatment work at Rällsögården. A majority of the 
staff and none of the clients at the institution have knowledge of the significance of CRA. The 
clients in aftercare have knowledge of the method and they have had CRA-sessions. The two 
clients in aftercare have two different experiences of the aftercare and the contact with 
concerned authorities. One of the clients is satisfied with his aftercare and the contact with the 
internal coordinator and the other client is not satisfied.  
 
In conclusion a majority of the respondents think that the positive aspects of VKP are the 
“over-all thinking” and the increased cooperation between social services and institutions. 
Another important aspect is the guaranteed six months aftercare. 
 

Keywords: Aftercare, clients, coordinator, Community Reinforcement Approach, 
implementation, Vårdkedjeprojektet 
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Sammanfattning 
Denna utvärdering utförs på uppdrag från Rällsögårdens behandlingshem. Syftet med studien 
är att dels utvärdera den funktion som innehas av Rällsögårdens interna samordnare (IS), dels 
undersöka vilka hinder och möjligheter som kan identifieras vid implementeringsprocessen av 
Vårdkedjeprojektets mål på Rällsögården. Ur syftet formulerades följande frågeställningar: a) 
hur uppfattas funktionen intern samordnare av personal på Rällsögården, b) i 
samordnarfunktionen; vad upplevs som verksamt/mindre verksamt avseende samarbetet med 
samordnare och kontakt med berörda klienter samt personal, c) hur upplevs Vårdkedjeprojektet 
(VKP) och dess samtalsmetodik Community Reinforcement Approach (CRA) av samordnare, 
klienter och personal, d) hur har vårdkedjan fungerat för de klienter som avslutat sin 
behandling på Rällsögården?  
 
För att besvara studiens syfte och frågeställningar tillämpades metodtriangulering; det vill säga 
en kombination av kvalitativa och kvantitativa metoder. Utvärderingen innefattar material från 
intervjuer med samtliga samordnare inom VKP, Rällsögårdens interna samordnare och klienter 
samt data från den enkätundersökning som genomfördes bland personal på behandlingshemmet 
Rällsögården. Av resultatet framkommer att funktionen intern samordnare är uppskattad av 
såväl samordnare inom VKP som personal på behandlingshemmet. Samtliga samordnare är 
nöjda över kontakten med Rällsögårdens interna samordnare och denne är i sin tur nöjd över 
samarbetet med samordnarna. Flertalet av klienterna är dock ej tillfredsställda över kontakten 
med den interna samordnaren. Ett önskemål som framförs av personalgruppen är att den interna 
samordnaren borde vara mer involverad i det dagliga arbetet på behandlingshemmets olika 
avdelningar.  
 
Klienterna på institutionen uppger att de ej har kännedom om CRA, medan klienterna i 
eftervård har kunskap om metoden och har haft CRA-samtal. Även flertalet av personalen på 
behandlingshemmet uppger att de ej har kännedom om metoden. De två klienterna i eftervård 
har olika upplevelser av vårdkedjan och kontakten med berörda myndighetspersoner. Den ena 
klienten är nöjd över sin eftervård och den andra klienten är missnöjd med den. Flertalet 
respondenter menar att de positiva aspekterna av VKP är att projektet innebär ett 
helhetstänkande och att det har ökat samarbetet mellan socialtjänst och institutioner. Ytterligare 
aspekter som framhålls är projektets långsiktighet och dess satsning på eftervård.   

 
Nyckelord: Community Reinforcement Approach, eftervård, implementering, klienter, 

samordnare, Vårdkedjeprojektet 
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Introduktion 
Missbruket av alkohol och narkotika tilltar i samhället och i dagsläget beräknas antalet tunga 
missbrukare uppgå till cirka 90.000 personer (prop.2004/05:123 s.24; Berglund et al, 2000:52). 
Trots denna ökning har kommunernas kostnader för statlig tvångsvård minskat, delvis beroende 
på att många kommuner av ekonomiska skäl prioriterar billigare behandlingsalternativ som 
öppenvård, framför den dyrare LVM1-vården (Berglund et al, 2000:54). LVM tycks allt oftare 
användas som en ”akutlag” som karaktäriseras av snabba och livräddande insatser där endast 
de tyngsta missbrukarna får behandling (Hasselgren, 2004:11).  
 
Det är emellertid inte bara den ekonomiska aspekten som bidrar till kommunernas ovilja att 
satsa resurser på omhändertaganden. Många utvärderingar av tvångsvård har visat på negativa 
resultat, vilket i sig gör att kommunerna inte vill satsa pengar på en vård som inte kan visa på 
någon bestående effekt. I många fall blir LVM en tillfällig lösning på ett missbruksproblem 
som med stor sannolikhet kommer att fortgå vid utskrivning från behandlingshemmet. 
Konsekvensen av kommunernas minskade anslag till LVM-vård har blivit att antalet platser på 
behandlingshem minskat kraftigt under en tioårsperiod (prop.2004/05:123 s.24). År 1994 fanns 
1300 platser på behandlingshem och i dagsläget uppgår antalet platser till 330 stycken (Internet 
1). 
 
Tvångsvården har under lång tid varit ett eftersatt område; den har ifrågasatts och från många 
håll kritiserats för att vara ineffektiv. Nu har regeringen tagit ett krafttag för att komma till rätta 
med problemen. I sin budgetproposition 2005 beviljar regeringen Sveriges kommuner 700 
miljoner kronor under 2005-2007 i syfte att stimulera till utveckling och förbättring av 
missbrukarvården (prop. 2004/05:123 s.24f).  
 
Problemområde 
Trots att kommunerna uppbär det största ansvaret för eftervård är det inte självklart att klienter 
som avslutat sin vistelse på behandlingshem erhåller denna hjälp på hemmaplan. 
Kommunernas numera ansträngda ekonomi gör att eftervård, som bör vara en betydande del i 
missbruksvården, inte får någon hög prioritet (Hasselgren, 2004:9ff). Enligt 30:e paragrafen i 
LVM-lagen ”skall socialnämnden aktivt verka för att den enskilde efter vårdtiden får bostad 
och arbete eller utbildning samt se till att han får personligt stöd eller behandling för att 
varaktigt komma ifrån sitt missbruk (Norström & Thunved, 2003:351). Dock är det många 
klienter som i dagsläget blir utskrivna till bostadslöshet, vilket i sig visar på stora brister i 
eftervården. Enligt professor Arne Gerdner är effektiv tvångsvård att kommunerna satsar på 
långsiktig eftervård och att klienterna får möjlighet att delta i stöd- och självhjälpsgrupper 
(Rydén, 2004:34). 
 
Med förhoppning om att förstärka missbrukarvården och överbrygga glappet mellan kommuner 
och behandlingshem påbörjade Statens institutionsstyrelse (SiS) i april 2004 ett tvåårigt projekt 
vid namn Vårdkedjeprojektet (VKP) (Internet 2). Fem kommuner har tillfrågats och accepterat 
att delta i försöksprojektet: Stockholm (stadsdelarna Maria-Gamla stan och Katarina-Sofia), 
Örebro, Eskilstuna och Uppsala. Från SiS medverkar institutionerna Behandlingshemmet 
Rällsögården, Hornö LVM-hem och Runnagården (Plan för utvärdering av Vårdkedjeprojektet- 
PuV:3). VKP är ett försök att höja kvaliteten på såväl institutionsvården som på eftervården för 
den enskilde klienten. En klient som kommer från någon av projektkommunerna skall under sin 
vistelse på behandlingshem informeras om VKP och erbjudas att delta (a.a.:4). Samtycker 
klienten till deltagande skall han eller hon tillsammans med institutionen och socialtjänsten, 
göra en vårdplanering för det följande året. I denna vårdplan ingår att klienten skall erhålla en 
serie samtal enligt VKP:s samtalsmetodik Community Reinforcement Approach (CRA). 
                                                           
1 Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall 



Klienten erhåller även en samordnare som skall verka för att vården utförs enligt 
överenskommelsen (SiS: Information om Vårdkedjeprojektet). Denna samordnare som 
finansieras av SiS skall vara en extra resurs för klienten och fungera som en ”brygga” mellan 
institutionen och klientens hemkommun (Internet 3).  
 
Enligt Melin och Näsholm (1994;1998) uppnås en större effekt i missbrukarvården vid 
tillämpande av en så kallad vårdkedjemodell där personal inom både slutenvård och öppenvård 
samarbetar i syfte att höja kvaliteten på vården (a.a.:129). Utgångspunkten i VKP är att arbeta 
ur ett helhetsperspektiv med klientens behov i fokus och målsättningarna med projektet är att: 
”de klienter som ingår i Vårdkedjeprojektet uppnår positiva och bestående förändringar av sin 
livssituation” och att ”Vårdkedjeprojektet bidrar till att skapa fungerande modeller för 
samarbete mellan socialtjänsten och LVM-hemmen, mellan tvångsvården och den vård som 
bedrivs med den enskildes samtycke” (SiS 2004b s.2 i PuV). 

 
Syfte och Frågeställningar 
Denna utvärdering som utförs på uppdrag av Rällsögårdens behandlingshem syftar till att dels 
utvärdera den funktion som innehas av Rällsögårdens interna samordnare (IS), dels undersöka 
vilka hinder och möjligheter som kan identifieras vid implementeringsprocessen av 
Vårdkedjeprojektets mål på Rällsögården.  
 
Ur detta syfte har följande frågeställningar formulerats: a) hur uppfattas funktionen intern 
samordnare av personal på Rällsögården, b) i samordnarfunktionen; vad upplevs som 
verksamt/mindre verksamt avseende samarbetet med samordnare och kontakt med berörda 
klienter samt personal, c) hur upplevs VKP och dess samtalsmetodik CRA av samordnare, 
klienter och personal samt d) hur har vårdkedjan fungerat för de klienter som avslutat sin 
behandling på Rällsögården? 
 

Avgränsningar  
På grund av tidsaspekten och arbetets omfattning har författarna valt att med utgångspunkt 
ifrån Rällsögården fokusera utvärderingen på Rällsögårdens interna samordnare, samordnarna 
inom VKP, klienter samt personal på Rällsögården och att inte inkludera socialtjänstens 
perspektiv i utvärderingen. Utvärderingen kommer endast att innefatta Rällsögården och ej 
övriga behandlingshem som deltar i VKP.  
 

Begreppsdefinitioner   
Addiction Severity Index (ASI) 
ASI är en strukturerad intervjumanual som tillämpas vid utredning inför behandlingsplanering. 
ASI behandlar områdena: fysisk hälsa, arbete/försörjning, alkohol, narkotika, kriminalitet, 
familj/umgänge och psykisk hälsa (Andréasson et al. 1999 i Lyly & Skoglund, 2002:34).  
 
ASI Feedback Form (AFF) 
AFF är den sammanfattning och återkoppling som delges klienten efter ASI-intervjun. AFF 
klargör och definierar både klientens och behandlarens syn på vad som kan vara klientens 
problematik. Med AFF så läggs grunden för den fortsatta behandlingsplaneringen (Öberg & 
Sallmén i Andréasson et al. 1999 i Lyly & Skoglund, 2002:36).  
 
 
 



DOK 
DOK är ett utvärderings- och dokumentationssystem som tillämpas av SiS. DOK-systemet är 
intervjuer som utförs med klienten vid inskrivning på behandlingshem samt vid utskrivning och 
uppföljning. Genom intervjuerna får klienterna en möjlighet att ge sin egen bild av sin 
situation, vad de vill ha hjälp med och därigenom påverka sin vårdtid (Internet 4).  

 
Monitoring Area and Phase System (MAPS) 
Återkopplingen från ASI-intervjuerna och AFF ligger till grund för en efterföljande MAPS-
intervju där klientens aktuella förändrings- och målfas fastställs (MAPS-change). 
Förändringsfaserna definieras enligt Stages of Change (SoC). MAPS definierar vilka mål som 
är realistiska att genomföra under klientens vistelse på institutionen samt vad personal och 
behandlingsprogram kan vara behjälpliga med (Rällsögårdens Arbetsmaterial). 
 
Samordnare 
I denna studie behandlas två typer av samordnare. Dels de fem samordnare som arbetar inom 
VKP, dels Rällsögårdens interna samordnare som på institutionen arbetar med de klienter som 
deltar i VKP. För att särskilja de olika begreppen benämns samordnarna inom VKP som 
externa och Rällsögårdens samordnare benämns som intern.  
  
Stages of Change (SoC) 
SoC bygger på Prochaska och DiClementes förändringsmodell. Denna beskriver hur mottaglig 
en människa är för förändring beroende på vilken förändringsfas personen befinner sig i oavsett 
problemets art. Faserna är omedveten/uppgiven, fundera/överväga, beslut/förberedelse, 
handling/förändring och hantering/upprätthållande (Passer & Smith, 2001:678). 

Strukturerad behandlingsplanering 

En behandlingsplan skapas utifrån klientens önskemål och de behov som framkommer vid 
ASI- och MAPS intervjuerna. En kort behandlingsplan formas inom tre veckor och denna 
revideras sedan utifrån de olika intervjuerna (Rällsögårdens Arbetsmaterial).  

Motiverande intervju (MI) 

MI är en klientcentrerad metod där behandlaren hjälper klienten att klargöra och utveckla 
motiven för eller emot en viss förändring. Behandlaren skall även stärka klientens förmåga och 
tro på att denne skall kunna genomföra förändringen (Passer & Smith, 2001:685). 

 
Studiens disposition 
Uppsatsens disposition ser ut på följande sätt; inledningsvis introduceras läsaren till ämnet 
genom en presentation av hur missbruksvården ser ut i dagsläget. Denna introduktion mynnar 
ut i ett problemområde där VKP ges en övergripande beskrivning. Därefter redogör författarna 
för studiens syfte och frågeställningar för att sedan presentera val av metod och 
tillvägagångssätt. Avsnittet som följer på metoddelen benämns Vårdkedjeprojektet och i detta 
avsnitt ges en mer specifik beskrivning av projektet. Här presenteras även samtalsmetodiken 
CRA som tillämpas inom VKP och i behandlingsarbetet på Rällsögården. Under rubriken 
tolkningsram redogörs för de teoretiska delar som ligger till grund för analysen av studiens 
resultat. I resultat- och analysdelen redovisas resultatet av intervjuerna samt 
enkätundersökningen. Studien avslutas med en diskussion kring de resultat som framkommit 
och förslag till vidare forskning ges.  
 



Metod 

Val av metod 
Denna utvärdering innefattar både en kvalitativ och en kvantitativ ansats. Enligt Holme och 
Solvang (1997) är det fördelaktigt om en forskare kan kombinera de båda metoderna i en studie 
då de kan komplettera och stärka varandra (a.a.:76). De kvalitativa metoderna kan ge en 
fördjupad kunskap inom det område som studeras och de kvantitativa metoderna kan tillämpas 
då ett stort antal enheter önskar undersökas, exempelvis genom en enkätundersökning (Alston 
& Bowles, 2003:9). För att erhålla en så bred kunskap som möjligt, har författarna till denna 
utvärdering valt att kombinera de två metoderna. Tillvägagångssättet att kombinera metoder 
benämns enligt Larsson, Lilja och Mannheimer (2005) för metodtriangulering, vilket innebär 
att forskaren tillämpar både kvalitativa och kvantitativa ansatser i syfte att undersöka resultatets 
giltighet (a.a.:109). Det finns flera förtjänster med triangulering. Dels kan metoden beskriva 
området som studeras på ett mer nyanserat sätt; dels ger den ett flerdimensionellt perspektiv på 
problemet (Ibid.).  
 
I syfte att undersöka huruvida VKP, CRA och IS funktion har implementerats i verksamheten 
på Rällsögården, valde författarna att tillämpa processutvärdering som utvärderingsdesign. 
Processutvärderingen kan bedöma hur ett program eller projekt har implementerats i en 
verksamhet och den kan även visa vilka aspekter av programmet som kan utvecklas och 
förbättras (Rossi, Lipsey & Freeman 2004:57; Thyer 2001:197).  
 

Litteraturanskaffning  
Vid sökning av litteratur var ändamålet att hitta relevant litteratur ur både forsknings- och 
metodsynpunkt. Enligt Marlow (2000) kan litteratur införskaffas via bland annat 
bibliotekskataloger, databaser och Internet (a.a.:53ff). Författarna till denna studie utförde sin 
litteratursökning via Universitetsbiblioteket i Örebro där bibliotekets katalog Voyager samt 
databaserna ELIN@örebro, Artikelsök, PsycArticles, Psychinfo och LIBRIS användes i 
sökandet. De svenska sökord som tillämpades var: eftervård, implementering, LVM, missbruk, 
projekt, samverkan, socialt arbete och utvärdering. På engelska tillämpades följande ord: 
Addiction Severity Index, aftercare, Community Reinforcement Approach, drug abuse, 
evaluation, project, research methods, social work, substance abuse och treatmentoutcome. 
Sökorden trunkerades och användes i olika kombinationer för att finna så relevant litteratur 
som möjligt. Detta tillvägagångssätt resulterade i ett stort antal träffar. Även sökmotorn 
www.google.se och Internetsidorna www.stat-inst.se, www.socialstyrelsen.se och 
www.regeringen.se tillämpades i syfte att finna relevanta publikationer. Den internationella 
litteratur som använts har varit skriven på engelska. Internettjänster som tillämpats vid 
översättning för att få aktuella tolkningar har varit http://www 
lexikon.nada.kth.se/skolverket/sve-eng.shtml och www.ne.se. Rekommendationer avseende 
litteratur som behandlar VKP, erhölls av Rällsögårdens interna samordnare.  

Källkritik 
Lundquist (1993) menar att den litteratur som finns tillgänglig påverkar vad forskaren med 
teori och metod kan göra för att lösa en studies problemområde. Enligt författaren är det av stor 
vikt att forskaren värderar och källkritiskt granskar det material som står till hans eller hennes 
förfogande (a.a.:107). Författarna till denna utvärdering studerade ett flertal oberoende källor 
och fann en hög överensstämmelse mellan dem, vilket i sig stärkte trovärdigheten till materialet 
(Holme & Solvang, 1997:135). Företrädesvis har primärlitteratur tillämpats i studien eftersom 
den är en så kallad ”förstahandskälla” med innebörden att forskaren som gjort undersökningen 
redogör för den i exempelvis en rapport eller avhandling. (Hartman, 1998:181). Litteratur som 



behandlar någon annans forskning benämns sekundärlitteratur eller andrahandskälla (Hartman, 
1998:181, Holme & Solvang, 1997:132). Sekundärlitteraturen hämtar sitt material från 
primärlitteraturen och är av den anledningen ofta vinklad eftersom det är svårt för forskaren att 
vara neutral då han eller hon skall sammanfatta ett redan utgivet material (Hartman, 1998:181). 
 
Enligt Larsson, Lilja och Mannheimer (2005) är litteraturens ålder alltid av betydelse då gamla 
publikationer ej är relevanta inom vissa forskningsområden (a.a.:363). Eftersom VKP och 
några av metoderna som tillämpas inom projektet är förhållandevis nya, har endast aktuella 
publikationer ansetts vara relevanta. Merparten av den litteratur som använts i studien är därför 
publicerad i mitten av 1990-talet eller senare. Den litteratur som är utgiven tidigare än 1990 har 
tillämpats i studiens metoddel och har ansetts tillförlitlig då ett flertal forskare refererat till den. 
Enligt Thyer (2001) påverkas forskarens urval av mängden litteratur som finns att tillgå 
(a.a.:407). Utbudet av litteratur som behandlar VKP är tämligen begränsat och därför har 
författarna använt sig av all tillgänglig information som finns i dagsläget. 
 
I den föreliggande studien har Internet främst tillämpats vid sökning av publikationer samt vid 
översättning av engelsk litteratur. Utöver användningen av sökmotorer och lexikon har material 
inhämtats från fyra olika webbsidor. Författarna till denna studie har följt Larsson, Lilja och 
Mannheimers (2005) rekommendationer för kvalitetsgranskning av elektroniska källor och 
anser att de källor som tillämpats bör vara tillförlitliga då de är utfärdade av statliga 
myndigheter (a.a.:364).  

 
Respondenturval 
Begreppet urval härrör sig till de metoder forskaren använder sig av för att välja vilken del av 
populationen som skall ingå i undersökningen (Thyer, 2001:41; Trost, 2001:24). Vid 
utvärdering av nya program kan det enligt Marlow (2000) vara lämpligt att tillämpa ett 
totalurval, det vill säga undersöka alla individer som berörs av den specifika åtgärden 
(a.a.:144). Eftersom de fem samordnarna som arbetar inom VKP, tillsammans med 
Rällsögårdens interna samordnare endast utgör sex personer, genomfördes en 
totalundersökning, det vill säga samtliga samordnare intervjuades. 
 
Enligt Holme och Solvang (1997) finns det två huvudsakliga varianter av urval: icke-
sannolikhetsurval som ej baseras på slumpmässighet och sannolikhetsurval som baseras på 
slumpmässighet (a.a.:183). Det strategiska urvalet som hör till gruppen icke-sannolikhetsurval 
innebär att forskaren väljer att undersöka ett visst klientel som är av betydelse för studien 
(Marlow, 2000:139). Tillsammans med Rällsögårdens interna samordnare diskuterades om 
vilka klienter som skulle tillfrågas att medverka i studien. Eftersom den interna samordnaren 
har kontakt med de klienter som deltar i VKP ansågs det lämpligt att denne skulle tillfråga de 
utvalda klienterna om deltagande. Detta tillvägagångssätt var strategiskt i bemärkelsen att 
klienter som kunde tänkas vilja delta selekterades ut. Utifrån detta blev urvalet slumpmässigt 
eftersom författarna ej visste vilka klienter som skulle komma att medverka utan dessa 
meddelade sitt beslut till den interna samordnaren som i sin tur informerade författarna. Totalt 
intervjuades två klienter i eftervård och fem klienter inskrivna på Rällsögården. 
 
Inför enkätundersökningen tillämpades ett strategiskt urval utifrån personalgruppen som 
arbetar på Rällsögården. Valet av denna urvalsmetod motiveras av att författarna, utifrån syftets 
frågeställningar (a, b och c) avsåg att endast innefatta berörd personal i undersökningen. Berörd 
personal ansågs utifrån frågeställningarna vara ledningsgrupp och behandlare; det vill säga 
ordinarie personal och vikarier som arbetar på de tre avdelningarna och som kommer i daglig 



kontakt med den interna samordnaren, VKP och dess behandlande delar. Sammantaget 
besvarades enkäten av 32 personer.  

 
Intervjumanual och enkät 
I syfte att belysa ett flertal aspekter av projektet genomfördes intervjuer med Rällsögårdens 
interna samordnare, samordnarna inom VKP och klienter. Utvärderingens intervjumanual 
innefattar tre övergripande områden som benämns ”Rällsögårdens interna samordnare för 
VKP”, ”externa samordnare” och ”klienter”. Under dessa områden följer ett antal teman 
med frågeställningar som konstruerades dels utifrån studiens syfte och frågeställningar, dels 
utifrån den interna samordnarens arbetsbeskrivning och det material om VKP som funnits till 
förfogande. Intervjumanualens frågeställningar är av processinriktad karaktär då de exempelvis 
avser att undersöka huruvida samordnare och klienter har kunskap om samtalsmetoden CRA. 
Författarna försökte att i stor utsträckning konstruera lättförståeliga frågor, befriade från 
akademiska uttryck. Holme och Solvang (1997) betonar vikten av att intervjuaren följer de 
teman som intervjuguiden innehåller (a.a.:101). Hartman (1998) följer Holme och Solvangs 
resonemang och menar att en forskare som inte följer någon manual kan erhålla ett material 
som inte kan besvara studiens syfte och frågeställningar (a.a.:252). Under intervjutillfällena 
följdes intervjuguiden i stor utsträckning. Dock var temat ”eftervård” ej relevant vid 
intervjuerna med klienterna inskrivna på Rällsögården, varpå dessa teman uteslöts.  
 
Enligt Royse (2000) är det målet med undersökningen som är avgörande för om forskaren skall 
tillämpa slutna eller öppna frågor i en enkät (a.a.:158). De slutna frågorna innebär att 
respondenten får ett begränsat antal svarsalternativ, medan de öppna frågorna ger respondenten 
möjlighet att uttrycka sina egna åsikter utan att vara bunden till några svarsalternativ (Marlow, 
2000:163, Alston & Bowles, 2003:104). I syfte att erhålla uppslag till struktur och konstruktion 
av studiens frågeformulär studerades enkätundersökningar i c-uppsatser samt en 
enkätundersökning utskickad av Statistiska Centralbyrån. Även arbetsbeskrivningen som 
innehas av Rällsögårdens interna samordnare studerades i ändamålet att finna aspekter att 
formulera frågeställningarna utifrån. Därefter konstruerades studiens enkät, vilken innefattar tre 
teman som benämns ”VKP”, ”Vårdkedjesamordnaren” och ”CRA”. Under dessa teman följer 
en kombination av öppna och slutna processinriktade frågeställningar som behandlar de olika 
områdena. Sammantaget består enkäten av 29 frågor, varav fyra frågeställningar som enbart 
riktar sig till personalen som arbetar med CRA och sex frågor som enbart riktar sig till 
ledningsgruppen på Rällsögården. Författarna försökte ge enkäten en klar struktur, samt 
konstruera lättbegripliga frågor eftersom dessa är faktorer som kan påverka svarsfrekvensen 
(Holme & Solvang, 1997:180). I syfte att undersöka enkätens tydlighet delades ett antal 
provenkäter ut till några oberoende personer. Utifrån responsen som delgavs gjordes ett antal 
omformuleringar av enkätfrågorna. 
 

Genomförande av intervju och enkät  
Rällsögårdens interna samordnare intervjuades hemma hos en av studiens författare och denna 
intervju tog cirka 30 minuter. Av praktiska såväl som avståndsmässiga skäl intervjuades de fem 
samordnarna inom VKP samt klienterna i eftervård via telefon. Dessa intervjuer tog i 
genomsnitt 35 minuter att genomföra. Övriga klienter som valt att medverka är inskrivna på 
Rällsögården och av den anledningen utfördes intervjuerna i ett samtalsrum på institutionen. 
Dessa intervjuer tog mellan 10 och 30 minuter. Samtliga intervjuer spelades in på 
kassettbandspelare. Enligt Patton (i Larsson, Lilja & Mannheimer, 2005) bör en forskare alltid 
använda sig av kassettbandspelare för att han eller hon vid transkribering av intervjumaterialet 
skall erhålla korrekta utskrifter (a.a.:100). De detaljerade utskrifterna ger även ett gediget 



material att tillämpa vid senare analysförfarande (Ibid.). Holme och Solvang (1997) menar 
dock att tillämpandet av teknisk apparatur kan inverka på klimatet som uppstår under intervjun 
och att respondenterna därför bör informeras om att samtalet skall spelas in (a.a.:107). 
Intervjupersonerna i denna studie upplystes således om att kassettbandspelare skulle tillämpas 
vid intervjutillfällena. 
 
Studiens enkät skulle enligt Trost (2001) ha kunnat benämnas "gruppenkät" eftersom den 
distribuerades ut av respektive avdelningsföreståndare på Rällsögården då hela 
personalgruppen var samlad (a.a.:10). Enkätundersökningen genomfördes under en vecka så att 
samtliga skift som arbetar på Rällsögården skulle ha möjlighet att delta. När den enskilde 
respondenten besvarat sin enkät togs formuläret tillhanda av respektive avdelningsföreståndare 
som vidarebefordrade det till den administrativa personalen på behandlingshemmet. Enkäterna 
samlades därefter in av studiens författare.  
 

Bortfall 
Eftersom VKP är ett relativt nytt projekt har endast ett tiotal klienter som behandlats på 
Rällsögården genomgått hela vårdkedjan. Studiens ursprungliga urval bestod av tio klienter i 
eftervård. Av olika skäl kunde endast två av dessa medverka i en intervju, vilket innebar ett 
bortfall på 80 procent. På grund av det höga bortfallet intervjuades även klienter inskrivna på 
Rällsögården, vilket resulterade i fem intervjuer. Anledningarna till att så många klienter i 
eftervård ej kunde eller ville delta i en intervju vill författarna ej spekulera i. 
  
Enkäten tilldelades 27 ordinarie personal samt de vikarier som vid tillfället arbetade på 
Rällsögården. Cirka 30 vikarier arbetar på behandlingshemmet och svarsfrekvensen har således 
beräknats utifrån denna siffra. Författarna är medvetna om att antalet vikarier troligtvis 
påverkat svarsfrekvensen men valde att inkludera dem i undersökningen eftersom flera 
behandlare på Rällsögården har långtidsvikariat. Totalt besvarades 32 enkäter vilket innebar ett 
bortfall på 15 procent av ordinarie personal (4 personer) och 70 procent av vikarierna (21 
personer). Det höga bortfallet bland vikarierna kan bero på ett flertal anledningar. En trolig 
förklaring skulle dock kunna vara att endast ett fåtal vikarier arbetade den vecka då enkäten 
distribuerades ut. 

 
Databearbetning och analysförfarande 
Bearbetningen av data påbörjades genom att intervjumaterialet transkriberades ordagrant. Detta 
resulterade i en omfattande mängd material som reducerades genom att författarna i kortare 
ordalag men likt väl med samma innebörd, gjorde en summering av vad intervjupersonerna 
sagt. Denna analysmetod kallas för meningskoncentrering och syftar till att ge en mer 
övergripande beskrivning av data (Kvale, 1997:174, Larsson, Lilja & Mannheimer, 2005:106). 
Materialet i denna studie strukturerades därefter genom en kategorisering utifrån 
intervjuguidens tre övergripande teman: ”Rällsögårdens interna samordnare för VKP”, ”externa 
samordnare” och ”klienter”. Eftersom syftet var att endast behålla det material som ansågs vara 
av relevans att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar gjordes en åtskillnad mellan 
väsentligt och oväsentligt intervjumaterial i samband med kategoriseringen. Denna 
strukturering av materialet underlättade för författarna att jämföra de olika delarna av data och 
se eventuella kopplingar mellan dem. De aspekter från intervjuerna som ansågs vara relevanta 
för att besvara studiens frågeställningar har belysts i studiens resultatdel.  
 
 



För att forskaren skall kunna behandla det insamlade enkätmaterialet, bör den obearbetade 
informationen omvandlas till kvantitativ data (Holme & Solvang 1997:201). I den föreliggande 
studien har råmaterialet bearbetats i dataprogrammet Statistical Package for the Social Sciences 
(SPSS), version 14. SPSS tillämpades för att göra statistiska sammanställningar av 
enkätmaterialet och dataprogrammets frekvens- och korstabeller användes för att skapa de 
diagram som presenteras i studiens resultatdel. Då enkätens frågeställningar syftar till att ge 
deskriptiv, det vill säga beskrivande information, ansågs det ej relevant att diskutera signifikans 
och samband utifrån Tji-två metoden2. Till skillnad från de slutna frågeställningarna innebar de 
öppna enkätfrågorna ett mer omfattande analysarbete men dessa ansågs vara av värde för 
studien då de frambringade ett flertal informativa svar angående respondenternas kunskap om 
VKP, CRA och den interna samordnarens funktion på Rällsögården. De enkätfrågor som 
ansågs vara av relevans för att besvara studiens syfte och frågeställningar har redovisats i 
studiens resultatdel. En sammanställning av samtliga frågeställningar har delgetts studiens 
uppdragsgivare. 

 
Reliabilitet och validitet 
Reliabiliteten i en studie beror på instrumentets och metodens noggrannhet, tillförlitlighet och 
pålitlighet, vilket innebär att andra forskare skall kunna utföra en liknande undersökning 
genom att tillämpa samma tillvägagångssätt (Silverman, 2000:188). Är mätningarna och 
intervjuerna korrekt utförda bör en forskares individuella tillvägagångssätt kunna bortses ifrån 
(Thuren, 1994:22). För att erhålla en högre reliabilitet i sin undersökning bör forskaren enligt 
Lundkvist (1993) operationalisera de data som insamlats samt vara noggrann vid bearbetning 
av materialet (a.a:99). I denna uppsats är intervju- och enkätfrågor operationaliserade och 
materialinsamlandet har strukturerats i syfte att uppnå en hög reliabilitet. Vidare bör 
tillförlitligheten vara hög då urvalet av respondenter speglar syfte och frågeställningar ur flera 
perspektiv, det vill säga ur samordnarperspektiv-, personal-, ledningsgrupp- samt 
klientperspektiv.  
 
Validitet är ett annat ord för sanning eller giltighet och avser om forskaren mäter det som är 
relevant för sammanhanget (Silverman, 2000:175f; Marlow, 2000:185). Holme och Solvang 
(1997) anser likt Silverman (2000) och Marlow (2000) att validiteten är beroende av vad vi 
mäter, men även att det är viktigt hur mätningarna operationaliserats och bearbetats i 
frågeställningarna för att resultatet inte skall bli missvisande (a.a.:163f) . Hög validitet i en 
studie innebär enligt Lundquist (1993) att operationaliseringen täcker upp alla aspekter av det 
ämne som avses att undersökas (a.a.:99). Författaren anser därmed att operationalisering är en 
central del vid en studie (Ibid). Ett hot mot validiteten i kvalitativ forskning kan vara forskarens 
fördomar och förförståelse, då dessa kan påverka tolkningsprocessen och förvränga 
forskningsresultaten (Thyer, 2001:280). Fördomar och uppfattningar om det studerade 
fenomenet som forskaren erhållit genom exempelvis tidigare erfarenheter eller utbildning kan 
påverka förförståelsen. Sådana här referensramar finns enligt Holme och Solvang (1997) hos 
alla enskilda människor och de går inte att bortse ifrån (a.a.:95) . Författarna till denna studie 
har praktiserat på Rällsögården och den ena av författarna arbetar tidvis på 
behandlingshemmet. Därigenom har kunskap om personal, klienter och arbetsmetoder bidragit 
till att viss förförståelse utvecklats. Denna har diskuterats ett flertal gånger i försök att bearbeta 
den och vidmakthålla en objektiv syn på insamlat material. Enligt Jerkedahl (2001) kan 
förförståelse skapa något som kallas kulturkompetens det vill säga, en insikt om vilka skrivna 
och oskrivna regler som finns och för hur det fungerar rent praktiskt inom organisationen 
(a.a.:85). Författarnas förförståelse är enligt Jerkedahls resonemang positiv i bemärkelsen att de 
                                                           
2 Körner och Wahlgren (1998:147) beskriver att Tji-två metoden jämför de konstaterade frekvenserna mot de 
förväntade frekvenserna. Både frekvens- och korstabeller kan analyseras med hjälp av Tji-två. 



frågeställningar som tillämpats i intervjuer och enkäter har kunnat formuleras på ett sådant sätt 
att risken för misstolkningar har minskat.  

 

Etiska reflektioner och metoddiskussion 
En primär utgångspunkt i samhällsforskning är enligt Holme och Solvang (1997) respekten för 
medmänniskor (a.a.:32). I de forskningsetiska principerna för humanistisk och 
samhällsvetenskaplig forskning (HSFR) är individskyddskravet uppdelat i fyra huvudkrav: 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
Informationskravet har beaktats genom att de tilltänkta respondenterna informerades om 
studiens generella syfte redan vid förfrågan om de önskade att delta i intervjuerna. Vid själva 
tidpunkten för intervjuerna redogjordes än en gång för studiens syfte. Därefter upplystes 
respondenterna om att deras medverkan var frivillig och att de när som helst kunde avböja att 
svara på frågorna samt välja att avbryta intervjun. I enkäten ges inledningsvis en kort 
beskrivning av studiens syfte och frågeformuläret har varit frivilligt att besvara (HSFR 2002:7). 
På grund av rådande sekretess tillfrågade den interna samordnaren klienterna om de önskade att 
delta i studien. Eftersom en av författarna tidvis arbetar på institutionen så har denne inte utfört 
några klientintervjuer för att ett beroendeförhållande inte skall uppstå. (HSFR 2002:9). För att 
vidhålla tystnadsplikt om den information som framkommer vid intervjuerna skall forskarna 
enligt samtyckeskravet underteckna en förbindelse om tystnadsplikt. Författarna undertecknade 
en förbindelse om sekretess enligt sekretesslagen (SFS 1980:100) då de gjorde sin fältförlagda 
praktik på Rällsögården. Denna förbindelse avser klienter på institutionen och är fortfarande 
giltig (HSFR 2002:12). Konfidentialitetskravet har beaktats genom att det material som 
framkommit från enkäter och intervjuer har bearbetats så att utomstående ej kan härleda 
informationen till enskilda individer. Personal på Rällsögården och samordnare inom 
Vårdkedjeprojektet kan ha kännedom om vilka klienter som medverkat i studien men eftersom 
dessa har tystnadsplikt bör respondenternas anonymitet vara skyddad. Efter sammanställning 
och transkribering har all data förstörts och enbart det genomgångna och avidentifierade 
materialet har lämnats vidare till uppdragsgivaren. (HSFR 2002:12ff). 
 
Forskarens val av utvärderingsmodell påverkas enligt Aronsson och Wahlberg (2000) dels av 
tid, dels av resurser (a.a.:18). Eftersom VKP består av ett flertal aspekter och aktörer har 
författarna på grund av tidsbegränsning valt att endast utvärdera vissa aspekter av projektet. 
Valet av utvärderingsmodeller motiveras av att de kan tillämpas för att relativt snabbt utvärdera 
ett program samt att de genererar värdefull information om implementering (Royse, 
2004:261f). Eftersom utbudet av forskning som behandlar implementering inom 
missbruksvården är tämligen begränsat har även andra områden undersökts. Enligt Patton 
(1990 i Larsson, Lilja & Mannheimer, 2005) kan det vara mycket svårt, eller till och med 
omöjligt att generalisera resultaten i kvalitativ forskning (a.a.:118). Detta eftersom urvalen ofta 
är små och forskaren strategiskt kan välja respondenter utifrån syftet med sin undersökning 
(Ibid.). Studiens resultat hade troligtvis sett annorlunda ut om fler klienter i eftervård hade haft 
möjlighet att delta i intervjuer. Uppsatsens design och respondenturvalet som tillämpats innebär 
dock att resultatet ej hade kunnat generaliseras även om fler klienter hade haft möjlighet att 
medverka i undersökningen. 
  
Vårdkedjeprojektet – en beskrivning 
Vårdkedjeprojektet är som tidigare nämnts ett statligt projekt som syftar till att stärka 
eftervården för klienterna. En klient som kommer från någon av projektkommunerna, skall 
under sin vistelse på behandlingshem informeras om VKP och erbjudas att delta i projektet 
(PuV:4). På Rällsögården erbjuds klienter i ett tidigt skede, skriftlig och muntlig information 



om VKP. Klienten kan dock inte delta i projektet förrän han erhållit en dom enligt §4 LVM. 
Efter samtycke informeras socialtjänst och samordnaren i klientens hemkommun om att 
klienten deltar i projektet. Därefter inbokas ett möte där de olika parterna skall göra en vård- 
och behandlingsplanering för det kommande året (Ibid.). Vid behandlingsplaneringen deltar 
samordnaren, klienten samt personal från institutionen och socialtjänsten. Under detta möte 
kommer deltagarna överens om vad som skall ske och i vilken ordning. Dokumentet 
undertecknas sedan av alla parter, vilket innebär att man är överens och inställda på att 
genomföra det som står skrivet i behandlingsplanen (Rällsögårdens Arbetsmaterial).  
 
Rällsögården genomför DOK, ASI och MAPS-intervjuer som ett led i behandling, oavsett om 
klienten tackat ja eller nej till deltagande i VKP. Detta innebär att om klienten längre fram 
väljer att delta så har vårdkedjearbetet initierats i ett tidigt stadie. De klienter som väljer att 
delta i VKP går igenom följande process: vid inskrivning på Rällsögårdens låsta 
avgiftningsavdelning (Västergården) görs en DOK-in3 intervju. Efter avslutad avgiftning 
påbörjas behandling antingen på den låsta behandlingsavdelningen Nygården eller på den 
öppna behandlingsavdelningen Mellangården. Intervjuerna ASI-x och MAPS-in utförs och 
dessa kommer sedan att utgöra grunden för den strukturerade behandlingsplanen och den 
skriftliga överenskommelsen mellan institutionen, socialtjänst, samordnare samt klient. Inom 
VKP tillämpas CRA som ett led i behandlingen och dessa insatser påbörjas under tiden på låst 
behandlingsavdelning. Efter avslutad behandling kan en klient placeras på en §274 placering 
utanför institutionen. Om detta sker görs en DOK-§27 intervju. Vid LVM tidens slut utförs 
DOK-ut, ASI-uppföljning och MAPS-ut och en eftervårdsplan upprättas för klientens 
resterande vårdtid. Under tiden i eftervård genomförs intervjuerna DOK-upp, ASI-x och 
MAPS- upp. MAPS-upp intervjun utmynnar slutligen i en sammanfattning av klientens hela 
vårdtid inom ramen för VKP, det vill säga 12 månader. Ansvaret för eftervården vilar på 
socialtjänsten men samtliga aktörer, det vill säga kontaktman/behandlingsansvarig på 
Rällsögården, socialtjänst, samordnare samt eventuell § 27 enhet, samarbetar gemensamt kring 
klienten under hela behandlingstiden och under tiden i eftervård (SiS:Information om 
Vårdkedjeprojektet). De tidigare nämnda intervjuerna genomförs av flera anledningar: dels i 
syfte att frambringa material till statistik och forskning inom ramen för både vårdkedjeprojektet 
och Rällsögården, dels i syfte att intervjumaterialet skall utgöra underlag för behandlingsplanen 
samt summera vårdtiden för både klient och övriga aktörer. De genomförda intervjuerna 
innebär också att behandlaren kan ge klienten feed-back om hans eventuella förändringsprocess 
(Rällsögårdens Arbetsmaterial). 
 

Community Reinforcement Approach (CRA) 
CRA är en behandlingsmetod som bygger på förstärkningsprinciperna i den klassiska 
inlärningspsykologin (Meyers & Miller 2001:8). Metoden utvecklades på 70-talet i USA av 
Hunt och Azrin men har sedan dess vidareutvecklats av de amerikanska psykologerna Robert 
Meyers och Jane Smith och idag är metoden manualbaserad (Meyers & Miller 2001:4ff). CRA 
fokuserar inte på misslyckanden utan bygger på att förstärka det som fungerar i klientens 
sociala nätverk. Målet med CRA är att skapa ett för klienten kraftfullt förstärkningssystem av 
beteenden som skall upprätthålla drogfrihet. För att uppnå detta mål kombineras olika 
behandlingsmetoder såsom social färdighetsträning, positiv förstärkning, motivations- och 
nätverksarbete (Miller, Meyers & Hiller-Sturmhöfel 1999:117).  
 

                                                           
3 De olika intervju ändelserna betyder olika saker. Till exempel -in= inskrivningsintervju/första intervju,   -upp = 
uppföljningsintervju, -ut= intervju inför utskrivning, -§27 = intervju som genomförs inför en §27 placering 
4 Lag (1988:870) §27 Vård i annan form utanför institutionen 



CRA-behandling består av olika delar varav de fyra största är: funktionell analys, 
nykterhetsprövning, antabusbehandling och klientens individuella behandlingsplan. 
Funktionell analys är en strukturerad kartläggning av situationer, tankar, ”triggers5” och 
känslor inför olika situationer i livet. I kartläggningen ingår att tillsammans med klienten 
undersöka vilka inre och yttre faktorer som leder till användandet av droger och alkohol samt 
vilka konsekvenser som ett nyttjande kan leda till (Meyers & Miller 2001: 28-40). Oavsett om 
klienten avser att uppnå total drogfrihet, förväntas han eller hon att genomgå en 
nykterhetsprövning under en tidsperiod som ofta innebär 90 dagar (även om stor flexibilitet 
rekommenderas när det gäller det antal dagar som klienten väljer). När nykterhetsprövningen 
föreslås av behandlaren beskrivs en mängd fördelar med att vara nykter en period. Den drogfria 
livsstilen förutsätter dock att missbruksbeteenden ersätts av drogfria aktiviteter. Klient och 
behandlare diskuterar också kring de olika triggers som framkommit under den funktionella 
analysen i syfte att finna alternativa beteenden vid situationer där klienten lätt återfaller i 
missbruk. Färdighetsträning är en central del i CRA och den återspeglar metodens förankring i 
inlärningsteori och beteendeterapi (Meyers & Miller 2001:41f). Antabusbehandling är frivillig 
men kan bland annat ses som en hjälp vid nykterhetsprövningen om klienten har svårigheter att 
upprätthålla en drogfri period. Antabus är en medicin som leder till att kemiska reaktioner 
såsom illamående och huvudvärk uppkommer om klienten nyttjar alkohol. Anhöriga kan även 
involveras och tränas i att observera och stärka klienten när denne tar antabus (Meyers & 
Miller 2001:43f). En individuell behandlingsplan skall göras för varje klient. 
Behandlingsplanen baseras på de strukturerade kartläggningsformulär som inom CRA kallas 
”tillfredsskalan” och ”behandlingsmålsformuläret”. Tillfredsskalan mäter hur klienten värderar 
sin nuvarande situation inom livsområden som missbruk/nykterhet, arbete/utbildning, 
ekonomi/rättsliga problem, fritid, äktenskap/familj och känsloliv. Behandlingsmålsformuläret 
bygger på tillfredsskalan och i detta formulär redovisas på ett mätbart sätt, de mål som klienten 
vill uppnå inom de områden där han eller hon har problem. Nästa steg är att med utgångspunkt 
i den funktionella analysen och formulären, diskutera med klienten vilka praktiska lösningar 
och färdigheter som kan tillämpas vid situationer som kan leda till ett nyttjande av alkohol och 
droger (Meyers & Miller 2001:44f). CRA-terapins mål är en aktiv klient som lärt sig upptäcka 
sina ”triggers” till missbruksbeteenden. Klienten har även tillägnat sig kunskap om sina egna 
förstärkare6 till alternativa beteenden vilka är bättre anpassade till ett drogfritt liv 
(Rällsögårdens Arbetsmaterial).  
 
Tillämpning inom vårdkedjan 
CRA tillämpas inom VKP eftersom metoden passar bra såväl inom institutionsvård som inom 
öppenvård. CRA:s utformning gör att vissa inslag faller sig naturligt att genomföra på 
institutioner medan andra passar bättre att applicera inom öppenvården. Behandlingsarbetet, 
utifrån CRA, påbörjas därför på institutionen och avslutas i öppenvården vilket i sig även 
stärker vårdkedjan för klienten samt skapar en kontinuitet i behandlingen. Motiverande Intervju 
(MI) tillämpas för att behandlaren skall etablera kontakt med klienten och samtalsmetoden 
tillämpas sedan genomgående under behandlingen. Sessionerna som omfattar cirka 15 till 18 
träffar, pågår mellan 30 till 60 minuter och behandlaren arbetar utifrån klientens individuella 
förutsättningar. Samtalen spelas in på kassettbandspelare och dessa inspelningar kan sedan 
användas som ett stöd i CRA-terapeutens handledning och de kan även återkopplas till klienten 
för reflektion (Rällsögårdens Arbetsmaterial). På Rällsögården tillämpar personalen MI samt 
de strukturerade kartläggningsformulären ASI och MAPS som grundinstrument för 
behandlingsplanerna. Dessa formulär bygger på samma principer som tillfredsskalan och 
behandlingsformuläret och är redan väl implementerade i behandlingsverksamheten 
(Rällsögårdens Arbetsmaterial). 

                                                           
5 stimuli som föregår beteende 
6 stimuli som följer på beteende 



Tolkningsram 
 

Utvärdering  
Enligt Jerkedal (1990) definieras begreppet utvärdering ofta i allmänna ordalag eftersom 
utvärdering kan handla om väldigt olika aktiviteter; den kan variera i design, fokusera på olika 
aspekter av ett program och utvärderingen kan ha olika ändamål (a.a.:8). Jerkedal (2001) 
föredrar en allmängiltig definition av begreppet, nämligen: ”utvärdering är att beskriva och 
värdera ett program”, men framhåller dock att det ej finns någon korrekt definition av 
begreppets innebörd (Jerkedal, 2001:21). Enligt Aronsson och Wahlberg (2000) innebär 
utvärdering att ”vi beskriver, jämför och bedömer konsekvenserna av en insats, t ex ett projekt 
inom en frivillig organisation, ett socialt förändringsprojekt eller ett kursprogram” (Aronsson & 
Wahlberg, 2000:6). 
 
Jerkedahl (2001) menar att en utvärdering kan genomföras av olika anledningar. Dels skapar 
utvärderingen en grund för beslut om ett genomfört program skall fortgå på samma sätt, 
utvecklas eller läggas ned, dels hjälper och stöttar den ett fortlöpande program. En utvärdering 
bedömer även ett programs implementering samt att den på förhand prognostiserar hur väl ett 
program kommer att uppfylla sina mål (a.a.37f). Vedung (1998) tillämpar ett 
åttapunktsprogram för utvärdering (a.a.:93). 
 

1. Syftesfrågan: Det övergripande motivet bakom utvärderingen? 
2. Organisationsfrågan (utvärderarfrågan): Vem skall utföra utvärderingen och hur skall den 
organiseras? 
3. Insatsfrågan: Hur beskriva den insats som utvärderas? Betraktas insatsen som ett medel att nå något 
annat eller som ett egenvärde?  
4. Förvaltningsfrågan: Hur ser de administrativa processerna ut från insatsens formella antagande fram 
till slutprestationerna? 
5. Resultatfrågan: Hur ser slutprestationer och utfall ut – inom och utanför målområdet? 
6. Effektfrågan: vilka faktorer – inklusive insatsen – förklarar resultaten? 
7. Bedömningsfrågan: Med vilka måttstockar skall resultaten bedömas, Vilka standarder på dessa 
måttstockar skall anses utgöra framgång eller misslyckande? 
8. Användningsfrågan: Hur skall utvärderingen användas? Hur används den? (Vedung, 1998:93). 

 
Varför är det då så viktigt med utvärdering? Enligt Rossi, Lipsey och Freeman (2004) syftar en 
utvärdering till att frambringa handling och riktar sig därmed till dem som har befogenhet att 
bestämma huruvida ett program bör förändras eller förbättras (a.a.:20). Att utvärdera och 
granska det sociala arbetets verksamheter är inte bara en skyldighet gentemot de klienter som 
erhåller insatsen, utan även mot yrkesutövare och de beslutsfattande inom kommunen, som 
därmed får kunskap om det sociala arbetet når avsedda resultat (Larsson, Lilja & Mannheimer, 
2005:381). Bloom (u.å) i Royse (2004) motiverar utvärderingens betydelse på följande sätt: 
”Running a program without evaluating it is like driving a car blindfolded. You certainly are 
going places, but you don´t know where you are or who you´ve endangered along the way” 
(Royse, 2004:256). 
 

Programteori 
Utvärdering är en praktisk aktivitet som behöver någon form av teorianknytning och enligt 
Vedung (1998) kan programteorin användas som en sådan (a.a.:123). Rossi, Lipsey och 
Freeman (2004) beskriver programteorin på följande sätt: ”One factor that shapes the 
evaluation design, therefore, is the conceptualization of the program, or the program theory, 
that is, its plan of operation, the logic that connects its activities to the intended outcomes, and 
the rationale for why it does what it does” (Rossi, Lipsey & Freeman, 2004:44). Programteorin 



som även benämns ”logic model”, ”outcome line” och ”program model” handlar enligt Vedung 
om vad man önskade uppnå med de åtgärder som vidtagits och hur man tänkt förverkliga målet 
genom åtgärderna (Vedung, 1998:124). Programteorin är ett utvärderingsinstrument som skall 
hjälpa utvärderaren att inhämta kunskap om hur saker och ting har utvecklat sig. Den 
införskaffade kunskapen kan forskaren sedan använda för att skildra hur 
genomförandeförloppet yttrat sig (Vedung, 1998:128).  
 
Enligt Rossi, Lipsey och Freeman (2004) består programteorin utav tre delar: ”impact theory” 
som består av de förväntningar om den förändring som ett program kan tänkas ha på en 
population. Nästa del är ”service utilization plan” det vill säga en plan för hur man ska nå den 
tilltänkta populationen samt hur man ska kunna avsluta på ett bra sätt när de tjänster man 
tillhandahåller inte längre behövs. Sista delen är ”organizational plan” det vill säga hur ett 
program har fördelat sina resurser, administrativa enheter, personal samt hur organisationen är 
uppbyggd (Rossi, Lipsey & Freeman, 2004:139ff). 

 
Processutvärdering 
Enligt Larsson, Lilja och Mannheimer (2005) finns det två huvudsakliga inriktningar inom 
social utvärderingsforskning: effektutvärdering och processutvärdering (a.a.:381). Process- 
utvärdering eller som den även kallas, implementeringsutvärdering, handlar inte om en distinkt 
typ av utvärdering, utan snarare innefattar den många olika tillvägagångssätt och metoder 
(Rossi, Lipsey & Freeman, 2004:64,170). Processutvärderingens fokus ligger inte på 
programmets resultat, utan istället avser den att undersöka hur programmet fortlöper och vad 
som kan göras för att förbättra det (Alston & Bowles, 2003:145). Således är dess mål att i 
första hand utveckla och förbättra en pågående verksamhet. Utvärderingen syftar till att svara 
på ett flertal frågor varav några lyder: vilket klientel erhåller åtgärden och varför?, är klientelet 
nöjda över åtgärden? och är det den tilltänkta målgruppen som erhåller åtgärden? (Rossi, 
Lipsey & Freeman, 2004:171f). Patton (1987) beskriver processutvärdering i ordalag som 
deskriptiv, flexibel och kontinuerlig (a.a.:23) 
 
Eftersom processutvärderingen strävar efter att erhålla detaljerade beskrivningar av ett program 
ur flera perspektiv, är det enligt Patton (1996) lämpligt att forskaren tillämpar en kombination 
av kvalitativa och kvantitativa metoder (a.a.:206). De kvalitativa angreppssätten kan ge en mer 
fullständig förståelse för de pågående processerna inom projektet som utvärderas (Marlow, 
2000:38). Patton (1987) anser att processutvärdering är ”particularly useful for dissemination 
and replication of programs under conditions where a program has served as a demonstration 
project or is considered to be a model worthy of replication at other sites” (Patton, 1987:24). 
Då utvärderingen avser att identifiera och förklara ett programs styrkor och svagheter kan dess 
resultat bli till god hjälp för andra som önskar påbörja liknande projekt, så att de inte behöver 
upprepa samma misstag (Thyer, 2001:197). Processutvärdering kan tillämpas som en fristående 
utvärdering eller som en del av en större utvärdering. Som fristående utvärdering lämpar den 
sig för nya program då den genererar värdefull information om hur programmet implementerats 
samt om det uppnår de uppsatta målen (Rossi, Lipsey & Freeman, 2004:57). 
 

Implementeringsteori   
Vedung (1998) presenterar en allmän teori om offentliga insatsers resultat. Denna teori har 
författaren delat upp i åtta faktorer som han anser kan påverka resultatet när nya insatser skall 
implementeras inom den offentliga sektorn (a.a.167). 
 
 



1. Insatsens historiska bakgrund: Enligt Vedung (1998) är det sex faktorer som kan tänkas 
påverka utfallet; a) Förändringens inriktning kan påverka resultatet. Om förändringen sker som 
ett naturligt steg blir den lättare att genomföra än om den skiljer sig allt för mycket mot hur 
verksamheten styrts tidigare. b) I vilken grad reformen erhåller politiskt stöd. En förändring 
genomförs förmodligen lättare om parterna är ense än om åtgärden införs under oenighet. c) 
Förändringens storlek har betydelse. En stor förändring av en verksamhet är svårare att 
genomföra än en liten reform där förändringen sker stegvis. d) Graden av uppmärksamhet som 
reformen ägnas av dess upphovsman och av massmedia i tillkomstskedet. Winter (1990 i 
Vedung, 1998:171) menar att ju mer uppmärksamhet en reform får, desto bättre implementeras 
den i verksamheten. e) Syftar förändringen till att ernå de uppsatta målen eller är den 
”symbolisk”, det vill säga utformad för något annat ändamål. f) Huruvida berörda myndigheter, 
lokala genomförandeorgan, enskilda individer och mellanhänder fått medverka vid reformens 
uppkomst. Om myndigheten som skall genomföra reformen fått delge sina synpunkter 
underlättar detta förändringens genomförande (a.a.:169ff).  
 
2. Insats: ”De viktigaste komponenterna i insatsfaktorn är tydlighet, teknisk komplexitet och 
programteorins giltighet” (Vedung, 1998:173). Hur tydligt politiken förs kan enligt Vedung 
(1998) påverka utfallet. Otydlighet vid genomförande av en insats kan å ena sidan gynna 
samarbete och främja kreativitet. Å andra sidan kan otydliga insatser hämma genom att övriga 
aktörer får svårt att göra sig en bild av vad som är tanken med reformen. Något klart resultat 
kan således ej påvisas vilket ger övriga berörda utrymme att göra egna klarlägganden och 
tillägg. Om reformen är tekniskt komplicerad blir den inte bara svårare att förstå, utan även 
svårare att implementera i verksamheten. Programteorins giltighet handlar om vad insatsens 
upphovsman vill uppnå och hur han skall gå tillväga. En från början bristfällig programteori 
kan enligt Vedung (1998) leda insatsen i fel riktning. Teorin kan dock utvecklas och förbättras 
genom att man tar lärdom av tidigare erfarenheter (a.a.:173-178) .  
 
3. Implementering: Vedung (1998) delar upp implementering i fyra led: ”myndigheter, 
mellanhänder eller interorganisatoriska nätverk, gräsrotsbyråkrater och brukarmedverkan” 
(Vedung, 1998:180). Denna faktor handlar om aktörernas kunskap och förståelse för reformen 
samt om de vill och kan föra ut förändringarna i praktiken. Gräsrotsbyråkrater kan enligt 
författaren till exempel vara socialsekreterare, poliser och sjuksköterskor. Dessa kan påverka 
utfallet beroende på hur mycket kunskap de har om åtgärden som skall införas. Aktörernas 
resurser är en annan delfaktor som påverkar utfallet eftersom brist på kvalificerad personal och 
ekonomiska medel kan försena implementeringen (a.a.:180-185).  
 
4. Adressaterna: Enligt Vedung (1998) kan adressaternas vilja, resurser, förståelse och 
organisation påverka utfallet (a.a.:187).  
 
5. Kontrollens organisering: Utvärderingens design och inriktning kan påverka utfallet. 
Ytterligare något som kan inverka är om myndigheten själv utvärderar sin verksamhet eller om 
man anlitar externa granskare (Vedung,1998:189). 
 
6. Andra insatser, andra myndigheter: Resultatet av en insats kan påverkas av hur andra 
myndigheter och aktörer på nationell, regional och lokal nivå handlar i åtgärdens 
tillkomstskede. Vedung (1998) varnar för farorna med att fokusera utvärderingen kring en 
enskild aktör eller insats. Vid utvärdering är det enligt författaren av stor vikt att tillämpa ett 
systemperspektiv för att kunna erhålla en övergripande bild av en verksamhet (a.a.:189). 
 
7. Marknad: Marknadens upp- och nedgång och konsumenternas reaktion på denna påverkar 
implementeringen av en åtgärd och även dess utfall (Vedung, 1998:191).  



8. Övrig omgivning: Huruvida insatsen får stöd eller motstånd från aktörer som massmedia och 
intresseorganisationer kan ha effekt på utfallet (Vedung, 1998:191f).  

 
Tidigare forskning 
I detta avsnitt redogörs för såväl nationell som internationell forskning. Under rubrikerna 
Eftervård, Implementering och CRA presenteras olika studier som behandlar områdena.  
 

Eftervård 
De flesta människor som har problem med sin alkoholkonsumtion har enligt Berglund et 
al.(2000) problemen under vissa perioder i livet. Dessa människor har dock en god prognos för 
att efter behandling kunna leva ett drogfritt liv. Dock finns det individer med svårare 
problematik som kan behöva mer omfattande behandlingsinsatser under en längre tidsperiod 
(a.a.:269). Studier visar att det för alla typer av missbruksproblematik ej existerar:  
 

a) något bestämt program som är överlägset något annat, b) någon behandling som kan sägas vara 
överlägsen enklare rådgivning, c) någon långvarig behandling som kan sägas vara överlägsen 
kortvarig behandling, d) sluten vård)  som kan sägas vara överlägsen öppenvård, e) sluten vård som 
kan sägas vara överlägsen dagvård, f) behandling med en hög personaltäthet som är överlägsen sådan 
med lägre personaltäthet (Berglund et al., 2000:269). 

 
Med detta så skildrar Berglund et al. (2000) att det inte finns någon universal behandlingsform 
som kan leda till goda utfallsresultat för alla typer av alkoholproblematik. Utvärderingar har 
dock visat att öppenvårdsbehandling som haft inslag av återfallsprevention och social 
färdighetsträning gett positiva utfall. Behandlingen har emellertid skett med kontinuerlig 
uppföljning under en längre tidsperiod och ”med en pedagogik som premierar positiva 
förändringar och förstärker individens motivation att ändra sina alkoholvanor och livsstil” 
(Berglund et al. 2000:269). Viktiga faktorer för att uppnå en varaktig förändring kan vara 
deltagande i aktiviteter som inte är associerade med nyttjandet av droger och det stöd klienten 
erhåller från sitt sociala nätverk (a.a.:268).  
 
Larsson-Kronberg, Öjehagen och Berglund (2004) menar i sin artikel ”Experiences of coercion 
during investigation and treatment” att det utifrån svenska förhållanden inte finns någon stor 
mängd forskning om hur tvångsomhändertagna klienter upplever tiden innan och tiden under 
det att en ansökan om vård med stöd av lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall 
skickas in till länsrätten (a.a.:620). Forskarna intervjuade 106 individer om deras erfarenheter 
av tvångsomhändertagande och i studien framkom följande: kontakten med socialtjänsten 
ansågs inte tillfredsställande då klienterna upplevde att de inte kunde påverka beslutet av 
vårdformen, trots att beslutet enligt lag skall fattas i samverkan mellan klient och 
socialsekreterare. Vid en uppföljning av studien framkom att närmare hälften av de 
eftervårdsplaner som respondenterna skrev på under LVM-tiden inte hade fullföljts (a.a.:619). 
Resultaten av studien visar att det finns behov av ytterligare forskning om en individs 
erfarenheter av processen vid ett tvångsomhändertagande. Studien visar även att det kan vara 
av vikt att få insikt i klientens upplevelser av behandling och tiden efter institutionsvård vid 
planeringen av klientens eftervård (a.a.:620). 
 
Borkman (1998) framhåller att behandlingsplanering är en betydelsefull faktor i en klients 
behandling (a.a.:37). I sin studie har Borkman undersökt skillnaderna mellan 
behandlingsplanerna inom medicinsk (medical model program) och social (social model 
program) behandling (a.a.:38f). Resultatet visar att även om behandlingsplanerna i de olika 
programmen skiljer sig åt, så är de underliggande funktionerna snarlika. Vid utformandet av en 
behandlingsplan ges personal tillfälle att etablera kontakt med klienten. Behandlingsplanen ger 



även tredje part (exempelvis socialtjänst) möjlighet att medverka i planering och genomförande 
för att klienten skall erhålla en dokumenterad beskrivning utav sin behandling (a.a.:40). 
 
EES- Eftervård i SiS Södra region, är ett svenskt samverkansprojekt som i många avseenden 
kan liknas vid Vårdkedjeprojektet. Anledningen till EES uppkomst var enligt Rydén (2004) att 
socialsekreterare och personal på behandlingshem upplevde att det fanns ett glapp mellan 
institutionsvård och öppenvård (a.a.:14). I syfte att överbrygga detta glapp bildades EES-
projektet, i vilket elva skånska kommuner/stadsdelsförvaltningar och tre LVM-hem deltar. EES 
baseras på den amerikanska modellen case management som innebär att klienten erhåller en 
”case-manager”, eller översatt till svenska, eftervårdssamordnare (Ibid.). 
Eftervårdssamordnarens huvuduppgift är att arbeta på uppdrag ifrån klienten, stödja denne i 
förändringar som åstadkoms och verka för att klienten erhåller den eftervård som han eller hon 
är berättigad till. Tillsammans med klienten skall samordnaren göra en strukturerad 
eftervårdsplanering. Målen i denna plan skall vara konkret verbaliserade och ske i små etapper. 
Det ligger även i samordnarens roll att finnas tillgänglig för klienten dygnet runt och att 
motivera denne till fortsatt behandling. En undersökning visar att samtliga deltagare har 
uppskattat nätverksmötena/vårdplaneringarna och att de överlag är positiva till projektet. 
Eftervårdssamordnaren har inte bara underlättat arbetet för socialtjänsten, utan även för 
klienterna då samordnaren tolkats som en neutral myndighetsperson. Detta har resulterat i att 
fler klienter accepterat att delta i projektet. Av de klienter som deltagit i EES har ingen blivit 
tvångsomhändertagen på nytt och flera klienter har haft längre drogfria tidsperioder (Rydén 
2004:16). 
 
Gerdner (1998) anser att LVM-lagen kan delas in i tre olika tidsperspektiv; i) tiden som krävs 
för att snabbt bromsa ett accelererande negativt missbruk, ii) tiden för att på kort sikt skapa 
motivation till självvald behandling och vård samt, iii) tidsperspektivet att på lång sikt skapa 
utgångspunkter för drogfrihet och en bättre livskvalitet. För att detta skall vara möjligt att 
genomföra fordras dock troligtvis samverkan med andra myndigheter (a.a.:102). Författaren 
redovisar 17 uppföljningsstudier avseende 2456 personer varav 1554 var 
tvångsomhändertagna. Flertalet av dessa studier visar att långvarig övervakning stärker 
förutsättningarna för eftervårdens genomförande och på lång sikt ger positiva effekter (a.a.:103, 
28). Studierna visar även att tvångsomhändertagande är kopplat till fullföljande av behandling; 
deltagande i självhjälpsgrupper är relaterat till förbättring och återfall samt nya 
tvångsomhändertaganden är relaterat till hur väl fungerande en individs sociala nätverk och 
umgänge är (a.a.:103). I en senare studie har Gerdner (2004:306) sammanställt 32 genomförda 
utfallsstudier (det vill säga vad har hänt efter LVM-vården) och redovisat dessa i en översikt. 
Studierna har varierat i omfattning och haft olika populationer, urval och primärkällor, vilket 
enligt Gerdner har beaktats vid sammanställningen (a.a.:345ff). I översikten redovisas 
sammanlagt 3026 personer, varav 2085 var tvångsvårdade. (a.a.:345) Det som framkommer är 
bland annat att antalet nyktra och drogfria individer året efter utskrivning har ökat till 14 
procent från tidigare fem procent (a.a.:397). Andelen som minskat sitt missbruk har stigit från 
genomsnittet 26 procent 1995 till genomsnittet 38 procent under senare tid (a.a.:365). Något 
som även framkommer är att olika grupper av missbrukare söker sig till skilda typer av 
stödformer/eftervård (a.a.:382). De individer med mer utåtagerande problematik söker sig till 
självhjälpsgrupper medan de med depressiva problem söker annan typ av eftervård (Ibid.). 
Sammanfattningsvis visar de olika studierna att deltagande i självhjälpsgrupper och tiden i 
eftervård är faktorer som påverkar utfallet positivt, detta oavsett behandlingsmodell 
(a.a.:398f.). 
 
 



En av studierna i översikten är Bergmarks (1994) Institutionsvård av missbrukare- En studie av 
Älvgårdens behandlingshem. Studien syftade till att undersöka huruvida det fanns något 
samband mellan institutionsvistelsens längd och utfall. Något sådant samband kunde ej påvisas 
men vad som dock framkom av undersökningen var att deltagande i eftervård var den starkast 
bidragande faktorn till positivt utfall. Andra faktorer som påverkade var huruvida klienten 
erhöll socialbidrag för sitt uppehälle eller saknade bostad (Bergmark, 1994 i Gerdner 
2004:381)  
 
I en kontrollerad registerstudie beskriver Gerdner (2004a) LVM-vårdens utfall, genomförande 
och effekt på en population i Jämtland. Resultatet visar bland annat att skillnader mellan 
insatserna och utfallen kan vara beroende på om klienten erhållit LVM vård eller ej. Av 46 
LVM-intagna fortsatte endast 10 personer (22%) i någon form av frivillig eftervård. Vårdtiden 
för dessa individer var i genomsnitt 88 dagar. 29 personer erhöll inte några insatser direkt efter 
LVM tiden och det finns inget som tyder på att de skulle ha erbjudits sådana insatser (a.a.: 
443). Studien visar att faktorer som kan påverka utfallet samt predicera medverkan i eftervård 
kan vara: eget boende, samboende, psykiska problem och drogmissbruk.  
 
En svensk öppenvårdsstudie av Romelsjö et al.(2005) påvisar att det finns ett samband mellan 
tiden i eftervård och risken för återfall; ju längre tid i eftervård desto färre återfall vid 
uppföljning. Dock var resultatet enbart signifikant för män men inte för kvinnor (a.a.:293f). 
Enligt Romelsjö (2005) finns ett flertal studier i USA som visar att tiden i eftervård predicerar 
återfallsrisken. Se exempelvis de tidiga studierna Pittman & Tate (1969) a comparison of two 
treatment programs for alcoholics och Vanicelli (1978) Impact of aftercare in the treatment of 
alcoholics (Romelsjö et al.2005:291). En senare studie av Quimette, Moos och Finney 
(1997:237) visar att själva behandlingsmodellen i sig är av mindre vikt; det primära är 
behandlingstidens längd och tiden i eftervård.  
 

Implementering 
Modern organisationsforskning och internationell implementeringsforskning förändrade synen 
på implementering i början av 1970-talet. Pressman och Wildavsky (1973, i Johansson, 2004) 
visar att projekt ofta byggs på en bristande problemanalys och att tidsaspekten är något som 
underskattas. Vidare framkommer att det många gånger finns samordningsproblem i det 
inledande skedet av tillämpandet samt att beslutandet och verkställandet av projektet ofta är 
problematiskt att särskilja (Pressman och Wildavsky, 1973 i Johansson 2004:16 ). Van Meter 
och van Horn (1975, i Johansson, 2004:16) drog följande slutsatser av olika 
implementeringsstudier i början av 1970-talet; En framgångsrik implementering fordrar klart 
formulerade strategier och mål samt en kvalificerad organisationsledning med stöd av politiker, 
tjänstemän och inte minst målgruppen. Likaså fordras resurser såsom tillräcklig utbildning och 
utvärderingssystem för mätning av måluppfyllelse samt återkoppling till ledningen (a.a.:16, 
Lundefors 2003:11). 
 
”Fighting back” är ett amerikanskt projekt som pågår i 14 samhällen av olika storlekar. 
Projektet handlar om att försöka reducera substansmissbruket genom att utveckla ett system av 
prevention, behandling och eftervård (Saxe et al. 1997:358).  

 
The essential element of each Fighting Back program has been the development of a community-wide 
system, with a common vision, to engage in collaborative efforts to address the problem. The implicit 
theory (see Jellinek & Hearn, 1991) is that broad-based partnerships, involving a community’s major 
constituents, can bring multiple perspectives to bear on substance abuse problems, enhance feelings of 
ownership of AOD problems, and increase motivation to promote and sustain both treatment and 
prevention efforts (Saxe et al. 1997:358). 

 



Utvärderingen av Fighting Back avslutades år 2001 efter 10 års insamlande av data (Saxe et al., 
1997:360). Datamaterialet omfattar hur projektet implementerats och vilka svårigheter som 
projektet mött i de olika kommunerna som alla haft olika förutsättningar avseende politiska 
möjligheter, resurser och grad av missbruksproblematik i området (Saxe et al. 1997:358). 
Resultatet från utvärderingarna visar att samhällena som deltar i Fighting Back är unika, vilket 
stödjer projektets programteori om att ge individuella samhällen tillräckligt med svängrum vid 
införandet av ett projekt. För att projektet skall utvecklas och kunna fungera optimalt bör 
samhällsmedborgarna göras delaktiga i implementeringsprocessen av projektet. De initiala 
teserna i utvärderingen bekräftar även grundtesen i Fighting Back, det vill säga att alkohol och 
drogproblematik är beroende på psykiska och sociala förutsättningar i den omgivande miljön 
och att dessa går att förändra och därigenom minska substansmissbruket (Saxe et al. 1997:365). 
 
I Sverige finns implementeringsstudier som avhandlar införandet av systematiska 
dokumentationsmetoder. Lundefors (2003) beskriver exempelvis tidsbrist som en försvårande 
faktor vid implementeringen av ASI på ett behandlingshem. Ytterligare faktorer som försvårat 
implementeringen var personalomsättning och oklar arbetsfördelning mellan behandlare och 
ledning. Positiva faktorer som underlättat implementering var intern utbildning, den 
återkopplingsstruktur mellan personal och ledning som funnits vid införandet samt positiv 
feedback från personal och klienter (a.a.:54). Jenner och  Segraeus (2005) har kommit fram till 
följande efter utvecklandet och införandet av DOK-systemet inom SiS. I den inledande fasen 
av projektet är det av stor vikt att ägna tid till information och diskussion om projektets syfte 
och upplägg för att personal skall känna delaktighet i implementeringsprocessen (a.a.:19). 
Arbetet med det som skall införas, det vill säga projektet, bör kännas meningsfullt och ha 
tydliga utgångspunkter för att personalen skall vilja fortsätta tillämpa metoden i arbetet. 
Utbildning och kunskap om projektet samt vilka arbetsuppgifter som skall utföras tillsammans 
med tydliga signaler ifrån ledningen är andra nyckelbegrepp som framhålls som viktiga för 
processen (a.a.:20ff).  
 
Ett annat ämnesområde som involverar implementering är projektet Barns Behov i Centrum 
(BBIC). BBIC är :  
 

…ett kvalitetssystem som ska förbättra utredning, planering och uppföljning, och som syftar till att 
stärka barnens ställning i den sociala barnavården, ett mål som också står i samklang med FN:s 
barnkonvention Visionen är att barn som är föremål för socialtjänstens insatser ska ha samma 
förutsättningar för ett gott liv som andra barn. Målet med BBIC är att utveckla ett enhetligt system för 
dokumentation och uppföljning som alla kommuner i landet på sikt ska få tillgång till (Johansson 
2004:10). 

 
Johansson har i sin studie undersökt svårigheter och möjligheter i implementeringen av BBIC i 
fyra av sammanlagt sju deltagande kommuner/kommundelar (2004:3). Begrepp som ”tid, 
resurser och förankring” är något som framhålls i Johanssons studie. Dessa begrepp är viktiga 
att tänka på inför en eventuell implementering (Johansson 2004:75). Författaren framhåller 
också ett antal faktorer som visat sig vara betydelsefulla från tidigare 
implementeringsforskning. En av dessa faktorer är ”till exempel betydelsen av att tillämparen 
ska ha god kännedom om implementeringsobjektet, samt vilja och förmåga att genomföra 
implementeringen” (Johansson 2004:74). Andra betydelsefulla faktorer kan vara projektets 
organisation som till exempel förankringen av implementeringsprojektet bland 
ledningsgruppen och hos implementeringsteamet. Det är lika viktigt att ta hänsyn till 
gruppernas kompetens, inflyt ande och status som till målgruppens mottaglighet (Ibid.).  



CRA 
Den första utvärderingen av CRA-behandling genomfördes av Hunt och Azrin (1973). 
Forskarna jämförde utfallet hos en grupp tvångsintagna patienter där den ena gruppen fick 
traditionell behandling liknande Minnesotamodellen och den andra gruppen fick CRA-
behandling. I ett flertal mätningar efter avslutad behandling uppvisade CRA-patienterna att de 
minskat sin alkoholkonsumtion och att de hade vistats färre dagar på institution. Överlag 
uppvisade denna grupp ett mer stabilt socialt nätverk än kontrollgruppen (Hunt & Azrin i 
Miller, Meyers & Hiller-Sturmhöfel 1999:119). Två efterföljande utvärderingar av Azrin 
(1982) och Mallams et al (1982) visar samma resultat som utvärderingen av Hunt och Azrin 
(Azrin, Mallams et al i Miller, Meyers & Hiller-Sturmhöfel 1999:119).  
 
Förutom vid behandling av alkoholproblem har CRA även tillämpats vid behandling av andra 
typer av substansmissbruk. Ett antal CRA-baserade projekt har utförts vid heroinbehandling 
inom öppenvård. Dessa projekt har utvärderats och tidiga uppföljningar visar att klientgruppen 
i eftervård har bättre utgångsresultat än kontrollgruppen (Miller, Meyers & Sturmhöfel 
1999:119; Gruber et al. (2000) och Katz et al. (2001) i Jones et al. 2005:120). Miller, Meyers 
och Hiller-Sturmhöfel (1999) argumenterar för att CRA har visat sig effektivare än andra 
traditionella metoder.  
 

Consistently, CRA was more effective than the traditional approaches with wich it was compared to or 
to wich it had been added. Because of the scope and duration of CRA are compatible with the guidelines 
of most managed care services, this approach may play an increasingly important role in the treatment of 
people with alcoholism (Miller, Meyers & Hiller-Sturmhöfel 1999:120). 

 
CRA har även integrerats i andra typer av behandling som exempelvis ”Community 
reinforcement and family training” (CRAFT). CRAFT-behandling är baserad på studier som 
visar att familjens involvering kan spela en viktig roll för att individen själv skall söka hjälp. 
CRAFT är en ensidig familjebehandling där en familjemedlem söker hjälp för någon annan 
medlem i familjen som anses ha missbruksproblem. Familjen, exklusive medlemmen som 
anses ha missbruksproblem, samtalar sedan med en terapeut i upp till 18 sessioner. Fokus 
inriktas på att reducera de förstärkare i omgivningen som gör att individen missbrukar alkohol 
eller narkotika (Meyers & Miller 2001:147ff ). I en studie av Kirby et al. (1999) har 32 
individer sökt hjälp då de haft en familjemedlem som missbrukat droger. Dessa individer 
delades upp i två grupper. En grupp fick medverka i CRAFT-baserade sessioner tillsammans 
med terapeut och den andra gruppen fick delta i en självhjälpsgrupp. Vid en uppföljning efter 
10 veckor hade tre gånger så många missbrukare ur gruppen som haft en familjemedlem som 
medverkat i CRAFT sökt behandling än ur kontrollgruppen (a.a.:92). 
  

 
Resultat och Analys 
Resultatet av enkätundersökningen och intervjuer presenteras utifrån studiens syfte och 
frågeställningar: a) hur uppfattas funktionen intern samordnare av personal på Rällsögården, b) 
i samordnarfunktionen; vad upplevs som verksamt/mindre verksamt avseende samarbetet med 
samordnare och kontakt med berörda klienter samt personal, c) hur upplevs VKP och dess 
samtalsmetodik CRA av samordnare, klienter och personal samt d) hur har vårdkedjan fungerat 
för de klienter som avslutat sin behandling på Rällsögården? 
 
Utifrån studiens frågeställningar har resultatet delats in i fem teman: Rällsögårdens interna 
samordnare, samarbete och klientkontakt, upplevelser av VKP och CRA, eftervård och 
implementering av VKP och CRA. Efter varje tema följer en delanalys där resultatet analyseras 
utifrån studiens tolkningsram och tidigare forskning. Under temana Rällsögårdens interna 



samordnare, samarbete och klientkontakt samt upplevelser av VKP och CRA, redovisas 
resultat från både intervju och enkät. Under temat eftervård redovisas enbart intervjuresultat 
och under temat implementering av VKP och CRA endast resultat från enkätundersökningen. 
Utsagor från intervjun med Rällsögårdens interna samordnare redovisas först under samtliga 
teman. Därefter presenteras resultatet av intervjuerna med samordnare och klienter som sedan 
följs av enkätundersökningen. Enkätens slutna frågeställningar redovisas företrädesvis i 
diagram och de öppna frågeställningarna redovisas i löpande text. Av anonymitetsskäl 
presenteras klienter vid fiktiva namn eller enbart som ”klient”. Samordnarna inom VKP 
benämns enbart som ”samordnare”.  
 

Rällsögårdens interna samordnare 
 
Hur uppfattas funktionen intern samordnare av personal på Rällsögården? 
Den interna samordnaren (IS) uppger att hennes arbetsuppgifter i VKP:s begynnelse var att 
lösa praktiska saker på behandlingshemmet och att informera om projektet. IS tror dock att 
tanken med samordnarfunktionen är att hon så småningom kommer att få mer uppföljande 
uppgifter såsom att ha utskrivnings- och uppföljningsintervjuer och besvara frågor om VKP.  
Vid intervjutillfället uppger IS att hon upplever sin funktion som väldigt stimulerande eftersom 
hon kan följa en klient genom hela vårdkedjan; från inskrivning på Rällsögården till eftervård. 
Den arbetsbeskrivning som finns har enligt IS reviderats ett antal gånger och det har lagts mer 
eller mindre tyngdpunkt på olika områden. IS uppger att det vid införandet av VKP skulle ha 
underlättat arbetet om hennes arbetsuppgifter varit mer specificerade. Under åren så har 
arbetsuppgifterna enligt IS förändrats i perioder beroende på vad det har funnits behov av på 
Rällsögården och inför detta år kommer ytterligare en ny arbetsbeskrivning att utvecklas.  
 
När VKP påbörjades fanns det enligt IS en ambition om att all personal på Rällsögården skulle 
vara involverad i VKP, att all personal skulle kunna vara kontaktpersoner och att samtliga 
klienter skulle erhålla CRA-samtal. Hon uppger dock att det istället blivit så att ”vi får 
koncentrera oss på vissa personer som har den kunskapen”. Rällsögårdens interna samordnare 
uppger att de som behöver ha kunskap om hennes funktion innehar den. Eftersom 
arbetsuppgifterna preciseras i möten med ledningen är det enligt IS personalen i 
ledningsgruppen som har störst kunskap om hennes funktion. Hon uppger att övrig personals 
kännedom kan bero på om hon är involverad i ett klientärende och på så sätt även arbetar med 
klientens kontaktperson. De tre av personalen som erhållit CRA-utbildning kan enligt IS tänkas 
vara mer informerade eftersom dessa oftast arbetar med klienter som deltar i VKP. IS 
förhoppning är att övrig personal anser att hon är en resurs på behandlingshemmet. Hon tror att 
behandlingspersonalen upplever henne som en tillgång då hon utför konkreta arbetsuppgifter 
såsom MAPS-intervjuer eller då hon gör behandlingsplaner. Avdelningsföreståndarna ser enligt 
henne de mer övergripande arbetsuppgifter som utförs, såsom upplägg av scheman och 
inbokning av möten.  
 
I figur 1 redovisas vilken kännedom personalen på Rällsögården har om den interna 
samordnarens funktion och arbetsuppgifter. Därefter följer en redovisning av personalens 
kommentarer till den öppna frågeställningen om vilka för- och nackdelar som de kan se i den 
interna samordnarens funktion på behandlingshemmet.  
 



Vilken kännedom har Du om den samordnarens funktion  och arbetsuppgifter på 
Rällsögården? 
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Av resultatet framkommer att 13 respondenter (40,6%) anser att de har mycket stor eller stor 
kännedom om den interna samordnarens funktion och arbetsuppgifter. 11 personer (34,4%) 
uppger att de varken har stor eller liten kännedom och sex personer (18,7%) anser att de har en 
liten kännedom om funktionen. 
 
Tre respondenter anser att den interna samordnaren fyller en viktig funktion på Rällsögården. 
Åsikter som framhålls är att IS kan ge en helhetsbild av vårdkedjearbetet och att hon både före 
och efter en §27 placering, utgör en viktig länk mellan Rällsögården och klientens 
hemkommun. En respondent menar dock att det är sårbart att Rällsögården endast har en intern 
samordnare på plats. Ett önskemål som uttrycks är att den interna samordnaren skall vara mer 
delaktig på intagningsavdelningen och informera tidigare om VKP. I övrigt framhåller 
personalen ett stort antal förtjänster med den interna samordnarens funktion och tre 
respondenter menar att de endast kan se fördelar. Fyra respondenter lyfter fram fördelen att IS 
lär känna en klient från början och följer denne under behandlingstiden. Kontinuitet och närhet 
är två begrepp som framhålls och då med innebörden att den interna samordnaren utgör en länk 
mellan VKP-samordnarna och Rällsögårdens personal samt att hon finns tillgänglig för klienter 
och personal på institutionen. Några nackdelar som framhålls är bland annat att 
samordnarfunktionen innebär en hög arbetsbelastning där ”många bollar skall hållas i luften 
samtidigt”. En personal anser att en risk med samordnarfunktionen kan vara att ”klienten inte 
släpper taget”. Ytterligare två nackdelar som framförs är att den interna samordnaren ej är 
involverad i det dagliga arbetet på avdelningarna (exempelvis på teman) och att det är sårbart 
med endast en intern samordnare om denne ”sitter på hela planeringen/samordningen själv”.  
 
I figur 2 redovisas resultatet av frågeställningen vilken betydelse som personalen anser att den 
interna samordnaren kan ha i en klients vårdkedja och behandling.  

 

Vilken betydelse anser Du att den interna samordnar en kan ha i en klients 
behandling och vårdkedja? 
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Av diagrammet kan utläsas att personalgruppen i stort sett är samstämmiga om att 
Rällsögårdens interna samordnare kan ha en mycket stor eller stor betydelse i en klients 
behandling och vårdkedja. En respondent (3,1%) uppger att hon har en liten betydelse.  
  
Figur 3 redovisar huruvida personalen på Rällsögården upplever att den interna samordnaren 
motiverar klienter till att medverka i VKP.  

 

Rällsögårdens interna samordnare skall motivera kli enter att medverka i VKP. Anser 
Du att samordnaren uppfyller denna uppgift?
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Av resultatet framgår att tio respondenter (31,3%) anser att den interna samordnaren alltid 
motiverar klienter till att medverka i VKP. 13 personer (40,6%) tycker att hon för det mesta 
uppfyller uppgiften och åtta personer (25%) anser att de ej vet huruvida den interna 
samordnaren motiverar klienter till att medverka i projektet. 
 
Figur 4 redogör för om personalen upplever att den interna samordnare avlastar dem i den 
dagliga behandlingsverksamheten. 
 

Den interna samordnaren skall även följa upp klient erna samt utföra praktiska arbetsuppgifter 
på avdelningarna, för att vid behov avlasta persona len och vara ett stöd för dem i den dagliga 

verksamheten. Anser Du att samordnaren uppfyller de nna uppgift? 
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Diagrammet visar att fyra respondenter (12,5%) anser att den interna samordnaren alltid 
avlastar personalen i den dagliga verksamheten. 11 personer (34,4%) anser att hon för det 
mesta uppfyller uppgiften och närmare hälften av personalgruppen uppger att de ej vet 
huruvida den interna samordnaren avlastar personalen och är ett stöd i den dagliga 
verksamheten.  

Analys 
Vid intervjutillfället uppger IS att hon upplever sin funktion som väldigt stimulerande i och 
med att hon kan följa en klient genom hela vårdkedjan. IS framhåller dock att det vid 
införandet av VKP skulle ha underlättat arbetet om hon hade haft klart definierade 
arbetsuppgifter. I dagläget har IS en arbetsbeskrivning som dock förändras utifrån vart behovet 
av hennes arbetsinsatser finns. I ljuset av Jenner och Segraeus forskning om implementering 
skulle IS beskrivning av de reviderade arbetsuppgifterna kunna vara en faktor som kan leda till 



att hon vid alltför stora förändringar i arbetet kan få svårt att uppleva sin funktion som 
meningsfull (Jenner & Segraeus, 2005:20ff).  
  
Enligt IS arbetsbeskrivning är en av hennes uppgifter att hon vid behov skall avlasta personalen 
på Rällsögårdens olika avdelningar. Av enkätundersökningen framkommer dock att 14 
respondenter ej vet huruvida IS uppfyller denna uppgift. Detta resultat skulle utifrån Vedungs 
teori kunna tolkas som att en oklar arbetsbeskrivning inte bara kan komma att hämma arbetet 
för den interna samordnaren, utan även att den kan bidra till att personalen får en vag bild av 
den interna samordnarens arbetsuppgifter (Vedung, 1998:173). Studiens enkät visar dock att en 
majoritet av personalgruppen anser att IS kan ha en stor betydelse i en klients behandling och 
vårdkedja. Liknande resultat påvisades även i undersökningen som genomfördes i EES-
projektet, då både socialsekreterare och institutionspersonal uppskattat samordnarens arbete. 
Studiens resultat visar att personalen har en stor tilltro till IS funktion, även om de inte har 
kunskap om hennes exakta arbetsuppgifter.  
 

Samarbete och klientkontakt 
 
I samordnarfunktionen; vad upplevs som verksamt/mindre verksamt avseende 
samarbetet med samordnare och kontakt med berörda klienter samt personal? 
 
Rällsögårdens interna samordnare uppger att hon är nöjd över samarbetet med samordnarna 
inom VKP. Samarbetet innebär enligt IS bland annat att samordnarna har vetskap om att det är 
henne som de skall vända sig till vid hänvisning och inplanering av möten samt att det är hon 
som har den övergripande kunskapen om Rällsögårdens VKP-klienter. Det som fungerar 
speciellt bra och som IS uppskattar allra mest är den raka kommunikationen samordnarna 
emellan. Dock påpekar hon att det funnits gånger då kommunikationen fördröjts och av den 
anledningen inte varit öppen och ärlig, vilket enligt henne varit mindre bra. Hur ofta IS träffar 
samordnarna inom VKP är beroende på vilken kommun samordnarna arbetar inom och hur 
många klienter kommunen i fråga har placerade på Rällsögården. IS anser att samarbetet och 
kommunikationen är bäst med de samordnare hon träffar oftast: ”Men det är ju självklara saker 
att det blir så, man lär känna varann på ett helt annat sätt. Så man skulle väl önska att alla 
samordnare hade lika många klienter, men det är ju sådär, det går ju liksom inte att fixa till på 
något sätt”. Av den anledningen önskar hon träffa samtliga samordnare mer frekvent. IS 
kontakt med klienter är enligt henne helt beroende på vilket uppdrag hon fått utifrån den 
enskilda klientens behandlingsplan. Personalen i ledningsgruppen på Rällsögården har hon 
daglig kontakt med eftersom det enligt henne alltid finns någonting som skall avhandlas inom 
VKP.  
 
Samtliga samordnare uppger att de är nöjda över samarbetet med Rällsögårdens interna 
samordnare. En av samordnarna framhåller att de möten där oklarheter och förslag till 
förbättringar kring VKP diskuterats har underlättat samarbetet. Utifrån dessa träffar har det 
tydliggjorts vilka ansvarsområden och arbetsuppgifter varje part skall ansvara för. Enligt en 
samordnare är det positivt att Rällsögårdens interna samordnare: ”…har en överblick över alla 
klienterna med LVM och att man kan vända sig till henne…Hon [IS] kan vara som en kanal 
liksom om man inte riktigt vet vilken person man ska prata med, så det är väldigt bra att det 
finns en som spindeln i nätet i projektet”. Två av samordnarna framhåller förslag om hur 
samarbetet kan förändras för att utvecklas. Ett önskemål som uttrycks är att det skulle vara bra 
om den Rällsögårdens interna samordnaren skulle ingå i VKP:s arbetsgrupp. 
 



Flertalet av klienterna på Rällsögården uppger att de inte har någon bra kontakt med den 
interna samordnaren. En klient anser dock att han har god kontakt med henne: ”hon jobbar ju 
där ute liksom. Jag var ju där ute också så varje dag hon jobbade…det är bra”. Klienterna i 
eftervård uppger att kontakten med den interna samordnaren ej är tillfredsställande.  
 
I figur 5 redovisas i vilken grad personalen anser att den interna samordnaren bör vara 
involverad i det dagliga arbetet på avdelningarna. Därefter följer en sammanfattning av 
personalens egna kommentarer till frågeställningen.  
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Diagrammet visar att 17 respondenter (53.2%) anser att den interna samordnaren bör delta i det 
dagliga arbetet i mycket stor eller stor grad. Fyra respondenter (12.5%) anser att hon bör delta i 
varken stor eller liten grad och fyra personer (15,7%) anser att IS bör vara involverad i arbetet i 
liten, obetydlig eller ingen grad. Internt bortfall är n=6 (18.8%). 
 
En respondent anser att den interna samordnaren bör ha en annan funktion än att medverka i 
det dagliga behandlingsarbetet. En annan respondent anser att IS bör ha en god kontakt med 
klienterna och att hon redan på intagningsavdelningen bör träffa och informera eventuella 
VKP-klienter om projektet. Det framförs även en åsikt om att IS endast vid behov bör hjälpa 
till med behandlingsarbetet på avdelningarna. 

Analys  
Under implementeringsfasen av exempelvis ett nytt projekt behöver samarbetet mellan de 
medverkande parterna ofta utvecklas i takt med att projektet förändras. Genom att ta lärdom av 
tidigare med- och motgångar kan parterna förändra och utveckla arbetsmetoderna och 
samarbetet till det bättre. Inom ramen för VKP genomförs möten där berörda parter deltar och 
diskuterar kring hur samarbetet fortlöper och vad som kan göras för att förbättra det. Dessa 
möten skulle kunna exemplifiera Vedungs resonemang om hur en programteori ofta behöver 
utvecklas innan åtgärden eller det nya projektet når avsedda resultat (Vedung, 1998:124,173). 
 
Rällsögårdens interna samordnaren uppger att hon har daglig kontakt med personalen i 
ledningsgruppen och att kommunikationen dem emellan är god. Hon upplever även att hon i 
sitt arbete som intern samordnare får stöd från både ledning och övrig personal på 
behandlingshemmet. Detta skulle enligt Lundefors (2003) kunna vara en positiv faktor som inte 
bara underlättar implementeringen av VKP, utan även implementeringen av den interna 
samordnarens funktion på Rällsögården (a.a.:54). 



Upplevelser av VKP och CRA 
 
Hur upplevs VKP och dess samtalsmetodik CRA av samordnare, klienter och personal 
Rällsögårdens interna samordnare framhåller att samordnarna inom VKP är en väldigt stor 
fördel med projektet. På frågan om IS kan se några nackdelar med VKP uppger hon att 
projektet kan kännas lite ”svajigt”, men menar samtidigt att det är en utmaning att arbeta fram 
någonting tillsammans. 
 
Enligt samordnarna finns ett flertal förtjänster med VKP. Tvångsomhändertagna klienter får 
genom projektet någon slags valmöjlighet att formulera vad det är de vill ha och inte vill ha, 
vilket i sig kan verka motiverande. Projektet har enligt en respondent ökat samarbetet mellan 
kommun och institutioner vilket inneburit att kommunerna fått en större inblick i 
institutionernas arbete och vice versa. Institutionerna förstår sig således bättre på socialtjänsten, 
dess möjligheter, hinder och begränsningar. En samordnare anser att det finns stora 
samordningsvinster i projektet och att det gynnar metodutveckling. Ytterligare en positiv 
aspekt som framförs är att VKP innebär ett helhetstänkande och att man arbetar mot det 
långsiktiga målet att skapa en bra eftervård för klienten. Begreppet långsiktighet framhålls även 
av en annan samordnare som anser att VKP innebär ett intensivt samarbete med 
socialsekreterare och institution. Samordnarna fungerar som en länk däremellan och har 
möjlighet att träffa klienten förhållandevis ofta. Under eftervårdstiden kanske klienten behöver 
extra stöd och då finns samordnarna där och följer upp behandlingsplanen tillsammans med 
klienten.  
 
En samordnare anser att det ur ett klientperspektiv inte borde finnas några nackdelar med att 
ingå i projektet, men att vissa klienter nog kan uppleva det som lite rörigt när ytterligare en 
person blir inblandad. En annan samordnarrespondent uppger att det kan finnas en risk att 
socialtjänsten väljer att tillämpa LVM istället för Socialtjänstlagen (SoL) eftersom 
kommunerna erhåller statliga bidrag vid LVM-placeringar. Risken är också att socialtjänsten 
och institutionen gör för snabba planeringar för §27 placeringar. Dels för att det blir tryck på 
platser när fler kommuner ansöker om LVM-placeringar, dels för att ”det finns pengar att 
hämta på dessa placeringar”. En samordnarrespondent kan inte se några nackdelar med 
projektet medan en annan samordnare resonerar kring att kommunerna inom VKP har olika 
förutsättningar:  
 

Det jag kan tycka är tråkigt är att kommunerna har väldigt olika förutsättningar och det är ganska 
tydligt eftersom vi är fem samordnare som träffas regelbundet och pratar igenom saker och ting. Det är 
ganska tråkigt att höra att vissa kommuner fungerar bra och att andra inte fungerar alls och att detta 
beror på någon slags ovilja. Det är rätt jobbigt att befinna sig i mitten utav det, mellan institutionen 
och socialtjänsten. Nu vet jag inte om det är en stor nackdel att det inte riktigt känns förankrat på 
handläggarnivå. Vad det beror på är jättesvårt att säga, ifall enskilda handläggare inte vill lära, veta 
vad det är för någonting och man kan informera till "döddagar". Eller om det kan bero på någonting 
annat, om det skulle behövas mer förankring på chefer som får styra upp det bättre. 
 

Överlag är samtliga klienter nöjda över informationen de fått om Vårdkedjeprojektet. En klient 
anser dock att: ”dom måste förklara mer exakt vad dom gör för hittills har jag inte sett att de 
gjort något”. En annan respondent menar att det finns stora möjligheter till att VKP kan komma 
att uppfylla hans förväntningar. Han poängterar dock att det beror lite grann på honom själv 
också ”hur jag ligger på ”. En nackdel som framhålls av en klient är att ”dom kommer väl att 
hålla ögonen på mig ännu mer”. En annan respondent anser att VKP är bra och han är positivt 
inställd till sin samordnare som enligt honom gör det hon säger att hon ska göra och ”ordnar 
med allt”. Två klienter tycker att det är positivt att de när som helst kan välja att gå ut ur 
projektet.  



I figur 6 redovisas vilken kännedom personalen anser att de har om VKP. Därefter redogörs för 
personalgruppens svar på frågeställningen om de önskar ytterligare information om VKP  
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Av diagrammet framgår att 13 personer (40,7%) har mycket stor eller stor kännedom om VKP 
och att nästan lika många personer (37,5%) varken har stor eller liten kännedom. Fem 
respondenter (15,6%) anser att de har liten eller obetydlig kunskap och två personer (6,3%) 
anser att de inte har någon kännedom alls om projektet. Tio respondenter (31,3%) uppger att de 
önskar ytterligare information om VKP, halva personalgruppen (50,5%) önskar ej någon vidare 
information och sex personer (18.8%) svarade att de ej vet.  
 
I figur 7 presenteras hur stor betydelse som personalen anser att VKP kan ha i en klients 
behandling och vårdkedja. Därefter redogörs för hur personalen besvarat den öppna 
frågeställningen egna kommentarer om Vårdkedjeprojektet. 
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Av diagrammet kan utläsas att majoriteten av personalen (90%) anser att VKP kan ha en 
mycket stor eller stor betydelse i en klients behandling och vårdkedja. Två personer (6,25%) 
menar att projektet har liten betydelse.  
Uppföljning och eftervård är nyckelbegrepp som framhålls av fyra respondenter och då med 
innebörden att de utgör ett viktigt stöd för klienten på hemmaplan. Två respondenter uttrycker 
att de ”tror på projektet” och en person uppger att VKP är en utveckling av den gamla utslussen 
men att projektet har mycket större personella och ekonomiska resurser. En annan åsikt som 
framkommer är att VKP fyller en viktig funktion som planerings-, genomförande-, och 
uppföljningsinstrument. Två respondenter poängterar att samordnaren fyller en viktig funktion. 
Den ena anser att vårdkedjan blir mer strukturerad tack vare den kontinuitet som samordnaren 
ger och den andra anser att det är positivt att klienten erhåller samordnarstöd i ett år. En 
personal uttrycker ett önskemål om att fler kommuner skulle kunna få delta i projektet. 
Ytterligare en åsikt lyder: ”Eftersom man ofta hör och ser att det går på tok när man kommer 
hem ifrån ett LVM så är detta intressant att se vad detta projekt kan göra åt problemet”  



 
CRA 
Rällsögårdens interna samordnare menar att förtjänsten med CRA är att samtliga aktörer inom 
VKP arbetar utifrån ett gemensamt förhållningssätt. Enligt IS utförs CRA-samtal på 
Rällsögården men hon uppger att ”…när vi lagt upp CRA så har vi inte kommit längre än 
kanske till informationssamtal”. Anledningen till detta är enligt IS att klienterna ofta ska på 
vidare behandling till andra institutioner eller till öppenvård. IS uppger att klienterna på 
behandlingshemmet informeras om CRA: ”Ja, det är ju liksom med i paketet när man 
informerar om Vårdkedjeprojektet, både från Rällsögården och samordnarnas sida”.  
 
Överlag anser samtliga samordnare att CRA är en bra samtalsmetod. Två av samordnarna 
menar att CRA är en bra metod för vissa klienter men att den inte fungerar för alla, exempelvis 
de klienter som mår psykiskt dåligt. En av samordnarrespondenterna uttrycker det som att CRA 
inte är någon universalmetod, men att den fungerar väldigt bra för de klienter metoden fungerar 
för. De positiva aspekter som framkommer är att CRA går igenom de olika livsområdena på ett 
sätt: ”där man kan göra mer” och att klienten och samtalsbehandlaren utformar tydliga 
delmoment som följs upp från gång till gång. En samordnare uttrycker sig på följande sätt: 
”CRA täcker in väldigt mycket av återfallsprevention och ASI-områdena och man arbetar med 
behandlingsplaner och skattningsskalor; allting finns i den egentligen”. En annan samordnare 
framhåller å ena sidan att metoden är bra men resonerar å andra sidan kring tidsaspekten av 
införandet: 
 

…det har inte fungerat utifrån att både vi och socialtjänsten har varit lite sega. Vi har ju fått lära oss 
CRA ganska sent, vilket hade varit bra om man klarat av innan man börjat med projektet 
överhuvudtaget, eller själva klientarbetet då.  

 
Tre av samordnarna har utfört CRA-samtal med VKP-klienter. Två samordnare utförde dessa 
samtal under klientens eftervård, varav en hade samtalen av anledningen att socialtjänsten inte 
kommit in i tid som man önskat. En respondent uppger att: ”Ja, det har jag gjort i något fall, det 
har jag i alla fall påbörjat…alltså vi ska ju inte göra CRA så mycket, utan vi ska ju försöka 
länka mellan institution och socialtjänst”. En samordnare menar att i de fall då det inte fungerar 
och det inte finns någon som kan ta över samtalen när klienten kommit hem, kan samordnarna 
vara behjälpliga tills kommunen sätter in egen personal. En annan respondent har haft CRA-
samtal med tre klienter som alla avbrutit behandlingen och inte fortsatt i öppenvård.  
 
Ingen av klienterna inskrivna på Rällsögården har kännedom om CRA:s innebörd. Klienterna i 
eftervård känner till CRA och de har även haft CRA-samtal. Den ena klienten hade CRA-
samtal i slutet av sin vistelse på Rällsögården och den andra har haft ett CRA-samtal. 
I figur 8 redovisas vilken kännedom personalen på Rällsögården har om CRA. Därefter 
presenteras resultatet av frågeställningen huruvida personalen önskar få ytterligare information 
om CRA.  
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Figur 8 visar att sex respondenter (18,8%) anser att de har mycket stor eller stor kännedom om 
CRA. 14 av personalen (43,8%) menar att de har liten eller obetydlig kunskap och sju personal 
(21,9%) anser att de inte har någon kunskap om CRA. Internt bortfall en person (3,1%). Av 
respondenterna önskar 20 personer (62%) få ytterligare information om CRA. Fyra av 
personalen (12.5 %) vet ej och sju respondenter (21,9%) önskar ej ytterligare information om 
metoden 

Analys 

Vedung (1998) menar i sitt sjätte steg i teorin om offentliga insatsers resultat att införandet av 
en åtgärd kan påverkas av hur exempelvis myndigheter agerar i implementeringsskedet 
(a.a.:189). Vid intervjutillfället uppger en samordnare att det på handläggarnivå tycks finnas en 
ovilja att tillägna sig VKP och dess arbetsmetoder. Denna ovilja skulle i ljuset av Vedungs 
resonemang kunna påverka i vilken mån VKP kan komma att implementeras på 
myndighetsnivå. För att VKP och CRA skall kunna införas i behandlingsverksamhet och på 
handläggarnivå krävs det enligt tidigare forskning inte bara tid och utbildning utan även en 
vilja bland samtliga medverkande aktörer att anamma projektet och dess arbetsmetoder i 
verksamheten (Johansson, 2004:16; Vedung, 1998:189).  
 
Vid intervjutillfällena uppger klienterna på Rällsögården att de inte har någon kännedom om 
CRA:s innebörd, medan klienterna i eftervård säger att de känner till metoden och att de även 
haft CRA-samtal. Detta kan problematiseras utifrån att Rällsögårdens interna samordnare 
uppger att klienterna på institutionen informeras om CRA av antingen Rällsögården eller 
samordnarna inom VKP. Det skulle dock kunna finnas ett flertal anledningar till att klienterna 
på behandlingshemmet ej har någon kännedom om metoden. De medverkande klienterna 
befann sig vid intervjutillfället i olika faser av behandlingen och orsakerna kan variera därefter 
(Vedung, 1998:187). 
 
 
Eftervård 
 
Hur har vårdkedjan fungerat för de klienter som avslutat sin behandling på Rällsögården 
 
Axel 
Inledningsvis var Axel missnöjd med behandlingen på Rällsögården vilket enligt honom själv 
berodde på den svåra abstinens som han vid tillfället hade. Axels syn på behandlingshemmet 
har dock allt sedan dess successivt förändrats till det bättre. När han idag ser tillbaka på 
behandlingstiden uppger Axel att han är mycket nöjd med behandlingen och personalen på 
Rällsögården. Behandlingshemmets styrka var enligt honom att han fick stöd och möjlighet till 
att påverka sin behandling. Till en början upplevde Axel Rällsögårdens interna samordnare på 
ett icke positivt sätt. Denna upplevelse har dock förändrats och i dagsläget anser han att den 
interna samordnaren är ett stöd för honom i vårdkedjan. Axel träffar sin VKP-samordnare i 
hemkommunen varje månad. Han är positivt inställd till samordnaren och anser att denne är ett 
stöd för honom i vårdkedjan. Socialsekreteraren upplevdes som jobbig i början men synen har 
sedan dess förändrats till det positiva. 
 

Ja, jag upplevde det inte så i början, jag upplevde henne som irrationell i början. Jag tyckte hon bara 
ställde krav i början men så här efteråt så har hon varit den som ytterst styrt det hela, och när jag tittar 
på det efteråt så kan jag säga att det är positivt.  

 
Axel är nöjd med sin eftervård och anser att den har gett honom livsglädjen tillbaka. Det är 
ingenting i eftervården som han skulle ha önskat att förändra, men han betonar vikten av att en 



individ får hjälp att etablera en bra kontakt med sin socialsekreterare och människor runt 
omkring. Enligt Axel kan ett socialt nätverk och engagemang ifrån samordnare och socialtjänst 
vara otroligt betydelsefullt då ”stunderna för en missbrukare är jättesvåra”.  
 

I grunden så är det bra. Men jag tycker att VKP, av vad jag begriper av det och det jag fick uppleva av 
människor jag pratat med, är att det skulle nog anpassas mer efter individen, det vill jag trycka på. Det 
går inte att köra med "mallsystem" på sådana här saker. Det är viktigt att man tar hänsyn till individen, 
men även att individen tar hänsyn till vårdplanen och att det blir ett samarbete, människor är olika och 
de behövs så enormt lite för att det ska misslyckas. 
 

Måns 
Måns anser att han var på Rällsögården under alldeles för lång tid och han hade hellre sett att 
han fått åka en månad tidigare till annan behandling. Den positiva aspekten av tiden på 
Rällsögården var enligt honom att han fick tid att tänka. Måns bytte samordnare i somras men 
denne hörde inte av sig förrän på hösten så han anser inte att kontakten är tillfredsställande. 
Eftersom samordnaren inte kontaktat honom anser han att behandlingsplanen ej har följts upp. 
Sedan tiden på Rällsögården har Måns haft fyra olika socialsekreterare. Dessa byten av 
socialsekreterare fick han kunskap om då han själv kontaktat socialtjänsten. Måns är inte nöjd 
över kontakten och han anser att myndigheten endast hör av sig när de måste och då endast för 
att ”fråga om det går bra”. Måns anser att socialsekreteraren inte är ett stöd för honom i 
vårdkedjan. Han uppger att han heller inte haft någon kontakt med Rällsögårdens interna 
samordnare. På frågan om Måns är nöjd med sin eftervård svarar han att han är nöjd med 
platsen han befinner sig på och medicinen som skall hjälpa honom, men att han i övrigt är 
missnöjd.  

 
Jag är ju inte nöjd över den hjälp som man egentligen ska få för det har inte funnits 
någon sån hjälp. Det är bara min egen vilja att jag inte vill fortsätta knarka och 
medicinen i början som hjälpte mig. Det är bara jag som gjort arbetet, det är ingen 
annan som ens stått bakom en och ens försökt hjälpa till sen jag åkte ifrån 
Rällsögården. 
 

Måns uppger att han i sin eftervård skulle ha önskat följa en behandlingsplan och ha en 
kontinuerlig kontakt med socialtjänst och samordnare. Han framhåller att rehabiliteringen 
tillbaka in i samhället är av stor vikt, det vill säga att ”få ett normalt liv och leva bland folk”. 
Måns anser att detta är en faktor som ofta glöms bort, att en individ behöver mycket kontakt 
och hjälp för att komma tillbaka.  

 
Jag trodde att det skulle vara mycket mer stöd och hjälp i behandlingsplanen men det har det inte 
varit. Det lilla som varit kan knappast räknas. Positivt var att dem stöttade mig i början, innan §27 
placeringen. Det var i början på Rällsögården och någon månad efter det så länge jag hade mitt LVM, 
men så fort LVM:et försvann och det övergick till frivillig placering försvann det mesta. Jag är inte 
nöjd efter det, absolut inte de senaste sex månaderna. 

Analys 

Vid intervjutillfällena ger klienterna i eftervård två skilda beskrivningar av hur de upplever 
eftervården och engagemanget från myndighetspersoner. En av klienterna uppger att den 
behandlingsplan som utformats inte har förverkligats i den mån som enligt honom skulle ha 
varit önskvärt. Denne klient uttrycker ett missnöje över sin kontakt med såväl samordnare i 
hemkommunen som Rällsögårdens interna samordnare och sin socialsekreterare. Klienten 
framhåller att han ”trodde att det skulle vara mycket mer stöd och hjälp i behandlingsplanen 
men det har det inte varit”. Eftersom behandlingsplanen i sig är ett viktigt verktyg som kan 
etablera kontakt mellan såväl institutionspersonal och klient, som mellan socialsekreterare och 
klient skulle det kunna tänkas att ett fullföljande av denne klients behandlingsplan hade kunnat 



leda till att en bättre kontakt etablerats mellan klienten och berörda myndighetspersoner 
(Borkman, 1998:40). Den andra klienten i eftervård uppger vid intervjutillfället att han till en 
början ej var nöjd över kontakten med vare sig Rällsögårdens interna samordnare eller sin 
socialsekreterare. Han poängterar dock att denna upplevelse förändrats och att han i dagläget 
anser att Rällsögårdens interna samordnare, hans samordnare i hemkommunen och 
socialsekreteraren är ett stöd för honom i vårdkedjan. Även om denne klient är mycket nöjd 
över sin eftervård vill han understryka vilken stor betydelse som ett socialt nätverk och stöd 
från myndigheter kan ha (Gerdner, 1998:102; Berglund, 2000:269). 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att klienterna, trots sina olika upplevelser av eftervården betonar 
samma faktorer som de anser är av stor vikt för att en individ skall kunna upprätthålla 
drogfrihet. Berörda myndighetspersoner bör enligt klienterna visa engagemang och stötta en 
individ under tiden i eftervård. De bör även ha en kontinuerlig kontakt med klienten i fråga och 
verka för att behandlingsplanen som utformats efterlevs (Berglund, 2000:269).  
 

Implementering av VKP och CRA i Rällsögårdens verks amhet 
I figur 9 redovisas om personalen på Rällsögården anser att de fått information om och kring 
VKP, före och under tiden som VKP implementerades på Rällsögården. Därpå följer resultatet 
av den öppna frågeställningen om vad personalen anser om informationen.  

 

Har du fått information om och kring VKP, före och under tiden som VKP 
implementerades (det vill säga infördes) på Rällsög ården?
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Diagrammet visar att totalt 23 personal anser (71,9%) att de informerats om VKP. Åtta 
respondenter uppger att de ej har fått någon information. Internt bortfall (n=1st 3.1%).  
Majoriteten av personalen uppger att de är nöjda med informationen som tillhandhållits. En 
positiv åsikt som framhålls är att ”informationen har varit bra och uppdaterats hela tiden”. En 
personal anser att informationen varit bra men att ytterligare information från SiS hade varit 
önskvärt. Två avvikande åsikter som uttrycks är att informationen varit ”sådär” och ”dålig info 
om VKP efter LVM slut”. 
 
I figur 10 redogörs för huruvida personalen anser att implementeringen av VKP har 
underlättats av den interna samordnaren. Sedan presenteras resultatet av den öppna 
frågeställningen om vad personalen ansett har varit bra.  

 



  

Anser du att implementeringen av VKP har underlätta ts av att Rällsögården haft en 
samordnare på plats? 
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Av figur 10 framgår att majoriteten av personalen (78.2%) anser att implementeringen av VKP 
har underlättats av att den interna samordnaren funnits på plats. Sju respondenter (21,8%) vet ej 
huruvida IS har underlättat implementeringen. En personal anser att implementeringen av 
projektet har underlättats eftersom IS har en övergripande kontrollfunktion och är en extra 
resurs på behandlingshemmet. Flera av personalen framhåller att klientkännedom, 
tillgänglighet, information och övergripande ansvar är faktorer som underlättat 
implementeringen.  
 
På frågan om det funnits några hinder i implementeringsprocessen av VKP uppger en 
respondent i ledningsgruppen att ett hinder har varit att ”få information centralt” men att 
implementeringen i övrigt har fungerat bra. En annan synpunkt är att det inte funnits några 
hinder och en respondent har avstått från att besvara frågan.  
 
En personal i ledningsgruppen uppger att en svårighet med att implementera CRA i det dagliga 
arbetet har varit att det tog tid att komma igång med CRA-samtalen. En annan respondent 
framhåller att det blivit svårigheter med kontaktmannaskapet då de som håller i CRA-samtalen 
även skall vara kontaktpersoner, vilket innebär att få personal skall arbeta med flera klienter. 
Faktorer som underlättat implementeringen av CRA är enligt en respondent i ledningsgruppen 
att metoden inte inneburit någon större förändring mot den kognitiva samtalsmetodiken som 
man tillämpar på Rällsögården. En person anser att det inte funnits några underlättande faktorer 
och en person har inte besvarat frågeställningen. 
 
De tre i personalen som utövar CRA anser att de har erhållit den utbildning som krävs för att 
kunna tillämpa metoden i arbetet. En av respondenterna prioriterar ej att arbeta med CRA 
eftersom denne anser att metoden inte är förenlig med klienternas motivationsnivå under den 
korta tid de vistas på låst behandlingsavdelning. De övriga två har CRA-samtal eftersom det 
ingår i deras arbetsuppgifter. Samtliga CRA-utövare anser att metoden passar in i 
behandlingsarbetet på Rällsögården.  

Analys 
Enligt Vedung (1998) har förändringens storlek betydelse för implementeringen. En liten 
reform som sker stegvis är enligt författaren lättare att genomföra än en stor förändring som 
avviker mot rådande förhållanden Av studiens enkätundersökning framkommer att en personal 
med CRA-utbildning anser att metoden liknar det kognitiva förhållningssättet och därmed ej 
innebär någon större förändring i arbetet. En annan CRA-utövare menar att CRA är 
”nygammalt men bättre uppstyrt”. Dessa utsagor skulle kunna tyda på att implementeringen av 
metoden underlättades eftersom CRA, enligt personalen som praktiskt tillämpar 
samtalsmetoden, ej tycks ha inneburit någon större förändring i arbetet (Vedung, 1998:171). 
  



Resultatet från enkätundersökningen visar att majoriteten av personalen anser att IS funktion 
har underlättat implementeringen av VKP på behandlingshemmet. Bland de faktorer som 
underlättat implementeringen nämns IS kännedom om projektet och berörda klienter, hennes 
tillgänglighet och hennes övergripande ansvarsfunktion. Det faktum att närmare två tredjedelar 
av personalen uppger att de erhållit information om projektet både före och under införandet i 
verksamheten skulle kunna tyda på att IS väl uppfyller sin arbetsuppgift som informationskälla 
(Johansson, 2004:74). 
 
Slutdiskussion  
Denna utvärdering som genomförts på uppdrag av Rällsögården har syftat till att dels utvärdera 
funktionen som innehas av den interna samordnaren, dels till att undersöka vilka hinder och 
möjligheter som kan identifieras i implementeringsprocessen av Vårdkedjeprojektets mål på 
Rällsögården. Som tolkningsram har författarna tillämpat implementeringsteori och 
processutvärdering.  
 
Studiens resultat visar att både samordnare och personal anser att Rällsögårdens interna 
samordnare fyller en viktig funktion på behandlingshemmet. Positiva aspekter som framhålls 
av flertalet respondenter är IS klientkännedom och hennes övergripande ansvarsfunktion. 
Vidare visar resultatet att funktionen intern samordnare i viss mån har implementerats i 
Rällsögårdens verksamhet. För att funktionen i större utsträckning skall implementeras på 
behandlingshemmet bör personalen informeras om IS arbetsuppgifter, vilket torde vara av stor 
vikt då hennes arbetsbeskrivning är under förändring. Dock har Rällsögården genom 
tillsättandet av IS tjänst underlättat implementeringen av VKP som helhet. Detta visar studiens 
enkätundersökning där en övervägande majoritet av personalen anser att IS underlättat 
implementeringen av projektet då hon är en extra resurs på behandlingshemmet och fungerar 
som "informationskälla". Enkät- och intervjumaterialet visar att majoriteten av personalen på 
Rällsögården har obetydlig kännedom om CRA och att inte heller klienterna på 
behandlingshemmet har kunskap om metodens innebörd. Sammantaget visar resultatet att CRA 
har implementerats på ledningsgruppnivå. Även om kunskap om metoden finns hos de fyra i 
personalen som erhållit CRA-utbildning, är inte metoden implementerad på personalgrupps- 
och målgruppsnivå. Då ett viktigt led i implementeringen av en ny metod är kunskap om 
implementeringsobjektet, kan information till personalgruppen bidra till att CRA kan 
implementeras i större utsträckning (Jenner & Segraeus, 2005:20ff). Enligt studiens författare 
vore det önskvärt att samtliga VKP-klienter på Rällsögården skulle erhålla mer än ett 
informationssamtal eftersom CRA utgör en viktig aspekt av VKP. Det gemensamma 
förhållningssättet har flera förtjänster och inte minst gynnar det klienten då metoden syftar till 
att dels skapa kontinuitet i hans behandling, dels till att stärka vårdkedjan. Johansson (2004) 
menar att begreppen tid, resurser och förankring är viktiga att beakta vid implementering av en 
åtgärd i en verksamhet (a.a.:75). Författarens resonemang kan härledas till studiens resultat 
angående implementeringen av CRA. Uppenbarligen tar det tid för en reform att implementeras 
och fungera tillfredsställande för samtliga parter. Av enkätundersökningen framkom att en 
person i ledningsgruppen ansåg att en svårighet i implementeringen var att det tog tid att 
påbörja CRA-samtalen. Tidsaspekten framhölls även av en samordnare som menade att det 
hade varit bra om CRA-utbildningen avslutats innan klientarbetet inom projektet påbörjades. 
  
Intervjuresultatet visar att flertalet av klienterna ej är tillfredsställda över kontakten med 
Rällsögårdens interna samordnare. En av klienterna i eftervård uppger att han är missnöjd över 
kontakten med såväl den interna samordnaren som sin samordnare i hemkommunen. Dennes 
upplevelse av eftervården är negativ då han anser att samordnare och handläggare inom 
socialtjänsten inte har uppfyllt sina åtaganden utifrån den behandlingsplan som utformats. 
Eftersom samordnarna inom VKP skall verka för att vården utförs enligt överenskommelsen, 



skulle det i ljuset av klientens utsagor kunna ifrågasättas i vilken mån dennes samordnare 
verkat för att behandlingsplanen skulle efterlevas. Studiens resultat har visat att klientens 
upplevelse av stöd och engagemang från myndighetspersoner är av stor betydelse. Även 
tidigare forskning framhåller vikten av en större kunskap om klienters upplevelser av såväl 
institutionstiden som tiden i eftervård (Larsson-Kronberg, Öjehagen & Berglund, 2004:620). 
 
Av studiens resultat framgår att samtliga samordnare och personal på behandlingshemmet är 
mycket positiva till Vårdkedjeprojektet i sin helhet. Enkätundersökningen visar att en majoritet 
av personalen anser att VKP kan ha en stor eller mycket stor betydelse i en klients behandling 
och vårdkedja. De positiva aspekter som framhålls är att VKP utgår ifrån ett helhetstänkande 
och att projektet ökat samarbetet mellan institution och socialtjänst. Vidare framkommer att 
samarbetet mellan samordnarna och den interna samordnaren upplevs som tillfredsställande av 
båda parter. Vårdkedjeprojektets målsättning om att höja kvaliteten på klientens eftervård kan 
kopplas till tidigare forskning som visar att det finns ett starkt samband mellan deltagande i 
eftervård och upprätthållande av drogfrihet. Behandlingsmodellen i sig är av mindre betydelse, 
utan det primära är hur lång tid klienten vistas på institution och hans tid i eftervård (Bergmark, 
1994 i Gerdner, 2004:381; Quimette, Moos & Finney, 1997:237). Författarnas erfarenheter från 
handledd studiepraktik, praktiskt arbete och genomförandet av denna studie har bidragit till 
ännu större övertygelse om att samverkan och organiserad eftervård är något som är av stor 
betydelse för att en klient skall kunna uppnå bestående förändringar i sin livssituation.  
 
Vårdkedjeprojektet börjar närma sig sitt slut och en utvärdering av projektet kommer att äga 
rum våren 2007. Denna utvärdering skall bli oerhört intressant att ta del av. Några 
frågeställningar som uppkommit under arbetet med föreliggande studie är huruvida utfallet 
bland de klienter som deltagit i projektet skiljer sig från utfallet bland de klienter som 
genomgått behandling och ej medverkat i VKP. Skiljer sig eftervård/utfall beroende på vilken 
kommun klienten kommer ifrån? Vilka faktorer är det som inverkar på utfallet och vilken 
betydelse har socialtjänsten i en klients vårdkedja?   
 
Eftersom VKP innefattar ett flertal aktörer har författarna valt att med utgångspunkt ifrån 
Rällsögården, utvärdera vissa aspekter av projektet. Det bör tas i beaktande att resultatet hade 
sett annorlunda ut om fler klienter i eftervård valt att medverka i studien och om fler 
behandlingshem inkluderats i utvärderingen. En kompletterande utvärdering inom ramen för 
socialtjänsten skulle bredda studiens resultat. Denna studies värde ligger i att det är den första 
utvärderingen som utförs inom ramen för VKP. Det är av stor vikt att utvärdera nya projekt 
eftersom en utvärdering genererar kunskap om vad som kan förändras och förbättras inom 
projektet. Författarnas förhoppning är därmed att denna studies resultat kan komma till 
användning inom verksamheten på behandlingshemmet Rällsögården. Resultatet skulle dels 
kunna tillämpas i syfte att utveckla den interna samordnarens funktion, dels i syfte att förbättra 
informationsflödet mellan samtliga parter på behandlingshemmet. Under arbetets gång har det 
uppmärksammats att utbudet av forskning som behandlar implementeringsprocesser inom 
missbruksvården överlag är begränsat. Författarna skulle därför önska ytterligare forskning 
inom detta område. 
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Bilaga  1 
 
Godkännande av användande av genomförd intervju i forskningssyfte 
 
Vi heter Hanna Bengtsson och Malin Isaksson och vi läser sjunde terminen på 
Socionomprogrammet vid Örebro universitet. Denna termin skriver vi C-uppsats på uppdrag 
utifrån Rällsögården. Huvudsyftet med uppsatsen är att undersöka vilka hinder och möjligheter 
som kan identifieras vid implementeringsprocessen av Vårdkedjeprojektets mål på 
Rällsögården. Syftet inrymmer att utvärdera den specifika funktion och roll som innehas av 
Rällsögårdens interna samordnare och att undersöka hur vårdkedjan avlöpt avseende de 
klienter som avslutat sin vistelse på behandlingshemmet.  
 
Deltagandet i denna intervju är frivilligt. Du kan därmed avböja att svara på frågorna och när 
som helst välja att avbryta intervjun. Alla uppgifter som tillämpas i uppsatsen kommer att 
behandlas konfidentiellt, vilket innebär att materialet från intervjun kommer att avkodas.  
 
Härmed godkänner jag att materialet från intervjun används i C-uppsatsen som kommer att 
skrivas av Hanna Bengtsson och Malin Isaksson. 
 
 
 
 
 
Datum:…………………….                    Namnförteckning:…………………………………… 
                                                       
 

Namnförtydligande:………………………………….                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 2 

Intervjumanual   

Rällsögårdens interna samordnare för VKP 
Vårdkedjeprojektet (VKP) 
Vilken är din funktion som samordnare inom VKP?  
Hur länge har du haft funktionen som samordnare?  
Hur upplever du din roll som samordnare?  
Är det någonting du skulle vilja utveckla i din roll som samordnare?  
Vad anser du om samtalsmetoden CRA?  
Tillämpar du CRA i samtal med klienterna? 
Vilka för- och nackdelar ser du med VKP? 
 
Rällsögården 
Upplever du att övrig personal vet vad du har för funktion som samordnare?  
Upplever du att övrig personal anser dig vara en resurs i det dagliga arbetet på avdelningarna? 
Hur mycket är du involverad i en VKP-klients behandlingsplan?  
Hur mycket kontakt har du med övrig ledningspersonal? 
Upplever du att du i arbetet som samordnare får stöd och hjälp från övrig personal? 
Upplever du att du i arbetet som samordnare får stöd och hjälp från ledningen på Rällsögården?  
 
Externa samordnare 
Vad innebär ditt samarbete med de externa samordnarna ? 
Hur upplever du samarbetet med de externa samordnarna inom VKP ? 
Vad är det som fungerar, inte fungerar i samarbetet med övriga samordnare ? 
Är det någonting du skulle vilja förändra och/eller förbättra i samarbetet ? 
Vad innebär ditt samarbete med VKP-klienternas socialsekreterare ? 
Hur upplever du samarbetet med VKP-klienternas socialsekreterare ? 
Vad är det som fungerar, inte fungerar i samarbetet med övriga samordnare ? 
Är det någonting du skulle vilja förändra och/eller förbättra i samarbetet ? 
 
Externa Samordnare 
Vårdkedjeprojektet (VKP) 
Hur upplever du din roll som samordnare?  
Är det någonting du skulle vilja utveckla i din roll som samordnare?  
Vad anser du om samtalsmetoden CRA?  
Tillämpar du CRA i samtal med klienterna? Och även i eftervården? 
Vilka för- och nackdelar ser du med VKP? 
Upplever du att klientens eftervård har blivit bättre genom projektet? 
 
VKP och Rällsögården 
Hur upplever du samarbetet med övriga aktörer inom VKP? Exempelvis övriga samordnare, 
rällsögården, socialtjänsten i kommunerna 
Vad innebär ditt samarbete med Rällsögården?  
Hur upplever du samarbetet med Rällsögårdens interna samordnare för VKP?  
Upplever du att det har gjort någon skillnad i vårdkedjearbetet att rällsögården har en egen 
intern samordnare på plats?  
Vad är det som fungerar, inte fungerar i samarbetet med Rällsögårdens interna samordnare? 
Är det någonting du skulle vilja förändra och/eller förbättra i samarbetet? 
 



Klientkontakt 
Hur tillgänglig ska du som samordnare vara för klienterna?  
Hur mycket kontakt har du med klienter inom VKP  
Hur tillmötesgående kan/ska du som samordnare vara, avseende en klients önskemål? 
 
Hur involverad är du i upprättandet av en klients behandlingsplan?  
Anser du att vården utförs enligt överenskommen behandlingsplan? Om nej, varför utförs den 
inte enligt överenskommelsen? 
 
Klienter 
Rällsögården och dess interna samordnare 
Upplever du att du fått information om vad VKP innebär? Om ja, skulle du önska få mer 
information om VKP. Om nej, skulle du önska få information om VKP? 
Är du nöjd med behandlingstiden på Rällsögården? Om ja eller nej, av vilka anledningar? 
I vilken utsträckning har du varit med och påverkat din behandlingsplan? 
Hur ser innehållet i din behandlingsplan ut? 
Är du nöjd med din behandlingsplan? Om ja eller nej, av vilka anledningar? 
Tror du att denna behandlingsplan kan hjälpa dig till ett drogfritt liv? Om ja eller nej, av vilka 
anledningar? 
Samordnarens uppgift är att se till att din vård utförs enligt överenskommelsen som gjorts 
mellan dig, institutionen och socialtjänsten. Anser du att samordnaren uppfyller denna uppgift? 
Anser du att din samordnare är ett stöd för dig i vårdkedjan? Om ja eller nej, av vilka 
anledningar? 
Vet du vad CRA är? Om ja, har du haft CRA-samtal på Rällsögården? 
Är du nöjd med CRA-samtalen? 
 
Extern Samordnare  
Hur ofta träffar du din samordnare? 
Hur tillgänglig (telefonsamtal, besökstid etc.) är din samordnare? 
Är du nöjd över kontakten du har med din samordnare? Om ja eller nej, av vilka anledningar? 
Samordnarens uppgift är att se till att din vård utförs enligt överenskommelsen som gjorts 
mellan dig, institutionen och socialtjänsten. Anser du att samordnaren uppfyller denna uppgift? 
Anser du att din samordnare är ett stöd för dig i vårdkedjan? Om ja eller nej, av vilka 
anledningar? 
 
Socialsekreterare 
Hur ofta träffar du din socialsekreterare? 
Hur tillgänglig (telefonsamtal, besökstid etc.) är din socialsekreterare? 
Är du nöjd över kontakten du har med din socialsekreterare? Om ja eller nej, av vilka 
anledningar? 
Anser du att din socialsekreterare är ett stöd för dig i vårdkedjan? Om ja eller nej, av vilka 
anledningar? 
 
Eftervården 
Hur ofta har du kontakt med Rällsögårdens VKP-samordnare? 
Är du nöjd över denna kontakt? Om ja eller nej, av vilka anledningar? 
Hur ofta har du kontakt med samordnaren i din hemkommun? 
Är du nöjd med denna kontakt? Om ja eller nej, av vilka anledningar? 
Har du haft CRA-samtal under eftervården? 



Är du nöjd med eftervården? Om ja eller nej, av vilka anledningar? 
Är det någonting du skulle vilja förändra i eftervården? Om ja, vad skulle du vilja förändra? 
Uppfyller VKP dina förväntningar? Om ja eller nej, av vilka anledningar? 
 



Bilaga 3 
 

Enkät angående VKP samordnarens funktion på Rällsögården 
 
Vi heter Hanna Bengtsson och Malin Isaksson och studerar på socionomprogrammet vid Örebro universitet. Efter 
att ha gjort praktik på Rällsögården vårterminen 2005 så skriver vi en C-uppsats på uppdrag ifrån Rällsögården. I 
syftet för denna uppsats ingår bland annat att se vilka hinder och möjligheter som kan identifieras i 
implementeringsprocessen (det vill säga införandet) av VKP och CRA på Rällsögården samt att se hur funktionen 
intern samordnare upplevs av berörd personal på Rällsögården. Materialet kommer att avidentifieras och det är 
enbart författarna som kommer att läsa enkäternas svar. Uppdragsgivaren kommer enbart att få tillgång till det 
avidentifierade slutliga resultatet och inte de enskilda enkäterna. 
 
Stort tack på förhand för att ni fyller i denna enkät!    
 
Är Du:  
Ordinarie personal    Vikarie   
 

Om ordinarie personal 
Vilken avdelning arbetar Du på?:  
Öppen behandlingsavdelning   
Låst behandlingsavdelning    
Låst avgiftningsavdelning    
 
Vårdkedjeprojektet (VKP)  
Är ett tvåårigt projekt som syftar till att förstärka vårdkedjan för klienterna. 
 
1. Vilken kännedom har Du om Vårdkedjeprojektet? 
Mycket stor     Stor     Varken stor eller liten    Liten    Obetydlig  Ingen  
 
2. Har Du fått information om och kring VKP, före och under tiden som VKP 
implementerades, (det vill säga infördes) på Rällsögården?  
 

 Ja, vad anser Du om informationen?_____________________________________ 
 

 Nej,  
 
3. Skulle Du önska få ytterligare information om vad Vårdkedjeprojektet innebär?  
      Ja    Nej   Vet ej  
 
4. Vilken betydelse anser Du att ett samarbete mellan behandlingshem, samordnare och 
socialtjänst kan ha för att stärka en klients vårdkedja?  
Mycket stor     Stor     Varken stor eller liten    Liten    Obetydlig  Ingen  
 
5. Vilken betydelse anser Du att Vårdkedjeprojektet kan ha i en klients behandling och 
vårdkedja?   
Mycket stor     Stor     Varken stor eller liten    Liten    Obetydlig  Ingen  
 
6. Egna kommentarer om Vårdkedjeprojektet: __________________________________  

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 



Vårdkedjesamordnare 

Rällsögården har en intern VKP samordnare. I samordnarens arbetsbeskrivning ingår olika 

uppgifter; såsom att ha ett övergripande ansvar vid allt arbete inom VKP, vara ett stöd och en 

resurs på avdelningarna och motivera klienter att delta i projektet.  

 
7. Vilken kännedom har Du om samordnarens funktion och arbetsuppgifter på Rällsögården? 
Mycket stor     Stor     Varken stor eller liten    Liten    Obetydlig   Ingen  
 
8. Anser Du att implementeringen av VKP har underlättats av att Rällsögården haft en 
samordnare på plats?  
 

 Ja. Vad har varit bra? __________________________________________________ 
 

 Nej. Vad har varit mindre bra?_______________________________________________ 
 

 Vet ej. 
 
9. VKP-samordnaren ansvarar tillsammans med programansvarig för att informera om nyheter 
inom VKP till övrig personal på Rällsögården. Anser Du att samordnaren uppfyller denna 
uppgift?  
Ja, alltid  För det mesta      Ibland      Sällan    Nej, aldrig       Vet ej  
 
10. VKP-samordnaren skall ha en samordnande funktion avseende VKP-arbetet på 
Rällsögården. I denna funktion ingår att ha en generell kontroll vid möten, komma med 
praktiska lösningar när det gäller bokning av lokal till planeringsmöten samt organisera tider så 
att möten där flera samordnare medverkar, inte kolliderar. Upplever Du att detta fungerar 
tillfredsställande?  
Ja, alltid  För det mesta      Ibland      Sällan    Nej, aldrig       Vet ej  
 
11. VKP-samordnaren skall motivera klienter att medverka i VKP. Anser Du att samordnaren 
uppfyller denna uppgift ?  
Ja, alltid  För det mesta      Ibland      Sällan    Nej, aldrig       Vet ej  
 
12. Om Du som kontaktperson har en/flera klienter som är med i VKP, anser Du att VKP-
samordnaren, genom exempelvis handledning är ett stöd för dig i arbetet med denna/dessa 
klienter? 
Ja, alltid  För det mesta      Ibland      Sällan    Nej, aldrig       Vet ej    
 
13. VKP-samordnaren skall även följa upp klienterna samt utföra praktiska arbetsuppgifter på 
avdelningarna, för att vid behov avlasta personalen och vara ett stöd för dem i den dagliga 
verksamheten. Anser Du att samordnaren uppfyller denna uppgift? 
Ja, alltid  För det mesta      Ibland      Sällan    Nej, aldrig       Vet ej  
 
14. I vilken grad bör samordnaren vara involverad i det dagliga arbetet på avdelningarna ?   
Mycket stor     Stor     Varken stor eller liten    Liten    Obetydlig  Ingen  
 
Egna kommentarer_________________________________________________________ 
 



15. Vilken betydelse anser Du att den interna samordnaren kan ha i en klients behandling och 
vårdkedja?  
Mycket stor     Stor     Varken stor eller liten    Liten    Obetydlig  Ingen  
 
16. Vilka för- och nackdelar kan Du se i samordnarens funktion på Rällsögården? 
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
17. Egna kommentarer om VKP-samordnarens funktion: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Samtalsmetodiken som tillämpas inom VKP heter Community Reinforcement Approach 

(CRA)  

18. Vilken kännedom har Du om CRA? 
Mycket stor     Stor     Varken stor eller liten    Liten    Obetydlig  Ingen  
 
19. Skulle Du önska få ytterligare information om vad CRA innebär?  
       Ja        Nej       Vet ej 
 
För er som arbetar med CRA, fyll i frågorna 20- 23:   
 
20. Har Du fått den utbildning som Du behöver för att kunna arbeta med CRA ?  
       Ja      Nej        Vet ej 
 
21. Känns det meningsfullt att tillämpa CRA i behandlingsarbetet ?  
 

 Ja. Vad har varit bra med att tillämpa CRA?_________________________________ 
 

Nej. Hur kommer det sig?________________________________________________ 
 
22. Prioriterar Du arbetet med CRA i ditt dagliga arbete?  
 

 Ja. Av vilka skäl? ___________________________________________________ 
 

 Nej. Av vilka skäl?___________________________________________________ 
 
23. Tycker Du att CRA passar in i Rällsögårdens motivationsarbete med klienter?  
       Ja        Nej    Vet ej 
 
 
 

 

 



Ytterligare frågor till ledningsgruppen  

Vårdkedjeprojektet 

24. Anser Du att det funnits hinder i implementeringsprocessen av VKP på Rällsögården? 

___________________________________________________________________________ 

 
Vårdkedjesamordnaren: 
25. VKP-samordnaren ansvarar för genomförande av klientintervjuer inklusive 
sammanställningar av dokumentation avseende DOK, ASI, MAPS samt upprättande av § 27-
kontrakt och överenskommelser/behandlingsplaner då ordinarie personal ej utfört dessa. 
Fungerar detta tillfredsställande ?  
Ja, alltid  För det mesta      Ibland      Sällan    Nej, aldrig       Vet ej  
 
Egna kommentarer____________________________________________________ 
 
26. VKP-samordnaren skall även ansvara för genomförande av inplanerade möten, 
uppföljningsträffar, veckosamtal samt dokumentation av behandlingsprocessen med VKP-
klienter. Fungerar detta tillfredsställande ?  
Ja, alltid  För det mesta      Ibland      Sällan    Nej, aldrig       Vet ej  
 
Egna kommentarer____________________________________________________ 
 
27. VKP-samordnaren skall kontinuerligt följa upp VKP-klienter på Rällsögårdens 
avdelningar. I denna uppgift ingår bland annat att följa upp medarbetares kontakter med 
socialtjänst/samordnare, genomförande av planerade insatser och dokumentation. Anser Du att 
om samordnaren uppfyller denna uppgift? 
Ja, alltid  För det mesta      Ibland      Sällan    Nej, aldrig       Vet ej  
 
Egna kommentarer____________________________________________________ 
 
Community Reinforcement Approach 
 
28. Har det funnits några svårigheter med att implementera CRA i det dagliga arbetet? 
  

 Ja. Vilka? ________________________________________________________________ 
 

 Nej.  
 
Egna kommentarer____________________________________________________ 
 
29. Har det funnits faktorer som underlättat implementeringen av CRA i det dagliga arbetet?  
 

 Ja. Vilka? ________________________________________________________________ 
 

 Nej.  
 
Egna kommentarer____________________________________________________ 
 
Stort TACK för din medverkan!  
 //Hanna & Malin 
 


