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Sammanfattning!

Från!juni!2011!till!februari!2013!genomfördes!ett!projekt!i!samarbete!mellan!
socialarbetare!vid!Rådgivningen!Oden!vid!Skellefteå!kommuns!socialtjänst!och!forskare!
vid!Institutionen!för!socialt!arbete,!Umeå!universitet.!Syftet!var!att!förklara!hur!och!
varför!Rådgivningen!Oden!(som!arbetar!med!missbruksproblematik)!uppnår!goda!
resultat.!
Det!empiriska!underlaget!samlades!in!genom!fokusgruppsintervjuer!med!personal,!

dokumentation!av!klientarbetet,!reflexionsmöten,!observationer!samt!enskilda!
klientintervjuer.!Resultatet!av!detta!samarbetsprojekt!redovisas!i!form!av!en!
programteori,!dvs.!forskarnas!och!socialarbetarnas!gemensamma!bedömning!av!vilka!
faktorer!som!förklarar!verksamhetens!funktionssätt!och!verksamhetens!utfall.!!
Några!centrala!inslag!i!programteorin!som!visar!hur!och!varför!Rådgivningen!Oden!

uppnår!goda!resultat!är:!!
•!att!det!finns!en!positiv!syn!på!verksamheten!dels!i!den!kommunala!organisationen,!

dels!i!det!omgivande!samhället,!
•!att!personalen!har!stor!frihet!att!utifrån!egna!professionella!bedömningar!utforma!

verksamheten,!!
•!att!det!finns!en!stark!vi%känsla!i!personalgruppen!som!gör!det!möjligt!att!hantera!

svårigheter!och!osäkerhet,!!
•!att!Rådgivningen!Oden!fokuserar!på!lösningar!istället!för!orsaker!till!problem,!samt!

att!socialarbetarna!följer!klienten!mot!de!mål!som!klienten!formulerat,!
•!att!verksamheten!arbetar!med!feedback,!både!till!klienterna!och!till!socialarbetarna!

genom!skattningsskalor!som!systematiskt!används!i!det!dagliga!arbetet.!!
! !



Förord!
Rådgivningen!Oden!i!Skellefteå!är!en!verksamhet!i!Socialtjänstens!regi!som!vänder!sig!
till!människor!med!missbruksproblem.!Under!en!lång!följd!av!år!har!insatserna!varit!
uppskattade!av!de!människor!som!vänt!sig!dit.!Många!har!fått!hjälp!med!sina!problem!
och!bemötandet!har!upplevts!positivt.!Arbetssättet!har!uppenbarligen!fungerat!–!men!
hur!och!varför!uppnår!Oden!goda!resultat?!Med!den!frågan!vände!sig!personalen!vid!
Oden!i!maj!2011!till!en!grupp!forskare!vid!Institutionen!för!socialt!arbete,!Umeå!
universitet.!Det!blev!upptakten!till!ett!samarbete!mellan!Oden!och!forskarna!som!kom!
att!pågå!under!två!år!och!som!redovisas!i!denna!rapport.!

Odens!grundläggande!verksamhetsidé!är!att!arbeta!lösningsinriktat.!Det!innebär!bl.a.!att!
klientens!mål!med!sin!förändring!sätts!i!fokus!och!att!dennes!egna!ansträngningar!att!
åstadkomma!förändringen!blir!viktiga.!Även!i!det!här!redovisade!projektet!kom!flera!av!
klienterna!att!spela!en!viktig!roll,!då!de!medgav!att!forskarna!fick!ta!del!av!
socialarbetarnas!dokumentation!av!insatserna!i!deras!fall.!De!ställde!också!upp!för!
intervjuer!med!forskarna!i!samband!med!att!kontakten!med!Oden!avslutades.!I!några!fall!
fick!också!forskarna!–!efter!klientens!särskilda!medgivande!–!sitta!med!”bakom!spegeln”!
och!följa!samtalet.!Vi!vill!rikta!ett!varmt!tack!till!dessa!personer!för!den!stora!generositet!
som!de!visat,!och!utan!vilken!projektet!inte!skulle!varit!möjligt.!

Personalen!på!Oden!och!forskarna!har!författat!rapporten!gemensamt,!vilket!innebär!att!
samtliga!inblandade!skrivit!utkast!till!rapportens!olika!delar.!Därefter!har!alla!läst!och!
kommenterat!samtliga!textavsnitt!viket!gör!att!samtliga!författare!står!bakom!rapporten!
som!helhet.!

Det!är!vår!förhoppning!att!rapporten!ska!vara!av!intresse!för!flera!olika!målgrupper!
både!utanför!och!inom!akademin.!Vi!antar!att!socialarbetare!i!verksamheter!som!liknar!
Rådgivningen!Oden,!men!även!personer!som!vänder!sig!till!sådana!verksamheter!för!att!
få!hjälp,!kan!ha!glädje!av!texten.!Dessutom!riktar!sig!rapporten!till!forskare,!lärare!och!
studenter!vid!socionomutbildningar!och!näraliggande!utbildningar,!där!behandling!av!
missbruksproblem!är!relevant.!

!

Skellefteå!och!Umeå!i!februari!2014!

Gun%Eva!Andersson%Långdahl,!Björn!Blom,!Agneta!Ericson,!Lena!Gyllenberg,!Roger!
Marklund,!Stefan!Morén,!Marek!Perlinski,!Ulla!Spång!&!Elin!Westermark.!

! !
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1.!Inledning!
I!den!här!rapporten!beskrivs!ett!projekt!som!under!perioden!juni!2011!till!februari!
2013,!genomfördes!i!samarbete!mellan!socialarbetare!vid!Rådgivningen!Oden!vid!
Skellefteå!kommuns!socialtjänst!och!forskare!vid!Umeå!universitet.!Projektet!hade!
inslag!av!såväl!utveckling!och!utvärdering!som!forskning,!det!är!därför!svårt!att!placera!
projektet!i!någon!entydig!kategori.!Till!viss!del!kan!projektet!dock!ses!som!en!
programteoriutvärdering!(Chen,!1990;!Rogers,!2011).!Det!betyder,!i!princip,!att!en!
utvärdering!fr.a.!fokuserar!på!antaganden!om!vad!ett!program!ska!uppnå!och!hur!dessa!
ska!uppnås.!Genom!att!identifiera!de!antaganden!som,!uttalat!eller!outtalat,!vägleder!en!
verksamhet!(dvs.!programteorin)!erhålls!kunskap!om!på!vilket!sätt!och!varför!något!
sker.!Syftet!med!att!utveckla!programteori!är!i!det!här!fallet!att!få!underlag!att!förklara!
hur!och!varför!Rådgivningen!Oden!fungerar!som!den!gör.!Begreppet!programteori!
diskuteras!vidare!i!kapitel!4.!!
!
Frågeställning,!intentioner!och!målsättningar!
Sedan!2002!utvärderas!verksamheten!vid!Rådgivningen!Oden!löpande!genom!att!
klienternas!självskattade!förändring!mäts!via!instrumentet!ORS!(se!mer!om!detta!i!kap.!
2).!Därför!fanns!redan!statistiska!uppgifter!om!i!vilken!utsträckning!klienterna!upplevde!
sig!hjälpta.!Utvärderingarna!med!hjälp!av!ORS!visar!att!majoriteten!av!de!människor!
som!är!i!kontakt!med!Oden!upplever!sig!få!en!påtagligt!förbättrad!livssituation!(Odens!
verksamhetsberättelser!2002%2012).!I!det!avseendet!var!alltså!inte!frågan!om!Oden!
fungerar,!den!frågan!ansågs!redan!besvarad.!Utvärdering!med!hjälp!av!ORS!är!emellertid!
ett!ganska!grovt!begrepp!på!resultat.!Som!vi!ska!se!ger!projektets!teoretiska!
referensram!–!den!som!benämns!KAIMeR!–!underlag!att!utveckla!och!nyansera!detta!
begrepp.!Vi!ska!bl.a.!tala!om!ytaspekter,!processaspekter!och!djupaspekter!av!resultat.!
!
Mot!bakgrund!av!det!man!redan!visste!om!resultaten!blev!den!övergripande!fråga!som!
projektet!avsåg!att!besvara:!Hur!och!varför!uppnår!Rådgivningen!Oden!så!pass!goda!
resultat?!Personalgruppen!på!Oden!hade!redan!innan!projektet!en!del!uppfattningar!om!
hur!och!varför!verksamheten!fungerade,!men!man!eftersträvade!en!mer!djupgående!och!
kvalificerad!insikt!i!den!egna!verksamhetens!sätt!att!fungera.!Bakgrunden!till!denna!
önskan!om!ökad!insikt!formulerades!i!projektets!början!som!ett!antal!intentioner!och!
konkreta!målsättningar:!
!
•!Odens!intentioner!är!att!uppnå!professionell!utveckling,!ökad!förståelse,!bättre!
insatser!samt!tydligare!”varudeklaration”.!

•!Odens!konkreta!målsättningar!är!att!erhålla!en!lokalt!producerad!programteori!som!
förklarar!hur!och!varför!Oden!uppnår!så!pass!goda!resultat!och!som!bidrar!till!att!
vidareutveckla!verksamheten.!

De!forskare!som!medverkade!i!projektet!formulerade!i!likhet!med!socialarbetarna!sina!
utgångspunkter!i!termer!av!intentioner!och!målsättningar:!

•!Forskarnas!intentioner!är!att!uppnå!professionell!utveckling,!att!kunna!testa!och!
vidareutveckla!KAIMeR%teorin,!samt!få!impulser!och!ökad!kunskap!om!socialt!arbete,!
särskilt!missbruksbehandling.!



 

 2 

•!Forskarnas!konkreta!målsättningar!är!att!ta!fram!en!lokalt!producerad!programteori!
som!förklarar!hur!och!varför!Oden!fungerar,!och!som!även!bidrar!till!att!testa!och!
vidareutveckla!generella!principer!för!hur!socialt!arbete!kan!förklaras!och!utvärderas.!
!
Rapportens!uppläggning!
Resten!av!rapporten!är!upplagd!så!att!den!inleds!med!en!kort!presentation!av!
Rådgivningen!Oden,!sedan!redogör!vi!för!projektets!teoretiska!referensram.!Därefter!
presenteras!en!beskrivning!av!projektprocessen,!vilken!följs!av!en!presentation!av!
resultatet,!dvs.!verksamhetens!programteori.!Slutligen!görs!en!sammanfattning!och!
projektets!implikationer!diskuteras.!I!slutet!av!rapporten!diskuteras!även!om!projektet!
besvarat!den!övergripande!frågan!och!i!vilken!utsträckning!intentioner!och!
målsättningar!uppnåddes.! !
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2.!Bakgrund!och!teoretiska!utgångspunkter!för!arbetet!på!Oden!
Rådgivningen!Oden!är!en!del!av!öppenvården!inom!Individ%!och!Familjeomsorgen,!
Skellefteå!Kommun.!Verksamheten!har!varit!igång!sedan!1990.!Rådgivningen!Oden!har!
sex!anställda,!fyra!socionomer,!en!psykolog!och!en!beteendevetare.!Verksamheten!riktar!
sig!till!vuxna!män!och!kvinnor!med!alkohol%,!drog%!och!spelproblem!och!deras!familjer.!
Oden!har!drygt!400!besökare!per!år!där!ungefär!hälften!har!eget!missbruk/beroende!
och!hälften!är!anhöriga.!Besöken!på!Oden!är!kostnadsfria.!

För!att!bli!aktuell!på!Rådgivningen!Oden!kan!man!ringa!själv!eller!komma!på!remiss!
utifrån.!Cirka!70!procent!av!besökarna!hör!av!sig!själva!eller!via!en!anhörig!och!cirka!30!
procent!kommer!till!Oden!via!en!remittent.!Vanligaste!remisserna!kommer!internt!från!
socialsekreterare!inom!socialtjänsten.!Remisser!kommer!också!externt!från!exempelvis!
kriminalvården,!beroendeenheten,!psykiatrin!och!arbetsgivare.!

Behandlingen/rådgivningen!på!Oden!sker!genom!samtal!utifrån!ett!lösningsfokuserat!
förhållningssätt.!Samtalen!kan!vara!enskilda!eller!tillsammans!med!familj!eller!nätverk.!
Samtal!kan!också!ske!med!hjälp!av!ett!team!bestående!av!en!eller!flera!ur!Odens!
personal.!Teamarbetet!på!Rådgivningen!Oden!går!till!så!att!teamet!finns!med!i!samtalet!
bakom!en!envägsspegel.!Teamet!observerar!samtalet!och!kan!också!ringa!in!och!ställa!
frågor!under!samtalets!gång.!Teamet!är!också!till!hjälp!för!att!formulera!den!feedback!
som!klienten!får!efter!samtalets!slut.!Rådgivningen!Oden!jobbar!dessutom!med!en!del!
gruppbehandling.!Det!har!tidigare!funnits!grupper!för!människor!dömda!för!grovt!
rattfylleri!och!grupper!för!missbrukande!kvinnor!och!missbrukande!män.!I!dagsläget!
jobbar!Oden!endast!med!anhöriggrupper.!

Rådgivningen!Oden!har!sedan!starten!1990!på!olika!sätt!försökt!mäta!resultat!i!
behandlingen.!De!senaste!åren!använder!Oden!Outcome!Rating!Scale!(ORS)!för!att!mäta!
om!klienten!kommer!närmare!sitt!mål!och!Session!Rating!Scale!(SRS)!som!ett!sätt!att!
bedöma!kvaliteten!på!arbetsrelationen!(www.myoutcomes.com).!Via!SRS!får!klienten!
tycka!till!om!sin!egen!behandling.!Det!är!dock!inte!vilket!tyckande!som!helst.!Fokus!
ligger!på!att!ge!behandlaren!verktyg!för!att!upprätthålla!och!förbättra!den!terapeutiska!
relationen!till!klienten.!För!Oden!är!ORS!inte!bara!ett!sätt!att!mäta!resultat!utan!
resultatet!lyfts!också!upp!under!samtalen!som!en!del!i!behandlingen.!

!

Alkoholkliniken!blir!Rådgivningen!Oden!

År!1989!fattades!ett!politiskt!beslut!om!hur!vård%!och!behandlingsansvaret!skulle!
fördelas!mellan!Landstinget!i!Västerbotten!och!Skellefteå!kommun!gällande!patienter!
och!klienter!med!missbruk!eller!beroende!och!deras!familjemedlemmar.!Fram!till!1989!
tog!Skellefteå!kommun!ansvar!för!tillnyktring!och!avgiftning!samt!för!öppenvård,!nu!
fattades!beslutet!att!landstinget!skulle!ta!ansvar!för!all!sjukvård!och!kommunen!skulle!ta!
ansvar!för!Öppenvården.!

Beslutet!verkställdes!1990!och!Alkoholrådgivningen!blev!en!egen!verksamhet!i!lokaler!i!
centrala!Skellefteå.!Efter!ett!antal!år!bytte!verksamheten!namn!till!Rådgivningen!Oden,!i!
samband!med!att!man!även!skulle!erbjuda!öppenvård!till!de!som!använde!droger.!I!
samband!med!starten!av!den!Nya!verksamheten!så!blev!det!naturligt!att!fundera!över!
hur!man!skulle!arbeta.!Personalen!som!vid!den!tiden!bestod!av!två!socionomer,!en!
sjuksköterska!och!en!psykolog,!påbörjade!metodarbetet!med!stöd!från!ansvarig!chef,!
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med!att!ställa!frågan:!Vad!är!det!som!fungerar?!Vad!är!det!som!fungerar!i!samtal!med!en!
person!som!missbrukar!eller!har!ett!beroende?!Vad!är!det!som!fungerar!när!man!
samtalar!med!en!partner?!Vad!är!det!som!fungerar!när!man!samtalar!med!barn!och!
vuxna!barn!till!den!som!missbrukar?!Vad!är!det!som!fungerar!när!man!samtalar!med!par!
eller!familjer?!

Personalen!efterfrågade!vidareutbildning!i!arbete!med!individer!som!missbrukar!och!
deras!familjer.!Att!hitta!en!sådan!utbildning!visade!sig!vara!svårt.!Utbildningar!i!
Familjeterapi,!Psykoterapi!och!Kognitiv!terapi!gick!att!hitta,!men!inte!med!fokus!på!det!
komplexa!med!att!det!också!fanns!ett!aktivt!missbruk!eller!en!beroendeproblematik!
parallellt.!

!

Ett!nytt!arbetssätt!växer!fram!

1991!fick!personalen!kännedom!om!en!utbildning!i!Stockholm,!där!fokus!låg!på!samtal!
med!personer!som!missbrukar!och!deras!familjer.!Det!fanns!även!i!inbjudan!en!
hänvisning!till!Socialt!arbete.!Personalen!deltog!i!en!tredagars!workshop!med!Matthew!
Selekman!och!Thomas!Todd.!Dessa!tre!dagar!blev!en!omvälvande!upplevelse!för!
personalen.!Här!hänvisade!man!till!Milton!H!Ericksons!idéer!om!att!”it!is!essential!for!
therapists!to!capitalize!on!whatever!their!clients!brought!to!therapy:!their!language,!
beliefs,!strengths!and!resources,!sense!of!humor,!and!nonverbal!behaviors.”!(Selekman,!
1993).!Man!pratade!om!att!samtalen!skulle!vara!lekfulla!och!att!man!skulle!arbeta!med!
sin!kreativitet!som!socialarbetare.!

Selekman!och!Todd!pratade!om!hur!man!kan!använda!en!”not%knowing!position”!i!sina!
frågor!så!att!man!kan!låta!sig!bli!informerad!av!klienten:!”Den!icke%vetande!positionen!
omfattar!en!allmän!inställning!och!hållning!där!terapeuten!kommunicerar!med!en!
genuin!nyfikenhet.!dvs.,!terapeutens!handlingar!och!attityder!uttrycker!ett!behov!att!få!
veta!mer!om!det!som!sagts,!snarare!än!att!överföra!förutfattade!meningar!och!
förväntningar!om!klienten,!problemen!och!om!vad!som!bör!göras.!Terapeuten!ser!därför!
till!att!han!eller!hon!alltid!är!i!ett!tillstånd!av!”att!bli!informerad!av!klienten”!(Anderson!
&!Goolishian,!1992).!

Berg!och!De!Jong!(2001)!uttrycker!det!så!här:!”Det!krävs!både!engagemang!och!övning!
för!att!lära!sig!och!fortsätta!att!arbeta!med!den!hållningen.!Det!är!en!livslång!process.”!

Det!som!personalen!specifikt!fastnade!för!var!de!videoinspelade!samtal!som!visades!
under!tre!dagars!workshop.!Todd!och!Selekman!höll!inte!enbart!en!föreläsning!om!vad!
de!gjorde!i!sitt!arbete,!de!visade!även!hur!det!gick!till.!Det!som!var!mest!imponerande!
var!hur!de!med!sitt!förhållningssätt!skapade!engagemang.!I!ett!läge!i!samtalet!blev!
klienten!aktiv!och!det!blev!tydligt!vad!klienten!ville.!Terapeuten!valde!då!att!följa!
klienten!i!dennes!spår.!Vid!avslutad!utbildning!fick!personalen!med!sig!en!skrift!med!
instruktioner!om!teknik,!tankesätt!och!konkreta!frågor!att!ställa!till!klienten.!Denna!
skrift!översattes!och!alla!började!experimentera!med!det!nya!tänkandet!i!sina!samtal.!!

Under!samma!tidsperiod!deltar!en!av!socionomerna!på!Oden!i!en!workshop!med!Tom!
Andersen,!han!förmedlade!sitt!arbete!med!Reflekterande!team!(Andersen,!1991).!
Personalen!på!Oden!uppmärksammades!därmed!på!nya!sätt!att!använda!teamet,!den!
egna!arbetsgruppen!i!mötet!med!klienten.!Personalen!läste!om!reflekterande!team!och!
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började!reflektera!tillsammans!med!varandra!när!klienten!lyssnade,!klienten!fick!ta!del!

av!olika!tankegångar!från!socialarbetarna!och!sedan!själv!välja!hur!man!ville!gå!vidare.!

Personalen!upplevde!att!de!funnit!något!nytt!att!tillföra!till!sitt!arbetssätt!och!de!ville!

gärna!lära!sig!mer.!1992!deltog!de!i!en!kurs!med!fokus!på!arbete!med!missbruk,!Scott!D!

Miller!var!inbjuden!till!2!dagars!workshop!i!Stockholm!med!temat!”Working!with!the!

problem!drinker”.!Scott!inledde!dessa!två!dagar!med!att!skriva!på!tavlan!”What!

works?”Att!han!just!använde!denna!fråga!fick!en!enorm!betydelse!för!personalen!på!

Oden.!En!känsla!av!att!ha!hittat!hem!infann!sig,!”här!är!det!någon!som!arbetar!med!

samma!frågeställning!som!vi”.!

Personalen!kom!nu!för!första!gången!i!kontakt!med!Solution!Focused!Therapy!med!

filosofin:!if!it!ain’t!broken!–!don’t!fix!it,!once!you!know!what!works!!do!more!of!it,!if!it!

doesn’t!work!–!then!don’t!do!it!again!–!do!something!else.!(Berg!&!Miller,!1992).!!

Personalen!åkte!hem!och!läste!mer!om!Lösningsfokuserad!korttidsterapi.!Diskussioner!

och!praktik!ledde!fram!till!mer!intresse!för!att!lära!sig!detta!arbetssätt.!Personalen!fick!

möjlighet!till!fler!fortbildningstillfällen!med!Scott!D!Miller,!även!med!Insoo!Kim!Berg!och!

Steve!de!Shazer!i!olika!workshops.!!

1992!läste!personalen!en!avslutningsintervju!som!användes!av!Insoo!Kim!Berg!och!

Steve!de!Shazer!vid!deras!klinik!i!Milwaukee!(George,!Iveson!&!Ratner,!1992).!Intervjun!

översattes!och!personalen!började!med!att!intervjua!alla!klienter!som!avslutade!sin!

behandling.!Personalen!fick!genom!detta!idéer!och!tankar!från!klienterna!som!hjälpte!

dem!att!utveckla!arbetet.!

1994!gjorde!personalen!ett!val!att!testa!den!Lösningsfokuserade!terapin!fullt!ut!med!

team.!Genom!att!öppna!upp!det!egna!rummet!och!arbeta!i!samtal!med!klienten!med!

teamet!bakom!en!envägsspegel,!genom!att!vid!första!samtalet!fråga!om!förändringar!

innan!behandlingens!start,!fråga!om!undantag!–!vad!det!är!som!fungerar!när!problemet!

inte!finns!där,!ställa!mirakelfrågan!för!att!omvandla!problemformuleringen!till!mål!och!

lösningar,!genom!att!ställa!skalfrågor,!ta!paus!och!ge!feedback!i!slutet!av!samtalet.!

(Bavelas,!De!Jong!et!al.,!2013).!Det!var!ett!stort!steg!när!socialarbetaren!själv!skulle!

arbeta!med!en!klient!och!låta!teamet!titta!på!det!arbetet!samtidigt!som!man!tränade!på!

ett!helt!nytt!arbetssätt.!Men!effekten!av!detta!var!att!socialarbetaren!fick!stöd!i!sin!

utveckling!i!att!lära!sig!arbeta!lösningsinriktat!samtidigt!som!fler!socialarbetare!kan!

hjälpa!klienten!att!arbeta!med!sina!lösningar.!Personalen!upplevde!att!arbetsmiljön!

förbättrades!och!man!valde!att!fortsätta!med!detta!utvecklingsarbete.!Efter!hand!så!

väcktes!en!fundering!och!en!självrannsakan!om!detta!enbart!var!ett!arbetssätt!som!

personalen!själva!trivdes!med.!Det!ledde!fram!till!att!två!personer!ur!personalgruppen!

valde!att!genomföra!en!studie!för!att!ta!reda!på!vad!klienterna!själva!tyckte,!”Kvinnor!i!

Lösningstagen”!1995.!

Genom!att!följa!sju!klienter!genom!deras!behandling!blev!det!möjligt!att!se!om!samtalen!

följde!det!Lösningsinriktade!förhållningssättet.!Fanns!det!en!målformulering!med!i!

behandlingen!som!var!så!konkret!beskriven!att!man!kunde!följa!klientens!arbete!med!

olika!lösningar?!Kunde!man!med!hjälp!av!skalfrågor!se!om!lösningarna!hjälpte!klienten!

att!komma!närmre!sitt!mål?!Kunde!man!med!hjälp!av!arbete!med!team,!paus!och!

feedback!uppmuntra!och!coacha!klienten!vidare!i!arbetet?!Kunde!man!även!se!när!

klienten!tappade!riktningen!i!sitt!arbete!så!att!teamet!och!socialarbetaren!aktivt!kunde!

gå!in!och!styra!klienten!att!igen!arbeta!vidare!mot!sitt!mål?!Utfallet!var!positivt,!det!gick!



 

 6 

att!följa!arbetet!med!lösningar!närmare!ett!konkret!formulerat!mål,!det!var!möjligt!att!
genom!skalor!kunna!se!den!stegvisa!förändringen,!man!kunde!även!se!när!klienten!
tappade!fart!eller!avvek!från!sin!planering.!Feedbackarbetet!gav!teamet!och!
socialarbetaren!möjlighet!att!både!uppmuntra!framsteg!och!att!korrigera!när!så!
behövdes.!

I!samma!studie!genomfördes!intervjuer!med!fokus!på!vad!klienten!tyckte!om!
arbetssättet.!Klienterna!menade!att!det!var!naturligt!att!man!fick!hjälp!med!att!
formulera!sitt!eget!mål,!de!tyckte!att!det!var!svårt!att!värdera!sin!förändring!utifrån!
siffror!och!skalor!men!de!gillade!att!de!såg!att!de!kom!närmare!sitt!mål.!Klienterna!hade!
olika!tankar!om!att!ha!ett!team!bakom!en!envägsspegel,!alla!gillade!att!få!ta!paus!och!
sedan!få!en!feedback!i!slutet!av!varje!samtal.!

Resultatet!av!studien!var!att!personalen!fick!stöd!för!att!arbeta!vidare!med!arbetssättet.!
Återigen!upplevde!personalen!att!klienterna!hade!värdefull!information!att!ge!till!
socialarbetaren!och!teamet.!Personalen!tyckte!att!det!var!synd!att!inte!alla!klienter!fick!
möjlighet!att!påverka!sina!samtal!under!pågående!behandling.!Nästa!steg!var!att!
personalen!fortsatte!att!arbeta!med!Lösningsfokuserad!korttidsterapi,!genomförde!
avslutningsintervjuer!och!man!skapade!nu!även!en!egen!samtalsutvärdering,!gav!
därmed!klienten!möjlighet!att!tycka!till!om!varje!samtal!samt!lämna!idéer!om!hur!den!
fortsatta!behandlingen!skulle!gå!till.!Personalen!började!nu!med!en!systematisk!
uppföljning!av!sina!samtal!med!klienterna.!!

Genom!åren!har!klienterna!haft!möjlighet!att!tycka!till!om!och!korrigera!sin!egen!
behandling.!Personalen!har!haft!möjlighet!att!utifrån!sitt!sätt!att!tänka!om!vad!som!
fungerar,!med!sin!grund!i!Lösningsfokuserad!korttidsterapi,!anpassa!varje!behandling!
till!den!klient!som!finns!i!rummet.!

Den!systematiska!uppföljning!som!genomfördes!med!hjälp!av!avslutningsintervjuer!och!
samtalsutvärderingar!redovisades!varje!år!i!en!verksamhetsberättelse,!men!vad!som!
saknades!var!att!ha!en!möjlighet!till!att!aggregera!sina!data.!Personalen!efterfrågade!ett!
sätt!att!sammanställa!sina!behandlingsresultat.!!

Från!första!mötet!1992!och!fram!till!skrivande!stund!har!personalen!haft!återkommande!
fortbildnings%!och!handledningsdagar!med!Scott!D!Miller.!Vid!millennieskiftet!
introducerade!Scott!ett!instrument!för!uppföljning!som!gav!möjlighet!att!både!mäta!
resultat!och!utvärdera!samtal!och!det!fanns!även!en!möjlighet!att!aggregera!data.!!2002!
inledde!personalen!sitt!arbete!med!att!följa!resultat!med!hjälp!av!ORS!–!Outcome!rating!
scale!och!man!började!successivt!byta!ut!den!egna!samtalsutvärderingen!till!SRS!–!
Session!rating!scale!(www.scottdmiller.com/performance%metrics/).!Data!aggregerades!
med!hjälp!av!programmet!ASSIST!som!senare!byttes!ut!till!MyOutcomes!
(www.MyOutcomes.com).!

Efter!2005!har!personalen!tillsammans!med!sina!klienter!fullt!ut!fortlöpande!kunnat!
titta!på!vilka!resultat!som!uppnås!under!de!samtal!som!genomförs!på!Oden.!2007!
presenterades!detta!uppföljningsarbete!i!ett!kapitel!i!boken!”Klienten!–!den!glemte!
terapeut”.!I!samband!med!detta!deltog!man!även!med!en!presentation!på!konferensen!
”Vis!vi!kunde!starte!på!nytt”!i!Norge.!Verksamheten!har!under!de!senaste!fem!åren!även!
haft!möjlighet!att!aggregera!sina!data!och!jämföra!resultat!med!andra!professionellas!
resultat!runt!om!i!världen.!Odens!resultat!har!stått!sig!väl!i!jämförelse,!både!vad!gäller!
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hur!många!klienter!som!uppnått!en!reliabel!förändring!med!mätning!på!ORS!och!vad!
gäller!korrelerad!”effektstorlek”.!

!

Att!utveckla!verksamheten!vidare!–!upptakten!till!projektet!

Ansvariga!chefer!har!under!åren!lämnat!utrymme!för!personalen!(som!från!2000!består!
av!sex!personer:!fyra!socionomer,!en!beteendevetare!och!en!psykolog)!att!själva!ge!
förslag!på!och!planera!fortbildning!utifrån!verksamhetens!uppdrag!att!nå!familjer!där!
det!finns!ett!missbruk,!att!nå!familjerna!i!ett!tidigt!stadium!med!råd,!stöd!och!samtal!i!
öppenvård!för!att!åstadkomma!en!förändring!i!familjen.!

Inför!2011!och!planering!av!årets!fortbildning!blev!det!tydligt!att!personalen!inte!hade!
något!större!behov!av!att!fylla!på!med!nya!kurser.!Det!behov!som!fanns!i!gruppen!
handlade!mer!om!att!ta!reda!på!vad!i!det!som!görs!som!fungerar!i!mötet!med!klienter.!
Det!fanns!en!nyfikenhet!inför!att!göra!en!genomlysning!av!det!egna!arbetet.!Planeringen!
strandade!vid!frågeställningen:!hur!gör!man!ett!sådant!arbete?!

Under!en!vinterkväll!i!Skogssamernas!land!pågår!ett!samtal!vid!en!öppen!eld.!Vad!är!en!
bra!utbildning,!kurs?!Hur!underhåller!man!en!professionalitet!genom!fortbildning?!Hur!
håller!man!nyfikenheten!vid!liv?!Samtalet!pågår!mellan!en!student!och!en!av!personalen!
på!Oden.!!

När!studenten!hör!hur!tankegångarna!om!fortbildning!går!på!Oden!så!knyts!dessa!
tankar!ihop!med!en!kurs!som!studenten!verkligen!uppskattat,!en!kurs!om!utvärdering!i!
socialt!arbete!med!hjälp!av!teorin!KAIMeR!(Blom!&!Morén,!2007).!Här!fanns!det!en!
koppling!mellan!de!reflektioner!som!personalen!på!Oden!haft!och!de!tankar!som!finns!i!
utvärdering!med!hjälp!av!KAIMeR!dokumentation!samt!sökandet!efter!en!programteori.!
Detta!möte!mellan!en!student!och!en!av!personalen!på!Oden!ledde!sedan!fram!till!en!
fråga!om!detta!kunde!vara!det!som!skulle!passa!som!en!fördjupning!och!en!utveckling!
för!Oden.!Personalgruppen!enades!om!att!detta!var!en!idé!värd!att!arbeta!vidare!med.!

Frågan!ställdes!först!till!ansvarig!chef!och!avdelningschef,!skulle!ett!utvärderingarbete!
med!forskare!kunna!vara!en!fortbildning!för!personalen?!Kunde!ett!arbete!med!
utvärdering!vara!ett!bra!sätt!att!utveckla!kompetensen!för!personalen?!Med!stöd!från!
cheferna!så!ställdes!frågan!till!forskarna!Björn!Blom!och!Stefan!Morén!om!de!skulle!
kunna!tänka!sig!att!inleda!ett!samarbete!med!Rådgivningen!Oden.!!

! !
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3.!Teoretisk!referensram!
Projektets!teoretiska!referensram!har!utgjorts!av!KAIMeR!som!är!en!teori!för!socialt!
arbete!utvecklad!vid!Institutionen!för!socialt!arbete,!Umeå!universitet.!Här!ges!endast!en!
kortfattad!beskrivning!av!teorins!huvuddrag!då!den!finns!mer!utförligt!beskriven!på!
andra!ställen!(Blom!&!Morén,!2007,!2010,!2011b).!Det!mest!centrala!begreppet!i!
KAIMeR!är!generativa!mekanismer!vilket!diskuteras!nedan.!

Kritisk!realism!och!generativa!mekanismer!
KAIMeR!har!en!metateoretisk!utgångspunkt!i!perspektivet!kritisk!realism!som!bl.a.!
innebär!att!det!som!får!något!att!hända!i!världen!kan!förstås!i!termer!av!generativa!
mekanismer!(Archer,!Bhaskar,!Collier!&!Norrie,!1998;!Bhaskar,!1978,!1989,!1993,!1998).!
Dessa!mekanismer!är!sällan!direkt!observerbara,!dock!är!de!inte!mindre!verkliga!eller!
verkningsfulla!för!det.!Ett!grundläggande!antagande!är!att!om!socialt!arbete!ska!
förklaras!på!ett!mer!djupgående!sätt!så!bör!dessa!mekanismer!finnas!med!i!förklaringen.!!
!
Den! kritiska! realismens! ontologi! innebär! att! verkligheten! till! sin! natur! är! uppdelad! i!
olika! domäner.! Bhaskar! (1989)! gör! en! distinktion! mellan! tre! ontologiska! domäner:!
empirins,! det! faktiskas! och! verklighetens.! Danermark! m.fl.! (2003)! beskriver! denna!
distinktion! på! följande! sätt:! Den! empiriska! domänen! utgörs! av! det! vi! upplever! direkt!
eller! indirekt.!Den! är! åtskild! från!det! faktiskas!domän,! där!händelser! utspelas! oavsett!
om!vi!upplever!dem!eller! inte.!Det! som!sker! i! världen!är! inte!detsamma!som!det! som!
observeras.!Det! faktiskas!domän!är! i! sin! tur!åtskild! från!verklighetens!domän.! I!denna!
finns! det! som! förmår! producera! händelser! i! världen,! det! som!med! en!metafor! kallas!
mekanismer.!
!
Fenomenet!generativa!mekanismer!är!abstrakt!genom!att!det!inte!går!att!greppa!direkt!
med!våra! sinnen.!Vi! får! i! stället! tänka!oss! generativa!mekanismer! som!entiteter! i! den!
sociala! verkligheten! som! under! gynnsamma! omständigheter! kan! aktiveras! och! ge!
upphov! till! olika! händelser.! Det! kan! t.ex.! handla! om! en! klient! som! under! vissa!
omständigheter! väljer! att! förändra! sitt! liv! som! en! följd! av! socialarbetares! insatser.!
Händelserna!som!sådana!–!klientens!och!socialarbetarens!gemensamma!ansträngningar!
liksom!den! framväxande! förändringen! –! kan! direkt! observeras! och! dokumenteras.!De!
mekanismer!som!kan!förklara!hur!och!varför!detta!hände!kan!vi!emellertid!bara!komma!
åt!indirekt!genom!att!formulera!teorier!om!dessa!mekanismer.!!
!
Sammanfattningsvis,!med!generativa!mekanismer!i!socialt!arbete!avser!vi!en!
kombination!av!dels!krafter!i!termer!av!orsaker,!människors!intentioner,!motiv!och!
överväganden!och!dels!social!interaktion.!Mekanismerna!existerar!som!möjligheter!i!
kombinationen!av!dessa!beståndsdelar.!Ibland!utlöses!mekanismerna!av!insatser!och!
ibland!utlöser!mekanismerna!insatser!(genom!aktörerna).!!
!
!
! !
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KAIMeR!
KAIMeR!är!en!akronym!som!står!för!ett!antal!övergripande!antaganden!om!hur!socialt!
arbete!fungerar:!
!
Under!olika!Kontextuella!förhållanden! ! (K)!
gör!olika!Aktörer! ! ! ! (A)!
olika!Insatser! ! ! ! (I)!
som!utlöser!eller!utlöses!av!olika!Mekanismer! ! (Me)!
som!genererar!kortsiktiga!och!långsiktiga!Resultat!! (R)!
!
Dessa!begrepp!finns!ordnade!och!exemplifierade!i!ett!begreppsschema!som!ger!en!
överblick!av!teorins!struktur!och!innehåll!(se!figur!1).!!
!
Huvud- och underbegrepp Exempel 
KONTEXTER  
Samhällelig och kulturell kontext 
Möjliggörande inslag 
Hindrande inslag 

Omvärld, grannskap, andra organisationer. Främjande respektive 
problemskapande strukturer etc. 

 
Klientens livsvärld 
Primära relationer och livsvärldsvillkor 

Familj, släkt, nära vänner etc. Även ”problemskapande” relationer. Hälsa, 
boende, försörjning etc. Kritiska/betydelsefulla händelser. 

Sekundära relationer och livsvärldsvillkor 
 

Kollegor, grannar, bekanta etc. Även ”problemskapande” relationer. 
Arbetsplatsen, kommunikationer, rekreationsmöjligheter etc. 
Kritiska/betydelsefulla händelser. 

Biståndskontext 
Direkta biståndsvillkor 
 

Fysisk och social ”miljö” där det direkta biståndet sker. En verksamhets 
”inre”/arbetsorganisation, organisering, placering, interiör, samarbetsklimat 
etc. Officiella och inofficiella programteorier. 

Indirekta biståndsvillkor 
 

Lokala biståndsvillkor och de som sätter dessa. ”Yttre”/övergripande 
organisation, organisering, politiker, chefer, målsättningar, resurstilldelning 
etc. 
Officiella och inofficiella programteorier. 

Kontextmekanismer (sociala) 
Makronivå 

Marknadsmekanismer etc. 

Mesonivå Organisationsmekanismer etc. 
Mikronivå Gruppmekanismer etc. 
AKTÖRER  
Primära biståndsaktörer 
 

Socialarbetare, terapeut. etc 
Grundsyn på människan, samhälle och socialt arbete 

Klienter 
 

Vuxna, ungdomar, barn.  
Grundsyn på människan, samhälle och socialt arbete 

Andra biståndsaktörer 
Formella andra biståndsaktörer 

Lärare, läkare, polis, präst etc. 
Grundsyn på människan, samhälle och socialt arbete 

 
Informella andra biståndsaktörer 
 

Någon som bistår, utan att ha en formell biståndsroll. T.ex. en granne. 
Grundsyn på människan, samhälle och socialt arbete 

INSATSER 
Socialarbetarinsatser 
Formella insatser 

Metoder, arbetssätt, tekniker, förhållningssätt. Introducerandet av idéer och 
resurser etc. 

Informella insatser 
 

T.ex. hjälp, stöd, umgänge på vänskapsbasis 

Klientinsatser 
 

Ansträngningar, förhållningssätt, överväganden, beredvillighet, val etc. 

Andras insatser 
Formella insatser 
 

Metoder, arbetssätt, tekniker, förhållningssätt. Introducerandet av idéer och 
resurser etc. 

Informella insatser 
 

Medkänsla, praktisk hjälp, förväntningar, social kontroll etc. 

MEKANISMER 
Sociala biståndsmekanismer 

T.ex. Gensvars-, Utmanings-, Rollöverskridande-, Risktagandemekanismer 

Socialpsykologiska Internalisering av det externa och externalisering av det interna 
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Psykologiska 
 

T.ex. Altruism, ”Socialt patos”, Egoism, ”Revanschlust”, Identifikation 

RESULTAT 
Utfall 

T.ex. erhållit materiellt eller emotionellt bistånd 

Effekter (tidiga, medell., långsiktiga) 
Ytaspekter 
Generella 
Specifika 

 
 
T.ex. slutat missbruka, fungerande ekonomi 
T.ex. en ny tatuering, annan klädstil, annat umgänge 

Processaspekter T.ex. gradvis ökat ansvar för den egna förändringen 
Djupaspekter 
Generella 
Specifika 

 
T.ex. förändrad självbild, emotionell mognad, ökad social kompetens 

T.ex. fri från en viss typ av ångest, kan glädjas åt sina barn, omvärderat 
betydelsen av nära relationer 

!
Figur!1.!Begreppsschema!för!KAIMeR!–!indelningar!och!exempel.!

!
De!teoretiska!begreppen!i!begreppsschemat!har!legat!till!grund!för!utformandet!av!en!
blankett!för!klientdokumentation!(se!bilaga!2)!som!socialarbetarna!på!Oden!använde!
under!projekttiden.!Observera!att!dokumentationsblanketten!inte!är!en!exakt!avspegling!
av!teorin.!Blanketten!har!utformats!i!syfte!att!fånga!teoretiska!aspekter!på!ett!mer!
praktiknära!sätt!(så!kallad!operationalisering).!Teorins!användbarhet!i!projektet!och!
vidareutveckling!som!ett!resultat!av!detta,!diskuteras!i!slutet!av!rapporten.!!
! !
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4.!Design!och!genomförande!av!projektet!
En!av!målsättningarna!med!projektet!var!att!ta!fram!en!programteori!som!förklarar!hur!
och!varför!Rådgivningen!Oden!uppnår!så!pass!goda!resultat,!och!som!bidrar!till!att!
vidareutveckla!verksamheten.!Som!en!introduktion!till!den!programteori!som!
presenteras!i!nästa!kapitel!diskuteras!nedan!innebörden!i!och!skillnader!mellan!några!
anknytande!begrepp.!!

!

Begreppet!programteori!

I!litteraturen!på!området!definieras!begreppet!programteori!på!delvis!olika!sätt,!men!
något!som!de!flesta!tycks!vara!överens!om!är!att!det!handlar!om!underliggande!
antaganden!rörande!ett!program.!Ett!tydligt!exempel!är!Weiss!(1998)!definition!av!
programteori!som!lyder:!”Assumptions!about!the!chain!of!interventions!and!participant!
responses!that!lead!to!program!outcomes.”!(a.a.,!sid.!335).!Leeuw!(2003)!pekar!på!en!
avgörande!skillnad!mellan!programlogik!och!programteori,!som!är!relevant!i!
sammanhanget.!En!programlogik!beskriver!ett!programs!förutsättningar,!beståndsdelar,!
processer!och!resultat,!men!saknar!vanligtvis!antaganden!om!vilka!mekanismer!som!är!
verksamma.!En!programteori,!däremot!”consists!of!an!explicit!theory!or!model!of!how!the!
program!causes!the!intended!or!the!observed!outcomes”!(Rogers,!Petrosino,!Huebner!&!
Hacsi,!2000,!sid.!5).!Det!sistnämnda!innebär!att!en!programteori!inte!bara!är!deskriptiv!
utan!även!innehåller!resonemang!av!förklarande!karaktär!om!hur!resultat!åstadkoms!
via!programmet.!!

Ytterligare!en!definition!som!inbegriper!programteorins!förklarande!funktion,!men!även!
dess!normativa!inslag,!hittar!vi!hos!Chen!(1990).!Han!skriver!att!programteori!är!”a!
specification!of!what!must!be!done!to!achieve!the!desired!goals,!what!other!important!

impacts!may!also!be!anticipated,!and!how!these!goals!and!impacts!would!be!generated”!

(sid.!43).!Chen!menar!därför!att!programteori!består!av!två!delar:!normativ!och!kausativ!
teori.!Normativ!teori!beskriver!programmet!som!det!bör!vara,!vilket!avser!önskvärda!
mål!och!resultat!samt!hur!insatserna!bör!genomföras!för!att!nå!dessa!mål!och!resultat.!
Kausativ!teori!avser!empiriskt!baserade!antaganden!om!hur!verksamheten!faktiskt!
fungerar!samt!under!vilka!villkor!som!man!sannolikt!kan!uppnå!vissa!resultat.!!

Vårt!sätt!att!förhålla!oss!till!begreppet!programteori!i!den!här!rapporten!ligger!i!stort!
sett!i!linje!med!Chens!definition,!dvs.!teorin!inbegriper!både!en!normativ!och!en!kausativ!
dimension.!Exempel!på!ett!normativt!inslag:!”Resultat!handlar!om!att!hitta!ett!sätt!att!
leva!och!en!nivå!som!är!bra!för!en!själv.”!Ett!exempel!på!ett!kausativt!inslag!är:!”!det!är!
viktigt!för!klienten!att!höra!sig!själv!prata!om!t.ex.!sina!mål!–!och!då!uppleva:!Oj,!jag!vet!ju!

precis!vad!det!är!jag!vill!och!jag!vet!också!hur!jag!ska!ta!det!första!lilla!steget”.!Därutöver!
har!programteorin!en!deskriptiv!del!som!betyder!att!den!ger!beskrivningar!av!centrala!
inslag!i!Odens!sätt!att!fungera,!till!exempel:!”!Viktiga!aktörer!för!klienten!är!ofta!familjen,!
vänner,!arbetsgivare,!en!granne!m.fl.!Sådana!aktörer!synliggörs!vid!remisstillfället!samt!i!

löpande!samtal!med!klienten…”.!

!

!

!
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Metodtriangulering!och!fallstudieansats!

Under!projektets!datainsamling!användes!ett!flertal!metoder.!Ambitionen!var!att!
åstadkomma!en!långtgående!metodtriangulering!(Merriam,!1994).!Analysen!av!
dataunderlaget!innefattade!både!konventionell!kvalitativ!innehållsanalys!samt!
specialkonstruerade!protokoll!för!analys!av!klientdokumentation!och!intervjuer.!Dessa!
protokoll!utgick!från!centrala!komponenter!i!KAIMeR%teorin.!
!
Projektet!hade!en!fallstudieansats!(Merriam,!1994;!Stake!1995).!Detta!innebar!att!
rådgivningen!Oden!med!alla!sina!anställda,!inklusive!praktikanter!och!vikarier,!
tillsammans!med!en!grupp!av!fyra!utvalda!klienter!studerades!som!en!helhet,!med!sin!
egen!interna!dynamik.!
!
Undersökningspopulation!
Undersökningspopulationen!bestod!av!13!personer:!
•!Sex!socialarbetare!vid!rådgivningen!Oden.!Fyra!av!dem!arbetar!aktivt!med!klienterna!i!
studien.!
•!Tre!andra!personer!mer!löst!kopplade!till!Oden,!d.v.s.!en!vikarie!och!två!praktikanter.!
•!Fyra!klienter!med!olika!men!typiskt!missbruksrelaterade!problem.!
!
Datainsamlingsmetoder!
Datainsamlingen!påbörjades!i!juni!2011!och!avslutades!i!februari!2013.!Fem!huvudtyper!
av!datainsamlingsmetoder!användes:!
!
•!Fokusgrupper!med!all!personal!på!Oden.!(Inte!bara!de!som!direkt!var!involverade!i!
arbetet!med!de!studerade!klienterna).!Alla!fokusgruppsmöten!spelades!in!och!
transkriberades.!
!
•!Särskilt!dokumentationsprotokoll!(datorbaserat)!för!att!på!djupet!följa!upp!Odens!
arbete!med!fyra!specifika!klienter.!Protokollets!struktur!följde!komponenterna!i!
KAIMeR%teorin,!vilket!möjliggjorde!för!forskarna!att!direkt!kommentera!socialarbetares!
anteckningar!från!möten!med!sina!klienter.!Forskarnas!kommentarer!fungerade!dels!
som!en!återkoppling!till!socialarbetarna,!dels!som!en!utgångspunkt!för!möten!med!
samtliga!socialarbetare!(se!nästa!punkt).!Varje!forskare!bereddes!möjlighet!att!
kommentera!varje!enskild!klients!protokoll.!
!
•!Möten!med!alla!socialarbetare!(reflektionsmöten)!för!att!diskutera!kommentarerna!och!
feedbacken!från!forskarna.!Dessa!möten!spelades!in.!
!
•!Observation!(genom!envägsspegel)!av!socialarbetares!sessioner!med!klienter.!
!
•!Strukturerade!intervjuer!med!klienter.!(Det!sista!steget!i!insamlingen!av!uppgifter!om!
enskilda!klienter.)!Av!praktiska!skäl!kunde!bara!tre!klienter!intervjuas.!Intervjuerna!
spelades!in,!transkriberades!och!analyserades!med!hjälp!av!konventionell!
innehållsanalys.!I!ett!andra!steg!strukturerades!innehållsanalysens!resultat!enligt!
KAIMeR,!d.v.s.!efter!samma!principer!som!i!klienters!dokumentationsprotokoll.!!!

!

! !
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Analys!av!det!empiriska!materialet!

Här!beskrivs!och!exemplifieras!de!principiella!stegen!i!analysen!av!det!empiriska!
materialets!olika!delar.!De!olika!stegen!innebär!att!en!preliminär!programteori!
successivt!utvecklas!vidare!på!basis!av!vad!som!framkommer!i!det!empiriska!materialet.!
!
Fokusgrupper!och!reflektionsmöten!
Det!material!som!samlades!in!under!fokusgruppsdiskussioner!(där!fokus!var!Odens!
generella!mål,!arbetssätt!och!antaganden)!och!reflektionsmöten!(som!koncentrerades!
på!socialarbetarnas!dokumentation!i!specifika!fall),!analyserades!på!ett!likartat!sätt.!
Analysen!inleddes!med!att!de!inspelade!samtalen!mellan!forskare!och!socialarbetare!
transkriberades!i!sin!helhet.!Utsnittet!nedan!illustrerar!en!fokusgruppsdiskussion!där!
temat!är!centrala!Aktörer!i!Odens!klientarbete.!
!
Forskarna:!Vilka!aktörer!är!viktiga!i!er!verksamhet?!

Personalen!på!Oden:!För!klienten!är!familjen,!en!vän,!en!arbetsgivare,!en!granne!etc.!Det!
kommer!fram!vid!remisstillfället,!dessutom!i!samtalet!utan!att!man!kartlägger.!De!frågar!”vilka!
personer!är!viktiga!för!dig?”!”Vem!är!den!förste!som!skulle!upptäcka!om!det!blir!en!förändring!
för!dig?”.!Då!får!de!veta!vilka!som!är!viktiga.!Oden!uppmuntrar!klienten!att!bjuda!in!personer!
som!klienten!anser!är!viktiga.!De!behöver!inte!säga!till!i!förväg,!utan!kan!ta!med!sig!personen!vid!
besöket.!En!hade!alltid!sin!väninna!med!sig!under!hela!behandlingen,!någon!kan!ha!sonen!med!
sig,!en!annan!mannen!%%%!

Forskarna:!Ni!utgår!nu!från!klienterna,!men!kan!det!finnas!viktiga!aktörer!som!ni!ser,!som!inte!
klienterna!tänker!på?!!

Personalen!på!Oden:!Oden!har!kontakter!med!bl.a.!socialsekreterare!eller!psykiatripersonal,!
frivården,!arbetsgivare.!Oden!vill!helst!att!de!personerna!kommer!till!Oden,!och!ofta!blir!det!så.!
Om!en!socialsekr.!vill!ha!en!uppföljning!så!”kräver”!Oden!att!de!kommer!dit!första!gången,!så!att!
de!kan!förklara!sitt!arbete,!och!hur!uppföljningen!ser!ut.!%%%!

!
Figur!2.!Exempel!på!samtal!vid!en!fokusgruppsdiskussion!
!
Därefter!sammanfattades!och!sorterades!innehållet!i!utskriften!enligt!den!struktur!som!
finns!i!KAIMeR.!Det!vill!säga,!de!utsagor!som!rörde!en!viss!aspekt!av!teorin!(t.ex.!
Aktörer)!sammanfördes!till!koncentrerade!meningar!som!uttryckte!Odens!antaganden!
gällande!denna!aspekt.!Härigenom!började!Odens!programteori!successivt!växa!fram.!
Tillvägagångssättet!kan!beskrivas!som!en!kombination!av!en!teoristyrd!innehållsanalys!
(Patton,!2002)!och!meningskoncentrering!(Kvale,!1997).!I!det!följande!åskådliggörs!hur!
detta!analyssteg!kunde!ta!sig!uttryck!i!den!preliminära!programteorin:!
!
! !
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Odens!antagande!rörande!Aktörer:!

%!att!viktiga!aktörer!för!klienten!ofta!är!familjen,!vänner,!arbetsgivare,!en!granne!m.fl.!!

%!att!det!är!betydelsefullt!att!erbjuda!klienter!att!ta!med!sig!viktiga!personer!till!Oden.!

%!att!personer!som!är!viktiga!för!klienter!kan!finnas!”med!i!rummet”!utan!att!vara!fysiskt!
närvarande!(dvs.!som!en!del!i!ett!samtal).!

%!att!socialsekreterare,!personal!inom!frivården,!psykiatrin!eller!arbetsgivare!ofta!är!
betydelsefulla!formella!aktörer.!%%%!

!
Figur!3.!Exempel!på!Odens!antaganden!i!den!framväxande!programteorin!
!
Den!framväxande!programteorin!utgjorde!i!sin!tur!det!skriftliga!underlaget!till!
fokusgruppsdiskussionerna.!Stegvis!beskrivet!genomfördes!processen!på!följande!sätt:!
1)!skissering!av!preliminär!programteori,!2)!fokusgruppsdiskussion,!3)!analys!av!
diskussioner,!4)!vidareutveckling!av!preliminär!programteori,!5)!fokusgruppsdiskussion!
etc.!!
!
Diskussioner!från!reflektionsmötena!analyserades!på!ett!liknande!sätt.!Den!
huvudsakliga!skillnaden!bestod!i!att!underlaget!för!reflektionerna!var!de!
dokumentationsblanketter!(bilaga!2)!där!socialarbetarna!löpande!förde!anteckningar!
om!de!klienter!som!följdes!under!projekttiden.!!Varje!månad!skickades!kopior!på!
dokumentation!till!forskarna!(i!lösenordsskyddade!datafiler).!Forskarna!läste!
dokumentationen,!förde!in!kommentarer!och!skickade!tillbaka!filerna!till!Oden.!Vid!den!
efterföljande!träffen!diskuterades!den!kommenterade!dokumentationen.!Dessa!
reflektionsmöten!spelades!in,!transkriberades!och!analyserades!av!forskarna.!Analysen!
innebar!att!utskrifterna!granskades!med!avseende!på!hur!diskussionen!från!
reflektionsmötena!kunde!utveckla!den!framväxande!programteorin.!En!del!av!det!som!
framkom!i!reflektionsmötena!bidrog!till!att!modifiera!befintliga!inslag!i!den!
framväxande!programteorin,!annat!var!nytt!vilket!gjorde!att!teorin!fick!ett!tillskott.!!
!
Klientdokumentationen!
I!det!föregående!avsnittet!beskrevs!att!klientdokumentationen!fungerade!som!grund!för!
månatliga!reflektionsmöten.!Den!primära!analysen!av!detta!material!gjordes!emellertid!
först!i!projektets!slutskede!då!klienterna!avslutat!sina!kontakter!med!Oden.!I!likhet!med!
materialet!från!fokusgrupper!och!reflektionsmöten!analyserades!
klientdokumentationen!genom!en!kombination!av!en!teoristyrd!innehållsanalys!och!
meningskoncentrering.!En!skillnad!var!att!klientdokumentationen!analyserades!mer!
systematiskt!då!respektive!dokumentationsdokument!stegvis!granskades!och!
sammanfattades!utifrån!samtliga!begrepp!i!KAIMeR%modellen!(jfr!Figur!1).!Utsnittet!
nedan!exemplifierar!sammanfattningen!av!dokumentationen!för!klienten!NN.!
!
!
! !
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KONTEXTER  
Klientens livsvärld 
Primära relationer och 
livsvärldsvillkor 
 
Möjliggörande inslag 
 
Hindrande inslag 
 

 
Socialt etablerad, god ekonomi, bor i eget hus, har körkort och bil. 
 
Stort och starkt nätverk. Stark drivkraft att hitta lösningar. 
Inget arbete/sysselsättning. Vacklande hälsa. 

Sekundära relationer och 
livsvärldsvillkor 
 

Kontakt med flera väninnor, grannar och bekanta. Stor social kompetens, 
men svårt att delta i bjudningar nu när hon försöker sluta dricka. 
 

Biståndskontext 
Direkta biståndsvillkor 
 

Oden har en öppen och stödjande hållning, vilket förefaller passa NN 
mycket bra. Lokalerna för verksamheten är centralt belägna, men ändå 
”anonyma”.  
 

!
Figur!4.!Exempel!på!hur!dokumentationen!för!klienten!NN!sammanfattades.!
!
!
Efter!att!dokumentationen!för!varje!enskild!klient!sammanfattats,!lades!alla!
sammanfattningar!bredvid!varandra!så!att!likheter!och!skillnader!tydligt!framgick.!
Därefter!meningskoncentrerades!alla!sammanfattningar!så!att!det!för!varje!begrepp!
(t.ex.!Direkta!biståndsvillkor)!kortfattat!framgick!vad!som!var!generellt!i!
klientdokumentationen.!Resultatet!av!meningskoncentreringen!jämfördes!därefter!med!
den!preliminära!programteorin!för!att!se!vilket!nytillskott!detta!kunde!ge,!eller!om!det!
motiverade!revidering!av!befintliga!inslag!i!teorin.!!
!
!
Klientintervjuer!och!observationer!
De!klienter!som!deltog!i!projektet!intervjuades!i!anslutning!till!att!deras!respektive!
kontakt!med!Oden!avslutades.!Analysen!av!intervjuerna!gjordes!därför!i!projektets!
avslutningsfas,!parallellt!med!analysen!av!klientdokumentationen.!!
!
Intervjuerna!skiljde!sig!från!övrig!datainsamling!i!projektet!genom!att!inte!vara!lika!hårt!
teoristyrda.!De!var!snarast!av!retrospektiv!karaktär!med!intervjupersonens!upplevelser!
av!kontakten!med!Oden!i!fokus!(se!den!bifogade!intervjuguiden!på!sidan…).!Man!kan!
säga!att!de!syftade!till!att!få!fram!klienters!egna!berättelser!om!Oden!som!
behandlingsverksamhet!och!dess!betydelse!för!den!egna!livssituationen.!En!ambition!
med!intervjuerna!(och!intervjuguidens!utformning)!var!att!försöka!fånga!in!subjektiva!
aspekter,!rätt!och!slätt!ett!klientperspektiv,!som!var!”osynliga”!för!de!övriga!
datainsamlings%!och!analysförfarandena.!Exempelvis!kunskaper!om!vad!klienter!tycker!
om!den!roll!deras!behandlare!spelar!för!behandlingsresultatet!kan!bara!uppnås!genom!
att!fråga!klienterna!själva.!Samma!gäller!synen!på!den!verksamma!komponenten!i!
behandlingen!som!inte!nödvändigtvis!behöver!sammanfalla!med!behandlarnas!
uppfattning!m.m.!
!
!Intervjuguiden!bestod!av!fyra!block!av!frågor:!
1)!Utgångsläget!–!klientens!definition!av!sitt!(missbruks)problem!och!klientens!
uppfattning/föreställning!om!Oden!innan!den!faktiska!kontakten!med!Oden.!
2)!Resultat!–!klientens!syn!på!eventuell!förändring!i!sin!livssituation!och!sitt!missbruk.!
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3)!Insatser!–!klienters!erfarenheter!och!värdering!av!olika!aktörers,!inklusive!sina!egna,!
insatser.!
4)!Avslutning!–!klientens!uppfattning!om!Oden!efter!avslutad!behandling!jämfört!med!
utgångsläget.!!
!
Tillvägagångssättet!vid!analysen!av!intervjuerna!var!uppdelat!i!tre!steg.!I!ett!första!steg!
transkriberades!intervjuerna.!Transkriptionen!gjordes!av!intervjuarna!själva,!vilket!gav!
dem!en!ingående!kunskap!om!respektive!klients!berättelse.!Det!ökade!chansen!att!
uppmärksamma!även!små!nyanser!i!berättelserna.!Det!gjordes!dock!ingen!systematisk!
innehållsanalys!av!intervjuerna!som!sådana.!En!sådan!analys,!om!aldrig!så!intressant,!
skulle!sakna!relevans!för!syftet.!Steg!två!var!i!det!närmaste!identiskt!med!det!som!ovan!
beskrivits!rörande!klientdokumentationen.!Det!vill!säga!i!ett!första!steg!sammanfattades!
varje!intervju!utifrån!begreppen!i!KAIMeR.!Nedan!ges!exempel!på!hur!
sammanfattningen!såg!ut!för!klienten!HP!rörande!olika!typer!av!resultat.!!
!
RESULTAT  
Utfall 
 

Han upplever att han fått den hjälp han ville ha av Oden. HP har fått prata 
ut, fått stöd, råd, tips, uppmuntran.  Han har fått hjälp i kontakterna med 
andra delar av socialtjänsten. 
Lillasyster har placerats på HVB-hem. 
Fått se bedöma och se sin förändring på ORS, vilket bidragit till att HP sett 
vad som varit hjälpsamt.  
Fått ekonomiskt stöd av socialtjänsten, och hjälp att ordna bostad. 

Effekter 
Ytaspekter (generella 
och specifika) 
 

Direkt efter samtalen på Oden har HP känt sig lättad, gladare och friare. 
Den uppenbara emotionella effekten har dock varit temporär. 
Stänger stundtals av mobiltelefonen för att inte störas och oroas av andra.  
Kan umgås mer ”normalt” med kompisar; utan att fokusera på annat. 
Skolarbetet fungerade bättre under gymnasietiden. 
HP har upptäckt att det finns fler som har liknande problem, känner sig inte 
ensam om att ha problem inom familjen.  

Processaspekter 
 

Försöker fortfarande bli bättre på att släppa kontroll och ansvar för andra 
personer i familjen och bekantskapskretsen (fr.a. mamman).  

Djupaspekter (generella 
och specifika) 
 

Är lugnare/mer avslappnad. Oroar sig inte ständigt för andra; förut var han 
hela tiden beredd att rycka ut för att hjälpa andra.  
Fokuserar mer på sig själv.  
Har bildat sig en uppfattning om hur han i framtiden vill vara som förälder. 

!
Figur!5.!Exempel!på!hur!intervjun!med!en!klient!sammanfattats!
!
I!det!efterföljande!steget!gjordes!en!meningskoncentrering!av!samtliga!intervjuer!för!att!
ta!fram!det!generella!i!klienternas!redogörelser!av!kontakterna!med!Oden.!Därefter!
vidtog!en!jämförelse!med!den!preliminära!programteorin!för!att!se!vad!
klientintervjuerna!tillförde.!
!
De!klientsamtal!som!forskarna!observerat!genom!spegelfönstret!genomgick!ingen!
separat!analys.!Observationerna!gav!dock!en!konkret!inblick!i!hur!Oden!arbetar!vilket!
var!viktig!bakgrundsinformation!som!bidrog!till!en!mer!initierad!analys!av!de!övriga!
empiriska!materialen.!
!
! !
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KAIMeR!–!vägen!in!i!och!ut!ur!empirin!
Trots!att!projektet!baserades!på!flera!olikartade!empiriska!material!var!det!möjligt!att!
skapa!en!röd!tråd!i!analysen!genom!att!den!utgick!från!KAIMeR.!Det!var!samma!
teoretiska!begreppsapparat!som!styrde!datainsamlingen!som!vägledde!analysen.!
Därigenom!kunde!arbetet!med!att!ta!fram!Odens!programteori!ske!på!ett!tämligen!
strukturerat!sätt!redan!från!projektets!början.!I!tabellen!nedan!illustreras!hur!teorin!
utgjorde!utgångspunkt!för!operationalisering!av!begrepp,!datainsamling,!analys!och!
resultatredovisning.!Pilarna!visar!vägen!från!det!teoretiska!begreppet!”Djupaspekter”!–!
via!datainsamling!och!empiri!–!till!den!del!av!programteorin!där!resultat!rörande!
”Djupaspekter”!presenteras.!
!

KAIMeR-
BEGREPP 

 

DATAINSAMLING & EMPIRI PROGRAMTEORI 

RESULTAT 
Djupaspekter 
 

 
Intervjufråga operationalisering av 
resultatbegreppet Djupaspekter: 
Tänker du annorlunda på dina 
problem/behov nu jämfört med hur du 
tänkte innan kontakten med ODEN? I så fall 
hur? 
 
Svar från en klientintervju på frågan om 
resultat: 
Är lugnare/mer avslappnad. Oroar sig inte 
ständigt för andra; förut var han hela tiden 
beredd att rycka ut för att hjälpa andra.  
Fokuserar mer på sig själv.  
Har bildat sig en uppfattning om hur han i 
framtiden vill vara som förälder. 

RESULTAT 
Djupaspekter 
 
 
 
 
 
 
Analys av den sammantagna 
empirin utmynnade i det teoretiska 
antagandet: 
Djupaspekter kan t.ex. vara att en 
klient har fått en mer positiv syn på 
sina framtida möjligheter, ett större 
självförtroende och en stärkt tro på 
sin förmåga att hantera 
grundläggande utmaningar och 
svårigheter i sitt liv. Det kan också 
handla om att ha lärt sig att agera 
på ett mer genomtänkt sätt i 
stressande situationer. 

!
Figur!6.!Illustration!av!hur!teorin!utgjorde!vägen!in!i!och!ut!ur!empirin!
!
! !
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5.!Projektets!resultat!–!Odens!programteori!
I!det!här!kapitlet!redovisas!projektets!resultat!i!form!av!en!programteori!för!Oden,!!
d.v.s.!en!uppsättning!antaganden!om!hur!–!och!på!vilka!grunder!–!verksamheten!
fungerar.!Dessa!antaganden!är!av!olika!slag!och!ligger!på!olika!nivåer.!Programteorin!
har!tillkommit!genom!att!det!sammantagna!empiriska!materialet!(fokusgrupper,!
dokumentation,!reflexionsmöten,!observationer!och!klientintervjuer)!analyserats!i!
enlighet!med!KAIMeR%teorin.!Även!redovisningen!är!strukturerad!enligt!KAIMeR,!vilket!
innebär!att!huvudrubrikerna!är!Kontexter,!Aktörer,!Insatser,!Mekanismer!och!Resultat.!
Dessa!avsnitt!är!i!sin!tur!uppdelade!i!tillhörande!underrubriker!(se!begreppsschema!i!
Figur!1).!Det!gör!att!läsaren!förhoppningsvis!får!en!bild!av!olika!nivåer!och!aspekter!av!
verksamheten!–!men!även!hur!de!hänger!samman!med!varandra!och!utgör!en!helhet.!
!
!

Kontexter!

Samhällelig!och!kulturell!kontext!

Oden!har!gott!rykte!i!Skellefteå!kommun,!både!inom!socialtjänsten,!andra!organisationer!
och!bland!allmänheten.!Eftersom!Skellefteå!är!en!liten!kommun,!så!kan!man!anta!att!
information/ryktet!om!Oden!sprids!relativt!enkelt.!Det!goda!ryktet!bidrar!sannolikt!till!
att!professionsutrymmet!är!relativt!stort,!d.v.s.!att!medarbetarna!på!Oden!har!stora!
möjligheter!att!tillsammans!–!och!med!låg!grad!av!styrning!uppifrån!–!kunna!utforma!
verksamheten!(se!även!under!Biståndskontext!nedan).!

Samtidigt!finns!i!den!samhälleliga!kontexten!–!framförallt!i!form!av!andra!vårdgivare,!
både!nationellt!och!lokalt!–!en!förhärskande!syn!på!sociala!problem!och!insatser!som!
påverkar!Odens!arbete.!Som!exempel!nämns!1)!psykiatrins!sätt!att!betrakta!någon!med!
sociala!problem!som!en!patient!som!ska!medicineras,!vilket!kan!påverka!klientens!bild!
av!problemet!och!sig!själv,!eller!2)!anhörigas!föreställningar!om!att!klienten!har!tidigare!
svåra!upplevelser!som!måste!bearbetas!psykoanalytiskt.!Dessa!föreställningar!i!den!
samhälleliga!kontexten!möter!Oden,!särskilt!i!inledningen!av!kontakterna,!i!form!av!
förväntningar!hos!de!enskilda!klienterna!om!vilken!behandling!de!ska!få!på!Oden.!

Det!finns!också!en!lokal!arbetarkultur!i!Skellefteå!som!innebär!att!man!inte!”gräver!ned!
sig”!i!problem,!man!hanterar!dem!och!går!vidare.!Sannolikt!finns!här!en!koppling!till!
Odens!grundsyn!att!förändring!av!en!livssituation!är!något!som!man!gör!(se!Insatser!
nedan).!

I!den!nationella!samhälleliga!kontexten,!i!form!av!den!svenska!hjälparkulturen,!finns!det!
skillnader!i!synen!på!män!och!kvinnor:!Kvinnor!med!sociala!problem!betraktas!lättare!
som!offer!för!en!situation,!medan!en!man!betraktas!som!ansvarig!för!att!han!själv!försatt!
sig!i!svårigheter.!Ur!ett!klientperspektiv!är!det!vanligt!att!männen!lägger!fokus!på!
alkoholen!i!sig,!medan!kvinnorna!fokuserar!mer!på!hur!de!mår.!Sådana!kontextuella!
faktorer!kan!i!sin!tur!(omedvetet)!påverka!hur!man!på!Oden!bemöter!män!respektive!
kvinnor.!

! !



 

 19 

Klientens!livsvärld!

Det!är!Odens!grundsyn!att!det!mesta!och!det!viktigaste!i!förändringsarbetet!sker!utanför!
behandlingsrummet.!Det!viktiga!är!att!man!kan!fånga!upp!och!tillsammans!med!klienten!
arbeta!med!det!som!händer!i!dennes!livsvärld.!Oden!beaktar!att!det!i!klienternas!
livsvärld!parallellt!finns!både!problemskapande!och!stödjande!inslag!(personer,!
relationer,!situationer).!Sådana!inslag!finns!både!i!de!primära!och!de!sekundära!
livsvärldsvillkoren.!Vissa!inslag!kan!vara!både!och,!dvs.!ibland!vara!problemskapande!
och!ibland!stödjande,!samt!förändra!karaktär!över!tid.!

!

Biståndskontext!

Det!finns!en!politisk!kultur!i!Skellefteå,!som!är!en!arbetarstad,!där!man!gör!saker,!men!
inte!har!lika!positiv!inställning!till!formell!utbildning.!Det!är!lätt!att!få!gehör!om!man!vill!
genomföra!något!konkret,!svårare!att!få!acceptans!för!satsningar!på!t.ex.!akademisk!
vidareutbildning.!Det!finns!en!organisationskultur!i!Skellefteå!kommun!som!innebär!att!
medarbetare!har!stor!handlingsfrihet!att!pröva!nya!idéer.!Oden!har!stor!frihet!i!relation!
till!politiker!och!chefer!att!arbeta!som!man!vill,!utan!detaljstyrning.!Odens!stora!
handlingsfrihet!(mandat)!gentemot!politik!och!förvaltning!beror!till!stor!del!på!att!man!
tydligt!bestämt!sig!för!ett!visst!sätt!att!arbeta!och!att!man!löpande!redovisar!vad!man!
gör.!Oden!skriver!årliga!verksamhetsberättelser!samt!bjuder!in!politiker!och!chefer!till!
Oden.!Det!har!givetvis!också!betydelse!att!resultaten!är!goda!och!att!verksamheten!är!
relativt!billig.!Det!ger!sammantaget!en!hög!legitimitet.!Personalen!vid!Oden!är!mindre!
detaljstyrd!än!t.ex.!socialsekreterare!i!socialtjänsten!genom!att!man!inte!har!
dokumentationsskyldighet!och!att!man!inte!måste!använda!ASI.!

Det!professionella!engagemanget!i!verksamheten!är!i!stor!utsträckning!en!
arbetsplatskultur.!Man!hjälps!åt!att!hålla!engagemanget!levande!när!arbetet!upplevs!
svårt!eller!hopplöst!och!den!egna!arbetsgruppens!tillit,!stöd!och!uppbackning!anses!ha!
avgörande!betydelse!för!att!klara!av!arbetet.!Många!arbetsuppgifter!kan!man!inte!klara!
på!egen!hand.!Personalen!vågar!ta!ut!svängarna!i!samtal!med!klienten!genom!att!
arbetsgruppen!–!vad!man!själva!kallar!teamet!–!borgar!för!att!det!inte!går!galet.!Man!har!
koll!på!varandra!och!att!man!delar!på!ansvaret.!

!

Sociala!kontextmekanismer!(som!påverkar!Odens!arbete)!

Odens!arbete!påverkas!indirekt!av!ekonomisk!konjunktur!och!läget!på!
arbetsmarknaden;!en!del!av!deras!klienter!berörs!av!svårigheter!att!få!eller!behålla!ett!
arbete.!T.ex.!kan!handlingsmöjligheter,!självkänsla,!framtidstro!och!missbruk!påverkas!
negativt.!Att!få!eller!behålla!ett!arbete!kan!däremot!påverka!klientens!situation!positivt.!

Odens!arbete!påverkas!av!hur!samverkan!med!andra!biståndsaktörer!i!och!utanför!
socialtjänsten!fungerar.!Det!hänger!bl.a.!samman!med!hur!andra!biståndsaktörer!
organiserat!sitt!arbete!(specialisering/funktionsuppdelning!eller!integrerat/generiskt!
arbete).!Många!inblandade!andra!aktörer!i!ett!visst!fall!kan!göra!klienters!situation!svår!
att!överblicka!och!förstå.!Väl!fungerande!samverkan!ger!mer!sammanhållna!insatser!till!
klienterna!och!underlättar!Odens!arbete.!
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Oden!har!ingen!formell!dokumentations%!och!journalföringsplikt.!Klienter!som!kommer!
via!socialtjänstens!remisser!ska!dock!dokumenteras.!Att!inte!ha!en!formell!
dokumentation!upplevs!av!personalen!som!en!fördel!i!arbetet!med!klienterna,!men!står!i!
potentiell!konflikt!mot!andra!biståndsaktörers!formella!krav!på!systematisk!
dokumentation.!

Aktörer!

Primära!biståndsaktörer!

Vissa!klienter!på!Oden!upplever!att!det!är!teamet,!snarare!än!enskilda!personer!vid!
Oden,!som!är!den!betydelsefulla!aktören.!Teamets!betydelse!kontra!enskilda!personers!
betydelse!kan!variera!över!tid,!beroende!av!hur!kontakten!utvecklas.!Ibland!är!andra!
primära!biståndsaktörer!lika!viktiga,!t.ex.!socialtjänsten.!

Klienter!

De!flesta!klienterna!som!kommer!för!sitt!missbruk!är!på!Oden!på!grund!av!att!de!har!
krav!på!sig!att!göra!något!åt!sin!situation.!Kravet!kan!komma!både!från!professionella!
och!från!familjemedlemmar.!En!grupp!klienter,!anhöriga,!kommer!för!att!de!är!oroliga!
för!att!någon!i!deras!närhet!använder!alkohol,!droger!eller!spelar!för!mycket.!Här!kan!
man!tala!om!att!man!arbetar!med!indirekta!klienter.!Oavsett!hur!de!kommer!till!Oden!så!
är!insatsen!frivillig.!Det!innebär!att!personalen,!vid!första!besöket,!behöver!hitta!det!som!
är!viktigt!för!klienten!oavsett!om!detta!handlar!om!att!göra!någon!annan!nöjd,!hitta!
vägar!för!att!påverka!någon!anhörig!eller!att!förändra!sin!egen!situation.!Odens!
grundhållning!är!att!klienter!sitter!inne!med!lösningen!på!sina!problem,!de!vet!bara!inte!
om!det.!

!

Andra!biståndsaktörer!

Formella!

Socialsekreterare,!personal!inom!frivården,!psykiatrin!eller!arbetsgivare!är!ofta!
betydelsefulla!formella!aktörer.!Dessa!aktörer!finns!ofta!med!som!beställare!av!en!
förändring!för!klienten,!man!kan!kalla!dem!remittenter.!Sådana!andra!aktörer!kan!bli!
extra!betydelsefulla!ifall!Oden!signalerar!till!klienten!att!det!är!några!man!kan!lita!på.!

Informella!

Viktiga!aktörer!för!klienten!är!ofta!familjen,!vänner,!arbetsgivare,!en!granne!m.fl.!Sådana!
aktörer!synliggörs!vid!remisstillfället!samt!i!löpande!samtal!med!klienten,!genom!att!
man!frågar!vem!som!är!viktig!och!vem!som!skulle!upptäcka!klientens!förändring.!Det!är!
aktörer!som!klienten!är!mån!om!att!behålla!i!sitt!liv!och!som!kan!vara!de!som!klienten!
vill!skapa!en!förändring!för.!Det!är!betydelsefullt!att!erbjuda!klienter!att!ta!med!sig!
viktiga!personer!till!Oden,!men!personer!som!är!viktiga!för!klienten!kan!också!finnas!
”med!i!rummet”!utan!att!vara!fysiskt!närvarande,!dvs.!som!en!del!i!ett!samtal.!Ett!husdjur!
kan!av!vissa!klienter!upplevas!lika!betydelsefullt!som!en!person,!och!samtal!kan!därför!
ibland!behöva!kretsa!kring!klientens!husdjur.!

!
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Insatser!

Socialarbetarinsatser!

Metoder!och!arbetssätt!

Redovisningen!är!uppdelad!i!följande!kategorier!och!ordningsföljd:!

Specifika!metodantaganden/lösningsfokuserat!!

Följa!klienten!–!dennes!mål!!

Samtal/feed%back!!

ORS!/SRS!!!

Teamets!roll!!

Generella!metodantaganden!!

!

Specifika!metodantaganden/lösningsfokuserat!!

Oden!arbetar!med!lösningsfokuserad!korttidsterapi!(Insoo!Kim!Berg/Steve!de!Shazer)!
och!efter!pallmetoden!(Duncan!&!Miller,!Feedback!informed!treatment,!FIT,!Scott!D.!
Miller,!Client!directed!Outcome!informed!treatment,!CDOI,!Barry!Duncan,!Klient%!och!
resultatinriktat!arbete,!KOR,!Norge).!Pallmetoden!innebär!bl.a.!att!utifrån!en!
arbetsallians,!dvs.!en!relation!som!syftar!till!att!skapa!förändring,!fokusera!på!klientens!
mål!med!sin!förändring.!Målfokus!är!ju!en!central!del!i!det!lösningsfokuserade!
arbetssättet.,!Insatsen!fokuserar!också!på!klientens!modell!för!och!roll!i!att!uppnå!
förändringen,!dvs.!vad!socialarbetaren!behöver!göra!för!att!hjälpa!klienten!att!använda!
sin!modell!för!att!uppnå!sina!mål.!Det!lösningsfokuserade!arbetssättet!och!pallen!är!en!
tumregel!och!en!strategi!(en!övertygelse!och!ett!förhållningssätt)!–!inte!en!metod!som!
man!arbetar!efter.!Det!senare!innebär!i!praktiken!att!Oden!väljer!att!arbeta!utifrån!det!
som!fungerar,!vilket!är!innebörden!i!att!arbeta!lösningsfokuserat.!Man!väljer!därför!att!
hitta!sitt!eget!sätt!tillsammans!med!klienten!när!man!arbetar!med!dennes!lösningar.!Det!
största!och!viktigaste!avsteget!är!hur!man!använder!sig!av!den!centrala!feedbacken,!som!
ersätter!den!svenska!tolkningen!av!lösningsmetodikens!sammanfattning!(se!nedan!om!
feed%back).!

Att!arbeta!lösningsfokuserat!på!Oden!innebär:!

–!att!arbetet!är!framåtriktat,!det!är!fokus!på!lösningar!(Oden!arbetar!inte!med!problem,!
men!nonchalerar!dem!inte!heller)!

–!att!jobba!med!det!som!fungerar,!att!inte!laga!det!som!inte!är!trasigt!

–!att!fokusera!klientens!resurser!och!de!personer!som!är!viktiga!för!att!få!det!att!fungera!

–!att!inte!i!onödan!söka!efter!orsaker!och!retrospektiva!förklaringar!till!missbruket!!

–!att!använda!mirakelfrågan!som!en!teknik!för!att!bryta!ner!klientens!mål!till!en!konkret!
vardag!(att!det!är!konkret!gör!att!man!kan!mäta!förändringen)!
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–!att!det!är!socialarbetarens!uppgift!att!fånga!upp!det!som!händer!i!klientens!vardag,!och!
att!hjälpa!denne!att!göra!någonting!av!det!

–!att!man!inte!ska!störa!klienterna!i!det!som!är!deras!jobb!

Vad!det!tycks!handla!om!i!ett!nötskal!är!att!Odens!insatser!syftar!till!att!skapa!
förutsättningar!för!att!klienten!ska!kunna!göra!sin!egen!förändring.!Det!innebär!bl.a.!att!
lägga!sig!så!nära!klientens!nivå!som!möjligt,!så!att!denne!förmår!ta!ytterligare!ett!steg!
(myrsteg)!och!visa!för!sig!själv!att!det!blev!en!skillnad.!Ibland!krävs!att!Oden!arbetar!
med!konkreta!råd,!tips!och!rekommendationer!till!klienten.!Det!finns!en!trygghet!i!att!
det!finns!ramar!och!struktur!för!hur!insatserna!går!till,!t.ex.!samtalet!som!ser!ut!på!ett!
visst!sätt!samt!feedbacken!och!samspelet!med!teamet.!Det!gör!att!man!lättare!kan!
hantera!osäkerheten!(se!nedan).!

!

Följa!klienten!–!dennes!mål!!

Det!är!ett!absolut!grundläggande!inslag!i!Odens!insatser!att!man!utgår!ifrån!klientens!
mål,!dvs.!vad!denne!vill!uppnå!när!det!gäller!förändring!av!sin!livssituation.!Det!innebär!
samtidigt!att!man!inte!jobbar!med!omgivningens!krav!och!förväntningar!om!vilka!
problem!man!ska!arbeta!med,!t.ex.!från!arbetsgivare,!andra!professionella!eller!anhöriga,!
utan!att!man!omvandlar!fokus!på!problemet!till!ett!önskemål!om!förändring.!Redan!vid!
första!samtalet!utforskas!klientens!mål,!men!sättet!att!nå!målet!förändras!och!revideras!
ofta!under!processens!gång.!Det!gäller!t.ex.!synen!på!alkoholens!roll!i!klientens!liv.!
Socialarbetarens!grundläggande!uppgift!är!att!följa!klienten!i!denna!process!och!att!
styra!efterhand!som!det!behövs,!men!bara!utifrån!det!mål!som!klienten!satt!upp.!Man!
klarar!av!att!vara!följsam!i!samtalen!därför!att!man!vet!att!man!kan!spara!det!man!vill!
säga!till!feed%backen.!

Om!man!ska!följa!klienterna!och!låta!dem!göra!egna!val,!så!är!det!oundvikligt!att!arbetet!
präglas!av!en!genuin!osäkerhet;!man!kan!inte!som!socialarbetare!i!förväg!veta!vilken!
metod!man!ska!använda!eller!vilken!roll!som!socialarbetaren!behöver!ha.!Å!andra!sidan!
kan!man!hävda!att!Oden!genom!att!följa!klienten!har!en!speciell!metod!som!de!använder!
på!alla!klienter.!Kanske!är!det!så!att!det!är!den!metoden!som!selekterar!klienter!så!att!de!
som!passar!för!metoden!stannar!i!behandlingen!medan!andra!droppar!av!och!aldrig!
återkommer.!Det!kan!i!så!fall!vara!så!att!Oden!–!genom!att!tillämpa!sin!särskilda!
”följemetod”!–!blir!framgångsrik!genom!att!skapa!en!egen,!speciellt!lämpad!och!
anpassad!klientkrets.!Ett!alternativt!sätt!att!tänka!är!att!det!i!öppenvård!kan!vara!svårt!
att!behålla!en!person!som!är!i!ett!aktivt!missbruk.!

Socialarbetarens!uppgift!på!Oden!är!alltså!sammanfattningsvis!att!följa!och!vägleda!
klienten!i!dennes!”arbete”!med!att!uppnå!sitt!mål,!dvs.!en!förbättrad!livssituation.!Att!
tala!om!”behandling”!förefaller!därför!inte!rättvisande.!I!denna!uppgift!ingår!(minst)!tre!
element,!nämligen!att!identifiera!klientens:!

–!Mål!(vad!man!vill!uppnå)!

–!Modell!(klientens!egen!logik!för!hur!man!vill!uppnå!det)!

–!Resurser!(vilka!möjligheter!och!förmågor!den!enskilde!klienten!har)!
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Formulerat!i!ett!nötskal!handlar!det!om!en!följsamhet!i!dubbel!bemärkelse:!man!följer!
klientens!mål,!men!också!dennes!modell!för!att!uppnå!målet.!Några!punkter!i!övrigt!när!
det!gäller!Odens!syn!på!klientens!mål:!

–!att!det!är!skillnad!mellan!mål!och!medel!(målet!kan!vara!hur!man!vill!ha!det!i!sin!
vardag,!men!medlet!kan!vara!att!man!vill!dricka!kontrollerat,!målen!brukar!inte!
förändras!så!mycket,!däremot!medlen)!

–!att!målet!ofta!är!tämligen!realistiskt!och!handlar!om!en!konkret!vardag;!hur!den!sen!
ser!ut!när!man!väl!är!framme,!när!livet!fungerar,!när!man!har!det!som!man!vill!ha!det!

–!att!socialarbetaren!får!ett!mandat!genom!att!man!tillsammans!med!klienten!kommit!
fram!till!vad!som!är!dennes!mål!

!

Samtal/feed%back!!

Det!är!en!grundläggande!struktur!i!Odens!insatser!att!de!(oftast)!är!ordnade!i!tre!faser!
som!följer!på!varandra:!samtal,!paus!och!feed%back.!Det!är!en!skillnad!i!karaktär!mellan!
samtal!och!feed%back.!Samtalet!liknar!en!intervju,!där!socialarbetaren!i!möjligaste!mån!
förhåller!sig!”icke%vetande”,!ställer!frågor,!lyssnar!och!hjälper!klienterna!att!formulera!
sig.!Samtalen!ska!vara!helt!öppna!och!socialarbetaren!ska!vara!med!i!klientens!värld!och!
hur!denne!tänker.!Samtalen!präglas!i!hög!grad!av!följsamhet!i!förhållande!till!klienternas!
berättelse.!Denna!typ!av!samtal!–!där!man!tillfälligt!ska!koppla!bort!den!generella!
kunskapen!och!förhålla!sig!icke%vetande!–!kräver!en!väldig!kraft!och!koncentration.!

Det!finns!en!mall!för!feed%backen:!a)!bekräfta,!b)!ge!beröm,!c)!ge!tankar!som!man!tror!att!
klienten!behöver!för!att!komma!vidare!samt!d)!ge!en!eventuell!uppgift!till!klienten.!Det!
är!en!viktig!sak!med!feed%back!att!det!syns!att!nu!är!det!socialarbetaren!som!går!in!och!
tänker!–!man!ska!inte!behandla!folk!utan!att!de!vet!om!det.!I!feed%backen!ska!klienterna!
få!något!som!pekar!framåt!i!deras!liv;!när!man!går!från!samtalet!ska!man!veta!vart!man!
är!på!väg!härnäst.!Feed%backen!ger!möjlighet!att!i!förhållande!till!samtalen!knyta!ihop!
och!föra!in!något!nytt,!bekräfta,!berömma,!ge!en!uppgift,!problematisera,!utmana.!Det!
kan!t.ex.!handla!om!att!ifrågasätta!(”att!bråka!lite”)!om!man!bedömer!att!klientens!val!
inte!leder!mot!dennes!uppsatta!mål.!Feed%backen!har!också!en!viktig!roll!när!det!gäller!
att!få!klienten!att!förstå!sin!egen!roll!och!insats!i!förändringen.!

Det!är!viktigt!under!feed%backen!att!till!en!del!kunna!återge!och!använda!sig!av!klientens!
egna!ord.!Ju!längre!man!träffats,!när!man!känner!varandra!bättre!och!har!mer!mandat,!
desto!tuffare!kan!man!vara!i!feedbacken.!Man!vill!att!klienten!ska!få!feedbacken!och!
sedan!gå,!man!vill!inte!störa!i!det!läget.!

!

ORS!/SRS!!!

Oden!arbetar!med!Outcome!Rating!Scale!och!Session!Rating!Scale!(SRS).!ORS!är!ett!sätt!
att!mäta!ifall!man!faktiskt!kommer!närmare!klientens!mål,!och!SRS!är!ett!sätt!att!ta!
tempen!på!arbetsrelationen,!om!klienterna!gillar!det!man!gör.!SRS!tillsammans!med!ORS!
visar!alltså!om!man!arbetar!med!rätt!saker!och!i!rätt!riktning.!Genom!att!mäta!resultatet!
med!ORS!så!riskerar!man!också!att!påverka!det!–!klienten!kan!påverkas!att!fylla!i!att!det!
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gått!lite!bättre!för!varje!gång.!Avsikten!med!ORS!är!att!mäta!resultatet!av!behandlingen,!
men!ORS!avspeglar!även!förändring!i!livsvärlden!(och!i!livskvalitet)!som!inte!är!kopplad!
till!Odens!insatser.!

ORS!är!en!intervention!i!sig,!ett!sätt!att!föra!in!vardagen/livsvärlden!i!rummet!och!ett!
sätt!att!fokusera!på!det!man!ska!prata!om.!ORSen!innebär!att!klienten!sätter!ord!på!det!
som!är!viktigt!för!honom/henne,!och!därmed!ger!socialarbetaren!en!inblick!i!sin!
livsvärld.!ORSen!hjälper!alltså!socialarbetaren!att!hålla!blicken!utåt!och!att!få!en!inblick!i!
den!värld!där!insatserna!ska!få!det!att!fungera.!ORSen!har!en!viktig!betydelse!genom!att!
den!tvingar!klienten!att!vara!ärlig!inför!sig!själv.!Det!är!Odens!erfarenhet!att!ORSen!är!
korrelerad!med!alkoholen!–!den!går!upp!när!man!är!nykter!och!ner!när!man!dricker.!

!

Teamets!roll!!

Här!kan!återkopplas!till!vad!som!redan!nämnts!ovan!(under!Biståndskontext),!nämligen!
att!personalen!vågar!ta!ut!svängarna!i!samtal!med!klienten!genom!att!arbetsgruppen!–!
teamet!–!borgar!för!att!det!inte!går!galet,!att!man!har!koll!på!varandra!och!att!man!delar!
på!ansvaret.!Det!innebär!inte!minst!att!teamet!kan!bistå!med!”rättssäkerhet”!för!klienten!
ifall!socialarbetaren!har!dubbla!eller!komplicerade!känslor/reaktioner!i!mötet!med!
klienten!och!dennes!problem!eller!målformulering.!Det!är!en!fördel!med!att!teamet!
består!av!personer!med!olika!erfarenheter!och!kompetens;!genom!att!man!tänker!på!
olika!sätt!och!åt!olika!håll!så!skapas!en!bra!dynamik.!

Teamets!uppgift!är!bl.a.!att!se!vad!som!händer!i!rummet,!lyssna!efter!vad!det!är!som!
fungerar!för!klienten!samt!söka!efter!undantag!och!resurser.!Teamet!reflekterar!över!det!
som!händer!i!rummet,!både!professionellt!och!privat,!så!att!man!kan!erbjuda!idéer!om!
interventioner!som!ligger!nära!klientens!sätt!att!tänka,!men!som!samtidigt!bidrar!till!
något!nytt.!Det!är!viktigt!att!man!inte!går!för!fort!fram!utan!att!man!har!en!känsla!för!
timing,!samspelet!mellan!socialarbetare!och!team!är!i!det!sammanhanget!
grundläggande.!Teamets!feedback!tillsammans!med!socialarbetarens!feedback!skapar!
en!ytterligare!tyngd!i!vad!man!säger,!när!det!är!fler!som!tänker!så!blir!det!något!mer!än!
när!två!tänker.!

Några!uppgifter!i!övrigt!som!teamet!har:!

–!att!lägga!märke!till!på!vilket!sätt!klienten!väljer!att!formulera!sitt!problem!och!sitt!mål,!
för!att!hjälpa!socialarbetaren!att!vara!följsam!med!klienten!

–!att!lägga!märke!till!vad!i!socialarbetarens!sätt!arbeta!som!passar!klientens!sätt!

–!att!notera!klientens!små!steg!i!riktning!mot!förändring!och!mot!sitt!mål!

–!att!hjälpa!och!stötta!både!klienten!och!socialarbetaren!när!man!stöter!på!bekymmer!

–!att!fundera!på!om!klienten!redan!har!pratat!om!ett!nästa!lilla!steg!som!man!kan!
formulera!en!uppgift!om!

–!att!vid!behov!föra!in!samtalet!på!nya!spår!och!ställa!tuffare!frågor!

–!att!fundera!på!om!det!finns!olika!vägar!att!gå!för!klienten!och!kanske!splittra!upp!
feedbacken!i!två!alternativ!
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Generella!metodantaganden!!

Odens!insatser!består!av!dels!grundelement!lika!för!alla!(söker!efter!det!som!fungerar!för!
klienten,!väljer!att!följa!klienten!utifrån!det!som!är!viktigt!för!klienten,!lyfter!fram!
klientens!livsmål,!skapar!tillsammans!med!klienten!ett!konkret!mål!att!sträva!emot),!
dels!individuella!inslag!som!kan!variera!(socialarbetaren!provar!olika!roller!för!att!passa!
in!i!klientens!arbete,!söker!den!roll!som!bäst!kan!hjälpa!klienten!i!de!steg!som!denne!
behöver!ta!för!att!komma!närmare!sitt!mål).!Socialarbetaren!har!en!nedtonad!roll!i!
förändringsarbetet,!det!är!klientens!mål,!resurser!och!egna!ansträngningar!som!sätts!i!
förgrunden.!Det!innebär!att!insatserna!är!mycket!flexibla!–!utifrån!klientens!situation,!
önskningar!och!behov!samt!socialarbetarens!löpande!bedömningar.!Det!innebär!också!
att!man!arbetar!eklektiskt,!såtillvida!att!man!plockar!lite!utifrån!olika!metoder!och!
teorier!beroende!på!var!i!processen!man!befinner!sig.!Man!tänker!alltså!inte!att!det!finns!
specifika!metoder!som!passar!för!specifika!problem.!Det!finns!olika!sätt!att!hjälpa!en!
klient!på.!Den!roll!som!socialarbetaren!antar!skall!hjälpa!klienten!att!hitta!sitt!sätt!att!
vara!i!vardagen,!ett!sätt!som!leder!närmare!det!konkreta!mål!som!klienten!formulerat.!

Insatsen!är!mer!lik!en!utvärdering!än!ett!behandlingssamtal;!man!utgår!från!ORS!och!
lägesskalor,!och!utifrån!dessa!diskuterar!man!hur!situationen!förändrats!sedan!förra!
träffen.!Det!är!viktigt!att!tidigt!uppfatta!vem!som!vill!jobba!med!sig!själv!och!vilka!som!
kanske!har!en!annan!agenda,!som!har!ett!krav!på!sig!att!förändras!eller!som!vill!att!
någon!annan!ska!förändras.!

På!Oden!frågar!man!inte!ut!(kartlägger/utreder)!de!människor!som!söker!sig!dit,!utan!
man!tar!reda!på!vad!de!vill!berätta.!Man!går!efter!vad!klienten!säger,!man!spekulerar!
inte!i!vad!denne!tänker!och!tror!och!tycker.!I!samtalen!utgår!man!ifrån!klientens!vardag!
och!livsvärld,!och!man!vinnlägger!sig!att!förmedla!hopp!och!tilltro!om!att!klienten!kan!
förändra!sin!situation!utifrån!sina!mål.!Tilltron!till!klienten!måste!vara!ärlig!–!man!ska!
överhuvud!inte!ha!någon!dold!agenda!som!man!inte!talar!om!för!klienten.!Att!förmedla!
sin!egen!tilltro!till!förändring!sker!oftast!i!små,!små!steg!–!myrsteg!–!till!klienten.!
Parallellt!med!att!förmedla!hopp!måste!man!också!förmedla!att!förändring!kräver!
ansträngningar!från!klienten.!

Övergripande!kan!sägas!att!det!är!Odens!metod/modell!att!”få!tag!på”!klientens!
metod/modell!–!att!hitta!det!som!fungerar!–!och!att!följa!den!så!länge!det!fungerar!och!
går!bra.!Insatserna!grundas!på!en!arbetsallians!mellan!socialarbetaren!och!klienten,!
vilket!bl.a.!innebär!att!socialarbetaren!har!mandat!att!gå!in!och!styra!upp!om!klientens!
val!uppenbart!inte!leder!mot!dennes!formulerade!mål!med!förändringen.!För!att!
arbetsalliansen!ska!vara!just!en!arbetsallians,!så!krävs!det!att!socialarbetaren!
kontinuerligt!arbetar!med!att!inhämta!feedback!från!klienten!om!vad!denne!tycker!om!
det!arbete!som!socialarbetaren!gör.!Lyssnar!socialarbetaren!på!ett!respektfullt!sätt?!
Arbetar!socialarbetaren!med!rätt!saker?!Gillar!klienten!socialarbetarens!sätt!att!arbeta?!
Det!finns!ingen!självklarhet!i!att!en!god!relation!leder!till!ett!gott!arbete.!Socialarbetaren!
och!klienten!kan!trivas!bra!tillsammans,!samtalet!löper!på!och!det!är!en!god!stämning!i!
rummet,!men!det!är!fördenskull!inte!säkert!att!arbetet!leder!till!en!förändring!i!klientens!
liv.!!

Man!ska!inte!onödigtvis!”binda!upp”!klienten!till!behandlaren!och!till!verksamheten.!
Ibland!kan!man!behöva!byta!socialarbetare!som!arbetar!med!klienten,!ibland!behöver!
klienten!något!annat!än!vad!Oden!kan!erbjuda.!Det!är!viktigt!att!socialarbetaren!inte!tror!
sig!behöva!lyckas!med!alla!klienter;!vissa!klienter!passar!in!i!socialarbetarens!repertoar!
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av!roller!och!andra!passar!inte.!Socialarbetaren!behöver!vara!vaken!inför!vilka!klienter!
som!behöver!få!lyckas!med!någon!annan!eller!i!någon!annan!verksamhet.!

Några!generella!metodantaganden!i!övrigt:!

–!att!arbetsalliansen!är!30!%,!40!%!vardag!(extra%terapeutiska!faktorer,!det!som!man!
anser!ligger!utanför!behandlingen),!metod!15!%!och!hopp!15!%.!

–!att!förhålla!sig!icke%vetande!handlar!om!att!samtalet!ska!vara!helt!öppet;!
socialarbetaren!ska!vara!närvarande,!vara!med!klienten!i!dennes!värld,!lyssna!
förutsättningslöst!och!följa!med!i!hur!klienten!tänker!

–!att!strävan!är!att!prata!om!förhållningssätt!och!arbetsallians!–!i!stället!för!metod!och!
teori!

–!att!man!bidrar!med!sina!kunskaper!och!erfarenheter!kring!missbruk!!

–!att!det!är!viktigt!att!omformulera!och!normalisera!klientens!uppfattning!om!sin!
problemsituation,!t.ex.!genom!att!förklara!att!det!inte!är!konstigt!att!man!inte!orkar!
studera!om!man!varken!sover!eller!äter!ordentligt!

!

Syn!på!arbetsuppgiften!och!förändringens!villkor!

Avsnittet!är!uppdelat!i!följande!kategorier!och!redovisat!i!den!ordningen:!

Generell!syn!!

Syn!på!socialarbetarens!roll/profession!!

Syn!på!klientens!roll!!

Syn!på!generell/specifik!kunskap!!

!

Generell!syn!!

Vilken!metod!fungerar!bäst?!Jo,!det!är!klientens!egen!metod/modell!som!fungerar!bäst!!
Det!viktiga!är!alltså!att!fundera!över!vad!som!fungerar!för!den!enskilde!klienten.!Varje!
klient!har!sin!egen!logik!och!drivkraft!som!det!gäller!att!”plocka!fram”.!Socialarbetarens!
utmaning!är!att!skapa!förutsättningar!för!klienten!att!arbeta!utifrån!sin!logik/modell!för!
förändring.!Det!ger!bättre!resultat!om!klienten!kan!förmås!att!själv!formulera!sina!
möjligheter.!

Processen!att!få!klienten!att!se!och!uttrycka!sina!egna!möjligheter!kan!både!handla!om!
att!locka!fram!klientens!egna!tankar!och!att!subtilt!”plantera!ett!frö”!till!en!tanke!som!går!
i!en!viss!riktning,!som!klienten!upplever!som!sin!egen.!Gränsen!mellan!motivation,!
inspiration,!och!manipulation!kan!ibland!vara!hårfin.!

Oden!anlägger!ett!psykosocialt!perspektiv;!man!ser!klientens!önskan!och!mål!i!ett!
sammanhang!(familjen,!jobbet),!det!är!inte!bara!klienten!som!förändras,!det!syns!också!i!
dennes!nätverk.!Man!utgår!alltså!ifrån!att!problem!inte!sitter!i!en!individ!och!att!
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förändring!inte!primärt!är!något!individuellt.!Problem!uppstår!och!förändring!sker!i!
relation!till!andra!människor.!Personalen!vid!Oden!ser!sig!som!särskilt!viktiga!för!
ungdomar!eller!unga!vuxna!utan!egen!familj,!där!ingen!annan/få!stöttar!eller!förmedlar!
hopp.!

Arbetet!inriktas!på!klientens!hela!livssituation!och!görandet!är!centralt:!förändring!
ligger!inte!i!hur!man!känner,!utan!sker!genom!att!man!aktivt!gör!något,!även!om!det!
oftast!sker!i!myrsteg.!Att!vara!nykter!eller!fri!från!annat!missbruk!är!ett!medel!(för!att!
uppnå!en!förändrad!livssituation)!–!inte!ett!mål!i!sig.!Det!finns!ett!visst!samhällskritiskt!
perspektiv,!men!det!kommer!fram!indirekt.!

!

Syn!på!socialarbetarens!roll/profession!!

Socialarbetarnas!roll!måste!anpassas!till!det!som!behöver!hända!för!att!klienten!ska!
kunna!använda!sig!av!det.!Klienten!behöver!få!tillgång!till!de!kunskaper!som!
socialarbetaren!har,!socialarbetaren!har!något!att!bidra!med!som!kommer!att!göra!en!
skillnad.!Det!innebär!att!rollen!som!socialarbetare!växlar:!det!kan!vara!pedagog!ibland,!
det!kan!vara!någon!sorts!bearbetning!ibland,!det!kan!vara!grupp.!Det!innebär!därtill!att!
personalen!på!Oden!är!där!både!som!roller!och!människor.!Det!sker!en!pendling!mellan!
det!privata,!personliga!och!professionella,!och!det!krävs!en!fingertoppskänsla!för!att!det!
ska!bli!bra.!

Socialarbetaren!är!betydelsefull,!men!klienten!ska!fr.a.!tro!på!sig!själv!och!sin!egen!
förmåga,!snarare!än!att!uppleva!socialarbetaren!som!viktig.!Att!känna!sig!viktig/!
betydelsefull!för!klienten!kan!vara!problematiskt,!eftersom!man!kan!få!svårt!att!se!klart!
på!klientens!situation.!Det!handlar!egentligen!om!att!inte!synas!i!arbetet!med!klienter.!

Professionalism!innebär!att!förstå!när!man!ska!vara!personlig!och!när!man!inte!ska!vara!
det!och!det!professionella!engagemanget!bottnar!i!en!tanke!om!att!”den!andre!(klienten)!
skulle!kunna!vara!jag”.!Man!måste!brottas!med!sina!värderingar!hela!tiden,!man!måste!
gå!till!sig!själv:!hur!gör!jag!när!jag!ska!förändra!någonting?!

!

Syn!på!klientens!roll!!

Det!är!viktigare!att!klienten!får!göra!förändringsarbetet!på!sitt!eget!sätt,!än!att!
socialarbetarna!på!Oden!vet!sättet!man!ska!göra!det!på.!Klienten!vet!lösningen,!det!är!
bara!det!att!denne!inte!vet!om!det.!Det!är!också!viktigt!att!klienterna!använder!personer!
som!är!bra!för!dem,!och!att!de!gör!det!som!är!möjligt!i!deras!situation.!

!

Syn!på!generell/specifik!kunskap!!

Det!är!ett!genomgående!inslag!i!Odens!verksamhet!att!man!växlar!mellan!generell!och!
specifik!kunskap,!mellan!icke%vetande!och!vetande!samt!mellan!att!”koppla!av!och!
koppla!på!hjärnan”.!På!Oden!vet!man!ganska!mycket!om!varför!människor!återfaller!i!
missbruk!(generell!kunskap),!men!man!vet!för!den!skull!inte!något!om!varför!den!
enskilde!klienten!gör!det!(specifik!kunskap).!
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Klientinsatser!

Klientens!mandat!till!socialarbetarna!ges!primärt!indirekt!genom!att!klienten!formulerat!
sitt!mål,!vilket!antas!betyda!att!klienten!vill!dit!med!Odens!hjälp.!Uppgifterna!om!
sammanhanget!(livsvärlden)!ska!komma!från!klienten!och!hur!denne!tänker!om!det.!Det!
är!viktigt!att!klienten!tillskriver!sig!själv!eventuella!framsteg.!Det!innebär!att!personalen!
vid!Oden!inte!ska!upplevas!så!viktiga!av!klienterna!att!de!inte!ser!sina!egna!insatser.!
Klienten!ska!helst!uppleva!att!de!har!gjort!det!mesta!själv.!Det!är!en!viktig!insats!av!
klienten!att!denne!faktiskt!kommer!till!Oden!och!utsätter!sig!för!de!frågor!som!ställs.!Det!
är!också!en!viktig!insats!av!klienten!att!göra!allt!det!denne!gör!(i!livsvärlden)!mellan!
besöken!på!Oden.!

Det!är!en!erfarenhet!att!Odens!manliga!klienter,!i!jämförelse!med!kvinnliga!klienter,!inte!
lika!tydligt!berättar!om!hur!problematisk!deras!livssituation!är.!

Klienters!insatser!karaktäriseras!i!princip!av:!

–!att!de!tar!(och!upprätthåller)!kontakt!med!Oden!och!andra!biståndsaktörer!

–!att!de!formulerar/verbaliserar!sina!behov!och!svårigheter!

–!att!de!formulerar!mål!för!sin!egen!förändring!

–!att!de!ställer!krav!på!socialarbetarna!och!väcker!deras!engagemang!

–!att!de!svarar!upp!på!socialarbetarnas!feedback,!utmaningar,!råd!och!stöd!

–!att!de!står!ut!med!negativa!känslor!och!osäkerhet!rörande!dels!den!innevarande!
situationen,!dels!kommande!händelser!och!framtiden!

–!att!de!övervinner!motstånd!hos!sig!själva!och!i!omgivningen,!både!konkreta!(t.ex.!
byråkrati!hos!en!myndighet)!och!abstrakta!(t.ex.!negativ!attityd!hos!sig!själv!eller!någon!
annan)!

–!att!de!anstränger!sig!genom!att!göra!förändringar!i!sitt!liv,!både!konkreta!(t.ex.!håller!
sig!nykter)!och!abstrakta!(t.ex.!omvärderar!egna!möjligheter)!

–!att!de!observerar!och!värderar!förändringar!i!sin!livssituation,!bl.a.!via!ORS!

–!att!de!tar!till!sig!Odens!förhållningssätt!och!därigenom!ger!sig!själva!positiv!feedback!

!

Andras!insatser!

Formella!insatser!

Odens!insatser!villkoras!ofta!av!att!det!parallellt!görs!insatser!av!andra!biståndsaktörer,!
t.ex.!Arbetsförmedling,!Försäkringskassa,!skolan,!hälso%!och!sjukvården.!Sådana!insatser!
kan!t.ex.!handla!om!ekonomiskt!bistånd,!hjälp!med!arbete!eller!praktikplats,!
stödundervisning!och/eller!kontakt!med!läkare.!

Informella!insatser!
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Odens!insatser!villkoras!ofta!av!att!det!görs!informella!insatser,!t.ex.!av!vänner!och!
bekanta!till!klienterna.!Det!kan!handla!om!praktisk!hjälp,!t.ex.!skjuts!till!Oden,!eller!
vänskapliga!samtal,!som!t.ex.!visar!att!de!familjesvårigheter!som!klienten!har!även!kan!
finnas!i!andra!familjer.!

!

Mekanismer!!

Med!mekanismer!avses!här!förklarande!resonemang!om!insatsernas!betydelse!och!
förhållanden!i!övrigt!för!att!resultaten!ska!uppstå.!

Det!är!avgörande!att!medarbetarna!på!Oden!har!en!gemensam!och!integrerad!
värdegrund;!en!gemensam!människosyn!och!ett!gemensamt!förhållningssätt.!Detta!är!
införlivat!i!medarbetarna!som!personer,!och!skulle!följa!med!även!till!ett!nytt!arbete.!
Arbetssättet!på!Oden!är!inte!utvändigt!(i!termer!av!metoder),!utan!invändigt!(i!termer!
av!ett!införlivat!och!integrerat!synsätt).!Det!finns!alltså!ingen!särskild!metod!som!är!
avgörande.!Socialarbetarna!är!betydelsefulla!genom!att!de!kan!synliggöra!nya!
handlingsalternativ!och!möjligheter.!Klientens!viktigaste!insats!är,!som!nämnts!ovan,!att!
faktiskt!komma!till!Oden!och!utsätta!sig!för!de!här!frågorna!samt!att!göra!allt!det!denne!
gör!i!livsvärlden!mellan!besöken!på!Oden.!Det!viktiga!som!medarbetarna!på!Oden!gör!
sker!primärt!i!”behandlingsrummet”,!medan!det!viktiga!som!klienterna!bidrar!med!är!
det!som!sker!därute!i!deras!livsvärld!mellan!besöken!på!Oden.!När!det!gäller!klienternas!
roll!är!det!väldigt!viktigt!att!de!när!de!går!ut!i!sin!livsvärld!gör!något!lite!annorlunda,!att!
man!provar!ett!annat!sätt!att!göra!–!görandet!är!avgörande.!

Några!antaganden!i!övrigt:!

–!att!det!är!viktigt!att!fokusera!på!viktiga!saker!framåt,!i!stället!för!problem!bakåt!

–!att!det!är!viktigt!med!frågor!–!utforskande!frågor,!öppna!frågor,!cirkulära!frågor!!och!
en!tilltro!till!den!här!personen!och!dennes!resurser!

–!att!det!är!viktigt!att!omvandla!”problem”!till!önskemål!om!förändring:!Vad!är!det!för!
förändring!man!vill!se?!Hur!kommer!man!att!se!i!vardagen!att!förändringen!har!skett?!

–!att!det!är!viktigt!för!klienten!att!höra!sig!själv!prata!om!t.ex.!sina!mål!–!och!då!
upplever:!Oj,!jag!vet!ju!precis!vad!det!är!jag!vill!och!jag!vet!också!hur!jag!ska!ta!det!första!
lilla!steget!

–!att!det!mest!avgörande!är!tilliten!till!klientens!förmåga!samt!mellan!medarbetarna,!
målet!(formulerat!av!klienten),!arbeta!med!feedback!samt!respektfullhet!

–!att!man!inte!kan!arbeta!professionellt!om!man!inte!har!det!privata!med!–!som!en!
resonansbotten!

–!att!det!är!avgörande!att!jag!vet!att!dom!vet!och!att!min!uppgift!är!att!se!till!att!dom!vet!
att!dom!vet!

–!att!det!är!viktigt!att!tänka!att!klienten!också!kunde!vara!jag,!det!finns!inget!vi!och!dom!

–!att!det!sker!en!naturlig!selektion!såtillvida!att!klienter!som!inte!vill!förändra!lämnar!
verksamheten!efter!ett!tag!
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–!att!ORSen!är!väldigt!viktig,!men!att!den!möjligtvis!kan!gå!att!tänka!bort!

!

Det!sociala!klimatet!

Det!sociala!klimatet!på!Oden!påverkar!dels!relationerna!i!personalgruppen,!dels!arbetet!
med!klienterna.!Det!finns!en!grundläggande!viYkänsla!i!personalgruppen!som!är!
stödjande,!reflekterande!och!vägledande!som!gör!att!enskilda!medarbetare!kan!hantera!
situationen!även!när!klienter!har!stora!svårigheter.!Svårigheter,!osäkerhet!och!ansvar!
delas!och!hanteras!kollektivt!av!Oden,!vilket!ger!en!tillit/trygghet!för!enskilda!
medarbetare.!Det!sociala!klimatet!smittar!av!sig!såtillvida!att!personalen!även!förhåller!
sig!stödjande,!reflekterande!och!vägledande!till!sina!klienter.!

!

Förändringsengagemang!och!Biståndsengagemang!

Parallellt!med!biståndsmekanismerna!finns!mekanismer!som!verkar!åt!andra!hållet,!dvs.!
från!klient!till!socialarbetare.!!

Hos!klienter!kan!redan!från!start!finnas!ett!förändringsengagemang!som!kan!påverka!
socialarbetarna!att!agera!på!ett!visst!sätt.!Det!innebär!att!klienters!agerande!triggar!
socialarbetarnas!biståndsengagemang.!Vidare!kan!socialarbetarnas!insatser!innebära!att!
andra!aktörers!biståndsengagemang!aktiveras.!Odens!och!andra!aktörers!
biståndsengagemang!kan!dessutom!förstärka!klienters!förändringsengagemang.!

!

Mekanismer!triggas!även!av!andras!insatser!

Insatser!gjorda!av!andra!biståndsaktörer!kan!–!enskilt!eller!tillsammans!med!Odens!
insatser!–!också!trigga!mekanismer!som!på!betydelsefulla!sätt!påverkar!
händelseutvecklingen!och!resultaten.!

!

Resultat!(antaganden!om)!

Utfall!

Oden!är!en!tjänsteproducerande!verksamhet!där!det!inte!alltid!är!så!lätt!att!se!skillnaden!
mellan!insatser!och!utfall.!I!princip!handlar!utfall!om!att!Oden!”producerar”!och!
klienterna!erhåller!olika!typer!av!samtal!med!eller!utan!team,!samt!praktiskt!stöd!i!form!
av!kontakt!med!andra!myndigheter.!Odens!insatser!är!ofta!centrala!för!klienten,!men!är!
inte!alltid!de!enda!insatserna!och!är!ibland!otillräckliga!utan!andras!insatser.!

Resultatet!bedöms!i!relation!till!klientens!uppsatta!mål:!ju!närmare!klienten!kommer!sitt!
mål,!desto!bättre!är!resultatet.!Det!är!alltså!klientens!mål!och!bedömning!som!är!den!
yttersta!grunden!vid!bedömning!av!resultat.!De!allra!flesta!klienter!kan!beskriva!ett!
vanligt!mål,!det%vanliga%livet%målet,!Verksamheten!ska!”hålla!sig!på!spåret”!genom!att!
löpande!se!att!man!gör!det!man!säger!att!man!gör!tillsammans!med!varje!klient.!ORS:en!
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är!ett!bra!sätt!att!hålla!blicken!utåt!och!att!få!en!inblick!i!den!livsvärld!där!resultaten!ska!
visa!sig.!

Målet!är!vad!klienten!vill!uppnå!i!slutänden!i!sitt!liv.!Verksamheten!har!inte!rätt!att!
ifrågasätta!klientens!uppfattning!om!vad!som!är!ett!bra!resultat.!Socialarbetarna!kan!
vara!med!och!påverka!medlen!–!men!inte!målen.!Det!är!viktigt!att!respektera!när!
klienten!nått!en!nivå!när!denne!klarar!sig!själv!och!därmed!inte!göra!denne!beroende!av!
verksamheten.!

!

Effekter!

Ytaspekt!

Beskrivningen!av!målet!måste!enligt!socialarbetarna!i!Oden!vara!i!beteendetermer!för!
att!det!ska!gå!att!utvärdera!–!att!må!bra!är!alltså!enligt!deras!syn!i!sig!inget!självklart!
mått!på!resultat.!Resultat!handlar!primärt!om!förändringar!i!vad!man!gör,!inte!bara!hur!
en!känsla!förändras,!och!förändringen!(måluppnåelsen)!ska!gå!att!utvärdera!så!att!
klienten!kan!se!sina!egna!(framväxande)!resultat.!Ur!klientens!perspektiv!torde!dock!
även!känsla!av!välbefinnande!vägas!in!vid!mätning!enligt!ORS.!

Ytaspekter!kan!t.ex.!vara!att!en!klient!har!en!annan!blick,!ett!gladare!tonfall,!eller!har!
färgat!håret!och!presterar!bättre!i!skolan!eller!på!arbetet.!Det!kan!också!handla!om!att!
våga!säga!nej!till!andras!krav,!eller!att!hålla!sig!nykter!då!andra!berusar!sig.!

Processaspekt!

Det!är!otillräckligt!att!lita!på!den!egna!känslan!av!att!resultatet!är!bra!för!klienten.!Ibland!
kan!kontakten!upplevas!positiv!av!både!klient!och!socialarbetare,!men!skattning!via!ORS!
visar!inget!bra!resultat.!Via!ORS!ska!man!kunna!se!att!klienten!har!tagit!ett!steg!–!så!här!
mycket!närmare!en!tia!har!man!kommit.!Användningen!av!ORS!är!ett!slags!
respektfullhet!gentemot!klientens!känsla!och!uppfattning.!!Så!snart!man!pratar!om!
resultatet!så!påverkar!man!resultatet!–!och!så!fort!klienten!pratar!om!resultatet!så!
påverkas!socialarbetaren.!

Processaspekter!kan!t.ex.!vara!att!en!klient!under!kontakten!med!Oden!gradvis!
fokuserar!mer!på!egna!behov!än!på!andras,!efterhand!lyckas!formulera!mål!för!hur!
han/hon!vill!ha!det!i!framtiden.!Det!kan!också!handla!om!att!klienten!succesivt!tar!mer!
ansvar!för!sin!egen!förändring.!

Djupaspekt!

De!som!ligger!lågt!på!ORS!ska!ha!uppnått!tillförlitlig!förändring!på!skattningen!eller!om!
de!ligger!högt!när!de!börjar!att!de!har!bibehållit!sin!nivå.!Resultat!handlar!om!att!hitta!
ett!sätt!att!leva!och!en!nivå!som!är!bra!för!en!själv.!

Djupaspekter!kan!t.ex.!vara!att!en!klient!har!fått!en!mer!positiv!syn!på!sina!framtida!
möjligheter,!ett!större!självförtroende!och!en!stärkt!tro!på!sin!förmåga!att!hantera!
grundläggande!utmaningar!och!svårigheter!i!sitt!liv.!Det!kan!också!handla!om!att!ha!lärt!
sig!att!agera!på!ett!mer!genomtänkt!sätt!i!stressande!situationer.!Djupaspekter!av!
resultat!torde!alltså!till!en!del!kunna!ligga!utanför!vad!som!kan!fångas!med!hjälp!av!ORS.!
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!
Nyanseringen!av!resultataspekter!utifrån!KAIMeR!tyder!på!att!ORS!kan!vara!ett!alltför!
grovt!och!begränsat!sätt!att!mäta!resultat.!Det!innebär!att!verksamheten!går!miste!om!
möjligheten!att!koppla!olika!inslag!i!insatserna!till!olika!typer!av!effekter!i!klientens!
livssituation.!

!
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En!KAIMeRTkonfiguration!av!Odens!programteori!
I!tillägg!till!den!föregående!presentationen!där!Odens!programteori!redovisades!i!
löpande!text,!redovisas!programteorin!här!i!form!av!en!KAIMeR%konfiguration!(jfr!Blom!
&!Morén,!2010).!Därigenom!är!det!möjligt!att!presentera!kärnan!i!programteorin!i!form!
av!en!figur.!
!

KONTEXTER!

Samhällelig!och!kulturell!
kontext!!

Möjliggörande inslag 
 
Oden har gott rykte i Skellefteå. 
Bidrar sannolikt till att man har 
relativt stort utrymme att 
utforma verksamheten. 
 
 
Hindrande!inslag!

Psykiatrins!och!vissa!
anhörigas!syn!att!livsproblem!
ska!medicineras!eller!
”behandlas”.!

Klientens!livsvärld!!

!

Primära!relationer!och!
livsvärldsvillkor!

Odens!grundsyn!är!att!det!
mesta!och!det!viktigaste!i!
förändrings%arbetet!sker!
utanför!behandlings%rummet.!

!!

Sekundära!relationer!och!
livsvärldsvillkor!

!

Biståndskontext!

!

Direkta!biståndsvillkor!!

!

Stor!frihet!i!arbetet.!Lätt!att!
få!gehör!för!nya!idéer!från!
chefer!och!politiker.!En!stark!
arbetsplatskultur!grundad!på!
professionellt!engagemang.!

!

Indirekta!biståndsvillkor!

!
Sociala!kontextmekanismer!på!makroT,!mesoT!och!mikronivå!

!

AKTÖRER!OCH!INSATSER! MEKANISMER! RESULTAT!

Primära!biståndsaktörer!

De!enskilda!socialarbetarna!är!
viktiga!aktörer!–!men!lika!
viktigt!är!teamet.!

!

Klienter!

De!flesta!har!blivit!övertalade!
att!komma!–!ändå!är!kontakten!
frivillig.!

!

Andra!biståndsaktörer!

Formella!andra!
biståndsaktörer!

Finns!ofta!med!som!
”beställare”!av!en!förändring!–!

Sociala!
biståndsmekanismer!

Stark!vi%känsla!i!
personalgruppen!gör!att!man!
kan!hantera!svårigheter,!
osäkerhet!och!dela!ansvar.!
!

Biståndsengagemang!hos!
socialarbetarna!(som!triggats!
av!klientens!
förändringsengagemang)!

Socialpsykologiska!
mekanismer!

Viktigt!för!klienten!att!höra!sig!
själv!prata!om!t.ex.!sina!mål.!

!

Utfall!

Oden!”producerar”!samtal!
med!feedback!(team)!samt!
praktiskt!stöd!i!form!av!
kontakt!med!andra!
myndigheter.!

!

Effekter!(tidiga,!medellånga,!
långsiktiga)!

Ytaspekter!

Handlar!primärt!om!
förändringar!i!vad!man!gör!–!
inte!enbart!om!hur!en!känsla!
förändras.!

!
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blir!ibland!viktiga!som!
medaktörer.!

!

Informella!andra!
biståndsaktörer!

Familj,!vänner,!arbetsgivare!
m.fl.!är!ofta!viktiga!
medaktörer.!

!

Socialarbetarinsatser!!

Formella!insatser!

Fokus!på!lösningar.!Följer!
klienten!mot!dennes!
formulerade!mål.!Uppdelning!i!
samtal!och!feed%back!är!viktiga!
inslag.!

!

Klientinsatser!

Att!utsätta!sig!för!de!frågor!
som!ställs!på!Oden.!!

Att!övervinna!motstånd!hos!sig!
själv!och!i!omgivningen.!!

Att!pröva!göra!förändringar!i!
livsvärlden!mellan!besöken!på!
Oden.!

Andras!insatser!

Formella!insatser!

T.ex.!ekonomiskt!bistånd,!hjälp!
med!arbete!eller!praktikplats,!
utbildning,!kontakt!med!
läkare.!

Informella!insatser!

Görs!ofta!viktiga!insatser!av!
t.ex.!familj!och!vänner.!

Viktigt!att!omvandla!”problem”!
till!önskemål!om!förändring.!

!

Psykologiska!mekanismer!

Förändringsengagemang!

Fokus!på!egenformulerade!mål!

Positiva!förväntningar!

Processaspekter!

Otillräckligt!att!lita!på!den!
egna!känslan!av!att!resultatet!
är!bra.!Använder!ORS!för!att!
kunna!se!att!klienten!tagit!steg!
mot!sitt!mål.!Exempel!på!
processaspekt!kan!vara!att!
klienten!successivt!tar!mer!
ansvar!för!sin!förändring.!

!

Djupaspekter!

Handlar!om!att!hitta!ett!sätt!
att!leva!och!en!nivå!som!är!bra!
för!en!själv.!Djupaspekter!kan!
t.ex.!handla!om!att!en!klient!
har!fått!en!mer!positiv!syn!på!
sina!framtida!möjligheter,!ett!
större!självförtroende!och!en!
stärkt!tro!på!sin!förmåga!att!
hantera!grundläggande!
utmaningar!och!svårigheter!i!
sitt!liv.!

!

Övergripande!

Resultat!ska!gå!att!utvärdera!
så!att!klienten!”ser”!sina!egna!
(framväxande)!resultat.!

!

!
Figur!7.!Odens!programteori!i!form!av!en!KAIMeRYkonfiguration!
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6.!Reflektioner,!implikationer!och!begränsningar!
I!detta!avslutande!kapitel!görs!en!återkoppling!till!projektets!utgångspunkter!genom!att!
reflektera!över!i!vilken!utsträckning!projektet!besvarat!den!övergripande!frågan!samt!
om!projektets!intentioner!och!målsättningar!uppnåddes.!Här!berörs!även!några!
implikationer!för!framtiden,!samt!ett!antal!begränsningar!med!studien.!!
!
Projektets!utgångspunkter!
Den!övergripande!frågan!formulerades!inledningsvis!så!här:!Hur!och!varför!uppnår!
Rådgivningen!Oden!goda!resultat?!Nu!då!projektet!är!genomfört!är!det!motiverat!att!
fundera!över!i!vilken!utsträckning!denna!fråga!är!besvarad.!Svaret!föreligger!i!form!av!
en!programteori!som!ger!kunskap!om!vilka!Kontexter,!Aktörer,!Insatser,!Mekanismer!
och!Resultat!(KAIMeR)!som!gör!att!verksamheten!fungerar!som!den!gör.!Trots!att!
programteorin!är!tämligen!omfattande!är!svaret!på!utvärderingsfrågan!knappast!
uttömmande.!Därför!är!det!rimligt!att!beskriva!läget!som!att!vi!efter!projektet!vet!
betydligt!mer!om!hur!och!varför!Rådgivningen!Oden!uppnår!goda!resultat,!men!vi!vet!
inte!allt.!!
!
Utvärderingsforskaren!Michael!Scriven!(1994)!använder!ett!metaforiskt!resonemang!
där!han!talar!om!en!svart,!en!grå!och!en!vit!låda1!för!att!diskutera!hur!mycket!man!kan!
veta!om!det!kausala!sambandet!mellan!input!och!output!(dvs.!i!detta!sammanhang!hur!
Odens!insatser!genererar!resultat!samt!hur!detta!villkoras!av!olika!kontexter!och!
aktörer).!Med!utgångspunkt!i!det!resonemanget!kan!det!formuleras!som!att!kunskapen!
om!Oden!i!projektets!början!var!en!”grå!låda”!(dvs.!initialt!fanns!en!hel!del!kunskaper!
om!verksamhetens!sätt!att!fungera)!men!att!den!utvecklades!till!en!relativt!”vit!låda”!
(dvs.!programteorin).!Om!vi!tar!Scrivens!metafor!ytterligare!ett!steg!kan!vi!dessutom!
tänka!oss!att!det!finns!flera!nyanser!av!vitt.!Med!andra!ord,!även!om!de!svar!som!
programteorin!erbjuder!har!gjort!lådan!någorlunda!vit,!så!går!det!sannolikt!att!göra!den!
ännu!vitare.!Det!vill!säga,!det!finns!antagligen!ytterligare!viktiga!aspekter!att!identifiera!
och!beskriva!rörande!Odens!förmåga!att!uppnå!positiva!klienteffekter.!Forskarnas!och!
socialarbetarnas!gemensamma!bedömning!är!dock!att!programteorin!ger!en!relativt!
utförlig!bild!av!Odens!nuvarande!sätt!att!fungera.!
!
En!fråga!som!likväl!går!att!ställa!är!om!lådan!behöver!bli!vitare?!Oden!var!redan!innan!
projektet!en!verksamhet!som!lyckas!tämligen!väl,!men!personalen!efterfrågade!en!
djupare!och!mer!kvalificerad!insikt!i!verksamhetens!sätt!att!fungera.!När!nu!denna!mer!
kvalificerade!insikt!uppnåtts!drar!vi!slutsatsen!att!frågan!är!besvarad!i!tillräcklig!
utsträckning.!Det!utesluter!dock!inte!att!det!i!framtiden!kan!vara!befogat!att!fortsätta!
studera!hur!Oden!fungerar,!bl.a.!för!att!inre!eller!yttre!förhållanden!kan!förändras!som!
gör!att!verksamheten!förändras!på!avgörande!sätt.!!
!
Vad!har!utvärderingen!gett?!–!Projektet!ur!Odens!perspektiv!
Detta!att!utvärdera!tillsammans!med!forskare!och!klienter!har!varit!en!upptäcktsresa!
fylld!av!upplevelser.!Det!första!som!hände!var!att!vi!medarbetare!i!Oden!fick!en!
förståelse!för!att!det!vi!gör!i!rummet!tillsammans!med!klienterna,!var!något!som!
forskare!med!ett!utifrånperspektiv!inte!på!egen!hand!kan!fånga!och!beskriva.!Det!vi!i!
vardagen!arbetar!med,!som!något!naturligt,!är!på!många!sätt!mer!komplext!än!vad!vi!till!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Se även Blom & Morén (2007). 
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en!början!förstod.!Det!var!först!när!forskarnas!frågor!ställdes!som!det!blev!tydligt!för!oss!

hur!komplext!arbetet!i!praktiken!är.!Enkla!frågeställningar!ledde!till!en!fördjupad!dialog!

om!vad!vi!gör!och!varför!vi!väljer!att!göra!på!ett!speciellt!sätt!i!en!viss!situation.!För!oss!

var!en!del!begrepp!helt!självklara,!något!som!vi!använder!men!som!nu!i!dialogen!mellan!

oss!och!forskarna!fick!en!mer!specifik!och!fördjupad!beskrivning.!Det!blev!även!synligt!

för!oss!att!vi!själva!hade!olika!sätt!att!beskriva!samma!fenomen,!men!att!vi!i!grunden!

hade!samma!tanke!med!det!vi!beskrev.!Det!förvånade!oss!hur!mycket!våra!

”resonansbottnar”!överensstämmer.!

Genom!KAIMeR%dokumentationen!har!arbetet!med!klienterna!fått!en!annan!betydelse.!

Varje!arbetsallians!tillsammans!med!en!klient!består!av!många!olika!mekanismer.!Detta!

blev!tydligt!när!vårt!arbete!nedtecknades!i!dokumentationen!under!projektet.!Det!blev!

synligt!hur!många!olika!aspekter!det!finns!av!ett!möte!mellan!två!personer!i!

behandlingsrummet.!Det!blev!också!tydligt!att!klientens!livsvärld!är!avgörande.!

Vårt!teamarbete!har!blivit!uppvärderat!i!våra!egna!ögon!och!där!har!KAIMeR%

dokumentationen!haft!en!stor!betydelse.!Att!kollegorna!skrev!ned!sina!reflektioner!och!

synpunkter!i!våra!enskilda!ärenden!stärkte!vår!övertygelse!om!värdet!av!att!arbeta!

tillsammans!i!team.!

Ett!arbete!som!detta!kan!liknas!vid!att!hitta!sin!egen!självkänsla.!Hur!gör!man!det?!Lika!

svårt!som!det!är!att!svara!på!det,!är!det!att!beskriva!vad!detta!arbete!har!gett.!Du!vet!när!

du!har!en!bättre!självkänsla,!ett!bättre!självförtroende,!men!kan!kanske!inte!beskriva!

exakt!vad!som!gett!det.!Det!är!helt!klart!så!att!detta!arbete!har!gett!oss!en!ökad!

professionell!självkänsla!och!ett!ökat!självförtroende.!Vi!har!en!betydligt!bättre!

förankring!i!det!vi!gör,!vi!vet!att!det!är!det!här!vi!vill!hålla!på!med.!Vi!vet!att!vårt!

arbetssätt!är!förankrat!i!oss!inte!bara!som!tekniker!och!teorier!utan!som!en!övertygelse.!

Vi!har!blivit!mer!aktsamma!om!det!vi!gör.!Istället!för!att!enbart!söka!kunskap!utifrån!så!

har!vi!en!större!tilltro!till!att!söka!kunskap!i!vårt!eget!arbete.!Därför!har!vi!nu!lagt!in!

professionell!reflektion!i!arbetet!där!det!finns!möjlighet!för!oss!att!ta!upp!

frågeställningar!och!ta!hjälp!av!varandra!för!att!kunna!komma!vidare.!

Frågeställningarna!har!blivit!mer!närliggande,!vi!funderar!mer!över!hur!vi!gör!och!varför!

vi!väljer!att!göra!på!ett!speciellt!sätt!i!en!viss!situation!i!mötet!med!klienten.!Vi!värnar!

mer!om!de!delar!i!vårt!sätt!att!arbeta!som!vi!verkligen!tror!på,!som!att!arbeta!nära!

klienten,!våga!vara!i!ovisshet!för!att!följa!klienten.!Det!har!inneburit!ett!ökat!

självförtroende!när!det!gäller!att!arbeta!flexibelt!istället!för!generaliserat!och!specifikt.!!

Vi!vågar!fortsätta!att!ställa!oss!frågan:!vad!är!det!som!fungerar!och!svaren!får!

fortsättningsvis!lov!att!överraska!oss.!!

Trots!en!följsam!metodik!med!ett!arbetssätt!nära!klienten!så!lyckas!vi!ändå!inte!nå!ända!

fram!med!alla!klienter.!Bör!vi!fundera!ännu!mer!på!varför!klienter!försvinner!eller!

avslutar!innan!de!är!framme!vid!sitt!mål?!Är!det!trots!allt!så!att!vi!inte!kan!möta!vissa!

personers!önskemål!eller!vill!vi!inte!anpassa!oss!till!det!som!de!vill!ha?!Alltså!att!vi!är!

följsamma!men!med!vissa!begränsningar?!

! !



 

 37 

Vi!arbetar!med!oss!själva!som!verktyg,!vi!använder!våra!egna!erfarenheter!samtidigt!
som!vi!försöker!följa!klienterna!på!deras!väg.!Vi!har!bestämt!oss!för!att!söka!kunskap!i!
det!vi!faktiskt!redan!gör.!Vi!är!en!sammanhållen!grupp!som!skapat!en!kultur!av!normer!
och!en!gemensam!värdegrund!och!vid!första!anblicken!kan!vi!verka!vara!en!relativt!
homogen!grupp!men!naturligtvis!är!vi!olika!personer!med!olika!spretande!erfarenheter.!
Kan!det!ligga!en!begränsning!i!vår!relativa!homogenitet!eller!är!det!en!tillgång?!Vi!har!ju!
konstaterat!att!klientens!livsvärld,!omgivning!och!övriga!aktörer,!är!viktiga!för!att!uppnå!
den!förändring!klienten!önskar!åstadkomma.!Borde!vi!ännu!mer!söka!oss!utåt,!att!i!ännu!
större!utsträckning!ta!in!andra!viktiga!personer!och!samarbetsparter!i!
behandlingsarbetet?!Borde!vi!låta!oss!influeras!och!påverkas!av!andra!i!större!
utsträckning?!Bör!vi!helt!enkelt!utforska!ännu!mer!om!varför!vi!i!dagsläget!inte!riktigt!
passar!för!alla?!!!

Vi!har!alltid!pratat!om!att!det!är!klienten!som!gör!sin!egen!förändring,!att!det!är!de!själva!
som!lyckas.!Det!som!har!blivit!tydligt!under!tiden!vi!arbetat!med!utvärderingsarbetet!är!
vår!egen!insats!både!som!socialarbetare!enskilt!och!som!team.!Genom!att!se!närmare!på!
vårt!eget!agerande!lägger!vi!en!större!vikt!vid!vad!det!är!vi!har!gjort!som!har!bidragit!till!
att!klienten!har!förändrats.!Fokus!har!därmed!förflyttats!mer!till!hur!vi!utvecklar!en!
arbetsallians.!Denna!fokusförflyttning!tror!vi!kommer!att!leda!till!att!vi!ytterligare!kan!
ändra!vårt!sätt!att!arbeta!särskilt!när!vi!inte!lyckas!hjälpa!klienten.!För!om!klienter!kan!
lyckas!med!vår!hjälp,!så!innebär!det!kanske!att!det!är!något!vi!gör!när!de!inte!lyckas.!
Detta!kanske!vi!kan!ändra!på?!

Den!fortsatta!utmaningen!för!oss!blir!att!hålla!utforskandet!vid!liv,!att!fortsätta!låta!
frågor!ställas!och!att!även!framöver!vidareutveckla!och!skriva!ned!vårt!arbete,!att!låta!
programteorin!utvecklas.!Vi!har!genom!detta!arbete!förstått!hur!viktigt!det!är!att!stanna!
upp!och!reflektera!runt!det!vi!gör.!När!vi!försätter!oss!i!en!situation!där!vi!måste!
formulera!oss!ser!vi!det!som!vi!gör!bra,!men!vi!får!även!syn!på!områden!vi!behöver!
utveckla!vidare.!En!tanke!som!vi!tar!med!från!detta!arbete!är!att!det!är!viktigt!att!arbeta!
på!en!professionell!självkänsla!som!socialarbetare,!att!få!en!tydlig!bild!av!vad!vi!faktiskt!
gör,!i!vårt!fall!en!programteori.!Den!leder!till!att!vi!får!tillräckligt!självförtroende!för!att!
kritiskt!granska!det!vi!gör!framöver.!

!

Projektet!ur!forskarnas!perspektiv!
I!likhet!med!personalgruppen!på!Oden!formulerade!även!forskargruppen!inledningsvis!
ett!antal!intentioner!och!konkreta!målsättningar!för!projektet!(jfr!kapitel!1).!
Bedömningen!är!att!dessa!i!stor!utsträckning!uppnåddes.!!Projektet!har!medfört!att!
forskarna!fått!aktuella!impulser!och!ökade!kunskaper!om!det!sociala!arbetets!praktik.!
Framför!allt!har!vi!forskare!lärt!oss!mer!om!missbruksproblematik!och!
missbruksbehandling!inom!socialtjänsten.!Projektet!har!dessutom!gett!en!möjlighet!att!
testa!och!vidareutveckla!våra!teoretiska!utgångspunkter!rörande!utvärdering!av!socialt!
arbete!(KAIMeR).!
!
KAIMeR%teorin!(jfr!kapitel!3)!utgjorde!projektets!begreppsliga!fundament.!Inledningsvis!
låg!den!till!grund!för!den!blankett!som!användes!för!att!dokumentera!processerna!i!de!
fall!som!studerats!under!projektet!(se!bilaga!2).!!Teorins!begrepp!och!struktur!har!
dessutom!varit!det!konceptuella!skelett!som!programteorin!byggts!upp!kring.!
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Bedömningen!är!att!teorin!på!det!hela!taget!fungerat!tillfredsställande!som!
utgångspunkt!både!för!datainsamling,!analys!och!resultatredovisning.!
!
Under!projektet!har!vi!observerat!vikten!av!en!strukturerad!dokumentation!för!att!
minska!risken!att!centrala!aspekter!i!det!sociala!arbetet!förbises.!Den!KAIMeR%
strukturerade!blanketten!har!fungerat!som!en!checklista!där!Odens!personal!efter!
kontakter!med!klienter!påmints!om!vad!som!bör!dokumenteras.!Eftersom!blanketten,!
och!därmed!dokumentationen,!följer!KAIMeR%teorin!så!pass!nära!har!det!varit!relativt!
lätt!att!under!analysen!sortera!dokumentationsdata!i!linje!med!den!begreppsliga!
strukturen.!!
!
Trots!flera!förtjänster!har!vi!även!sett!svårigheter!med!en!så!pass!strukturerad!
dokumentationsblankett.!Stundtals!har!dokumentationen!tenderat!att!bli!för!
instrumentell.!Det!tog!sig!uttryck!i!att!dokumentationen!föreföll!handla!om!att!fylla!i!
specifika!utrymmen!i!blanketten,!snarare!än!att!fokusera!på!vilken!information!som!var!
mest!relevant!för!att!kunna!beskriva!och!förklara!Odens!verksamhet.!Detta!hanterades!
under!projektprocessen!genom!att!skapa!rutor!i!blanketten!med!rubriken!”Annat/egna!
reflektioner”,!som!möjliggjorde!en!friare!dokumentation.!Erfarenheter!från!projektet!
tyder!på!att!blanketten!måste!utformas!så!att!den!ger!en!struktur!och!en!vägledning!om!
vad!som!bör!dokumenteras,!för!att!tillförsäkra!att!rätt!typ!av!uppgifter!noteras.!
Samtidigt!måste!blanketten!vid!behov!tillåta!en!friare!dokumentation,!så!att!den!upplevs!
tilltalande!(kognitivt!och!emotionellt)!för!de!som!dokumenterar.!En!kombination!av!
struktur!och!flexibilitet!förefaller!således!vara!central!för!att!dokumentationen!ska!
fungera!på!ett!bra!sätt.!!
!
Förutom!lärdomar!som!gäller!dokumentationsblankettens!utformning!har!projektet!
bidragit!till!att!KAIMeR%teorin!stärkts!och!vidareutvecklats.!Arbetet!med!Odens!specifika!
programteori!har!medfört!ytterligare!bekräftelser!på!antaganden!i!KAIMeR%teorin.!Till!
exempel!har!vi!fått!ytterligare!belägg!för!hur!mycket!den!samhälleliga!och!kulturella!
kontexten!kan!påverka!det!direkta!klientarbetet.!Ett!annat!teoretiskt!antagande!som!
stärkts!är!att!personalgruppers!viYkänsla!(och!hur!den!smittar!av!sig!på!klienterna)!
många!gånger!är!en!av!de!fundamentala!framgångsfaktorerna!i!socialt!arbete.!!

Vi!menar!dessutom!att!KAIMeR%teorin!vidareutvecklats!med!hjälp!av!Odens!specifika!
programteori.!Bland!annat!har!vi!identifierat!ett!antal!”nya”!generativa!mekanismer!som!
antas!bidra!till!att!förklara!verksamhetens!sätt!att!fungera.!Exempel!på!det!är!
mekanismerna!förändringsengagemang!och!biståndsengagemang,!som!utgör!några!av!de!
mekanismer!som!bidrar!till!att!genera!positiva!resultat!på!Rådgivningen!Oden.!!

Trots!att!teorin!i!vissa!avseenden!bekräftats!och!vidareutvecklats!antar!vi!inte!att!den!är!
färdigutvecklad.!Vi!är!dessutom!öppna!för!att!antaganden!i!teorin!kan!visa!sig!vara!helt!
eller!delvis!felaktiga.!En!brist!som!redan!nu!kan!konstateras!är!att!teorin!primärt!
fokuserar!på!mekanismer!som!generar!positiva!händelser.!Det!vore!givetvis!av!värde!att!
lägga!ytterligare!vikt!på!problemskapande!eller!hindrande!mekanismer!som!ett!led!i!
ambitionen!att!förklara!socialt!arbete.!
!
! !
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Studiens!begränsningar!
Avslutningsvis!diskuteras!här!ett!antal!begränsningar!relaterade!till!projektet.!En!
begränsning!är!att!så!stor!vikt!lagts!vid!socialarbetarnas!beskrivningar!och!antaganden!
om!sin!egen!verksamhet.!Med!ett!annat!upplägg!hade!exempelvis!fler!klienter,!eller!
företrädare!för!andra!verksamheter!kunnat!få!komma!till!tals.!Samtidigt!har!det!varit!ett!
relevant!upplägg!eftersom!huvudsyftet!var!att!rekonstruera!verksamhetens!
programteori,!där!medarbetarnas!antaganden!om!förutsättningar,!insatser!och!resultat!
är!fundamentala.!Trots!det!kan!man!undra!om!personalen!på!Oden!varit!tillräckligt!
öppenhjärtiga!i!sina!redogörelser,!och!i!vilken!mån!deras!beskrivningar!av!
verksamheten!varit!friserade!till!deras!favör?!I!princip!kan!det!antas!att!Odens!personal,!
likväl!som!andra!professionsutövare!som!studeras,!har!olika!skäl!att!ge!en!i!huvudsak!
positiv!bild!av!sin!verksamhet.!Exempelvis!för!att!stärka!verksamhetens!egen!självbild,!
men!även!för!att!signalera!en!positiv!bild!utåt,!bl.a.!gentemot!beslutsfattare,!andra!
organisationer,!klienter!och!allmänhet.!
!
Men!eftersom!projektet!inledningsvis!inte!var!tänkt!att!dokumenteras!i!en!offentlig!
rapport!(ambitionen!var!att!skriva!en!intern!PM)!anser!vi!det!mindre!sannolikt!att!det!
funnits!skäl!att!förmedla!en!förskönande!bild!utåt.!Likväl!undanröjer!det!inte!risken!att!
personalens!redogörelser!kan!ha!varit!positiva!i!överkant,!i!syfte!att!stärka!
verksamhetens!kollektiva!identitetsuppfattning.!Eftersom!vi!forskare!deltog!i!projektet!
under!nästan!två!år,!hade!vi!goda!möjligheter!att!i!tal!och!skrift!problematisera!
socialarbetarnas!påståenden.!Dessutom!kunde!vi!forskare!observera!att!det!vid!
gruppdiskussionerna!fanns!en!reflekterande!och!självkritisk!hållning!inom!Odens!
personalgrupp.!Det!tog!sig!exempelvis!uttryck!i!att!man!stundtals!ifrågasatte!varandras!
utsagor!om!verksamheten.!!
!
Sammantaget!är!forskargruppens!uppfattning!att!den!”positiva!snedvridning”!som!
förekommit!i!detta!projekt!knappast!är!mer!problematisk!än!i!andra!studier!där!
respondenter!ger!socialt!acceptabla!svar!på!frågor!om!sin!egen!roll!och!insats!(Stoeber,!
1991).!Trots!det!uppmanar!i!vi!läsare!av!rapporten!att!ha!i!åtanke!att!resultaten!kan!ha!
en!bias!som!beror!på!projektets!uppläggning.!!
!
En!annan!begränsning!är!att!studien!inte!tydligare!beaktade!det!faktum!att!ca.!70!
procent!av!klienterna!hör!av!sig!till!Oden!själva!eller!via!en!anhörig.!!Siffrorna!indikerar!
att!många!av!de!klienter!Oden!arbetar!med!är!relativt!motiverade!till!förändring!redan!
från!början.!Motivationens!betydelse!är!central!i!nästan!allt!socialt!arbete!och!inte!minst!
vid!behandling!av!missbruk!(Löfgren!&!Nelson%Löfgren,!1992).!Antagligen!är!en!viktig!
orsak!till!att!Rådgivningen!Oden!lyckas!så!pass!bra,!att!många!av!dem!som!kommer!dit!
redan!inledningsvis!är!motiverade!att!göra!något!åt!sin!livssituation.!!
!
Kopplat!till!resonemanget!om!motivation!finns!ytterligare!en!aspekt!som!bör!
kommenteras.!I!litteratur!som!rör!missbruksbehandling!diskuteras!ibland!ett!fenomen!
som!benämns!självläkning!(Fridell,!1991;!Leissner,!1997),!vilket!i!korthet!innebär!att!en!
person!med!missbruksproblem!helt!på!egen!hand!avslutar!sitt!missbruk.!Orsaken!kan!
t.ex.!vara!en!ökad!insikt!om!att!man!skadar!andra,!en!upplevelse!av!kroppsliga!
biverkningar,!en!positiv!händelse!som!tar!överhanden.!Ett!rimligt!antagande!är!att!flera!
av!de!som!frivilligt!sökt!sig!till!Oden!är!personer!som!redan!innan!fått!viss!insikt!om!
missbrukets!negativa!verkningar.!Det!kan!därför!antas!att!en!del!av!de!personer!som!
slutat!sitt!missbruk!efter!kontakt!med!Oden,!skulle!ha!slutat!ändå.!!Men!att!många!
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uppsöker!Oden!frivilligt!och!att!en!del!ändå!skulle!ha!”självläkt”,!innebär!inte!att!Odens!
insatser!är!oviktiga.!Däremot!är!möjligheterna!att!lyckas!ofta!gynnsamma!om!insatserna!
”faller!i!god!jord”.!
!
Sammantaget!kan!det!antas!att!det!finns!olika!externa!faktorer!(dvs.!som!ligger!utanför!
Odens!insatser)!som!bidrar!till!att!Rådgivningen!Oden!uppnår!så!pass!goda!resultat,!men!
som!inte!explicit!beaktas!i!Odens!arbete!och!inte!heller!fångas!i!tillräcklig!grad!av!
programteorin.!Det!finns!alltså!anledning!att!fortsätta!undersöka!Rådgivningen!Oden!i!
syfte!att!vidareutveckla!verksamhetens!programteori.!!
!
! !
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Bilagor!

!

Bilaga!1.!Godkännande om medverkan i ODENs utvecklingsprojekt 

!

Till!Dig!som!är!intresserad!av!att!delta!i!ODENs!utvecklingsprojekt!

 
ODEN är en verksamhet som ständigt vill utvecklas och bli bättre. Under september 2011 – 
juni 2012 genomför vi ett utvecklingsprojekt i samarbete med tre forskare vid Institutionen 
för socialt arbete, Umeå Universitet. Dessa forskare heter Björn Blom (professor), Stefan 
Morén (professor), och Marek Perlinski (lektor). Syftet med projektet är att förbättra vårt sätt 
beskriva det arbete vi gör tillsammans med våra besökare samt bättre utvärdera vilka resultat 
som uppnås. Projektet innebär att vi tillfrågar ca. fem personer som har kontakt med ODEN, 
och att vi kommer att dokumentera vårt arbete med dessa personer. Tanken med 
dokumentationen är att den ska ge oss en bra beskrivning av vad vi gör och ge oss underlag 
att bli mer systematiska i vårt arbete. Forskarnas uppgift är att sammanställa och analysera det 
vi skriver. Någon av forskarma önskar också, om Du väljer att medverka, att i slutet av 
projektet intervjua Dig för att få Din syn på samarbetet med personalen på ODEN.  
 
För att vi ska kunna genomföra projektet krävs Ditt godkännande att forskarna får ta del av 
uppgifter som rör Dig. Utöver personalen på ODEN är det enbart de tre forskarna vid Umeå 
universitet som kommer att ta del av det vi skrivit om vår kontakt. Forskarna kommer varken 
att ha ditt namn, din adress eller ditt personnummer. Det forskarna får ta del av är enbart det 
vi skriver på ODEN. De får alltså inte ta del av några andra handlingar som gäller Dig. 
Resultaten kommer att presenteras i en rapport till ODEN, och delar av resultaten kommer att 
publiceras i en lärobok om socialt arbete. När materialet sammanställs och redovisas kommer 
inga personliga uppgifter att finnas med och vissa andra uppgifter kommer att ändras så att 
ingen enskild person ska gå att känna igen.  
Om Du vill får Du gärna träffa forskarna, så att Du vet vilka dessa personer är. Att delta i 
projektet är givetvis helt frivilligt, och även om Du väljer att delta så är Du fri att när som 
helst avbryta Din medverkan. 
 
 
 
 
Ja, jag/vi godkänner att medverka i projektet 
 
 
 
……………………………. ……………………………………………………… 
Ort och datum  Namn 
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Bilaga!2!
Blankett!för!dokumentation!enligt!KAIMeR!

!
Klientens!namn!eller!initialer:……………………………………………………………….!
!
Den!som!dokumenterar!fyller!i!datum!och!initialer!i!anslutning!till!dokumentationen.!
!

Övergripande begrepp! Klickbara länkar 
KONTEXTER! )
 
Samhällelig och kulturell Kontext  

                                         

Möjliggörande inslag)

Hindrande inslag)

 
Klientens livsvärld 

 

Primära relationer och livsvärldsvillkor)
Sekundära relationer och livsvärldsvillkor)

 
Biståndskontext 

  

Direkta biståndsvillkor)
Indirekta biståndsvillkor)

 
Underlag f. analys av kontextmekanismer  

!
! !

Makronivå)
Mesonivå)
Mikronivå)

 Annat/egna reflektioner(K) 

 
AKTÖRER  

 
 

Primära biståndsaktörer)
Klienter)
Andra biståndsaktörer)

 Annat/egna reflektioner(A) 
 
INSATSER 
 
  

Socialarbetarinsatser)
Klientinsatser)
Andras insatser)

 Annat/egna reflektioner(I) 
Underlag för analys av MEKANISMER *)Vad)tänker)och)känner)du)(och)ev.)klienten))om)det)som)

sker/görs?)
)
*)Vad)händer)i)samspelet)mellan)dig)och)klienten?)
)
*)Hur)påverkas/förändras)dina)(och)ev.)klientens))tankar)och)
känslor)av)ert)samspel?)

 Annat/egna reflektioner(Me))

Framväxande RESULTAT  ) ) )

  Utfall (Vad klienten erhållit av Oden) Materiellt)och)Immateriellt)

 
 

Effekter (Hur det påverkat klienten) 
 

*)Hur)har)klientens)sätt)att)agera,)klä)sig,)prata)etc.)förändrats?)
)
*)Hur)har)klientens)sätt)att)se)på)sig)själv)och)sina)egna)
möjligheter)förändrats?)
)
*)Hur)har)ditt)sätt)att)se)på)klienten)och)dennes)
livsomständigheter)förändrats?)

 Annat/egna reflektioner(R))
!
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Bilaga!3.!Intervjuguide,!besökare!på!ODEN!

!

Vi!är!i!första!hand!intresserade!av!vilken!betydelse!kontakten!med!ODEN!haft!i!ditt!liv,!

dvs.!resultatet,!men!vi!vill!också!veta!något!om!vilken!slags!hjälp!du!fick.!

!

Utgångsläget!!

! Vad!uppfattade!du!vara!det!huvudsakliga!problemet?!Vad!var!det!som!du!i!första!
hand!ville!eller!behövde!ha!hjälp!med?!

! Vad!hade!du!för!uppfattning!om!ODEN!innan!din!första!kontakt?!
! Vad!kom!din!uppfattning!om!ODEN!ifrån?!
! Hur!har!din!inledande!uppfattning!om!ODEN!påverkat!din!kontakt?!

!

!

Resultatet!!

! Så!här!i!efterhand,!vad!är!skillnaden,!vad!är!annorlunda!nu,!jämfört!med!innan!du!
började!på!ODEN?!!

! På!vad!sätt!har!det!förändrat!(hjälpt!dig!att!förändra)!din!situation?!(Först!öppen!
fråga,!sedan!checklista:!relationer,!ekonomi,!arbete,!fritid,!hälsa,!välbefinnande,!

livsglädje,!se!nya!möjligheter!i!tillvaron).!!

! Vad!tycker!du!är!det!tydligaste!tecknet!på!att!du!förändrats?!Hur!märker!andra!
det?!Vad!märker!du?!

! Har!det!skett!förändringar!i!din!familj!eller!i!ditt!sociala!nätverk!genom!att!du!
gått!på!ODEN?!Vad!är!i!så!fall!annorlunda?!

! Tänker!du!annorlunda!på!dina!problem/behov!nu!jämfört!med!hur!du!tänkte!
innan!kontakten!med!ODEN?!I!så!fall!hur?!

! Fick!du!den!hjälp!du!ville!ha?!
! Är!det!något!du!inte!fick!hjälp!med,!men!som!du!kanske!önskar!du!fått!hjälp!med?!!
! Vad!hade!hänt,!tror!du,!om!du!inte!fått!kontakt!med!ODEN?!
!

!

Insatserna!!

Du!är!alltså!ganska!(både)!nöjd/missnöjd!med!”resultatet”!av!kontakterna!med!ODEN!–!

låt!oss!gå!tillbaka!och!prata!om!vad!det!var!för!slags!hjälp!du!fick!egentligen.!!

!

! Vem/vilka!personer!(socialarbetare)!var!viktigast!för!dig!på!ODEN?!Vilka!andra!
var!viktiga!på!ODEN?!!

! På!vilket!sätt,!vad!var!det!som!gjorde!att!NN!var!viktig!för!dig?!
! Vari!bestod!insatserna!egentligen?!(Samtal,!rådgivning,!konkret!hjälp!–!ge!gärna!

exempel!)!
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! Kände!du!att!NN!lyssnade!på!dig,!brydde!sig!om!vad!du!sa!och!att!du!fick!gehör!
för!dina!önskemål?!Hur!visste!du!det?!Dvs.!vad!gjorde!NN!som!fick!dig!att!känna!
det?!

! Lyssnade!du!på!och!brydde!dig!om!vad!NN!sa?!Fick!NN!gehör!för!det!han/hon!sa!
till!dig?!Hur!visade!du!det?!När!under!kontakten!skedde!det?!

! Hur!tycker!du!att!NN!varit!mot/bemött!dig?!(t.ex.!som!medmänniska,!tjänsteman,!
kompis,!fixare!etc.).!Har!NN!bemött!dig!på!samma!sätt!hela!tiden?!!

! Har!bemötandet!haft!någon!betydelse?!I!så!fall!vilken?!
! Kan!du!ange!något!särskilt!som!du!uppskattade!i!kontakterna!med!ODEN?!
! Kan!du!ange!något!särskilt!som!du!var!missnöjd!med!i!kontakterna!med!ODEN?!

Eller!kontakterna!utanför!ODEN?!Om!du!nu!är!missnöjd,!hur!skulle!det!ha!varit!
istället,!tycker!du?!!

! Hade!du!under!den!här!tiden!några!kontakter!med!andra!delar!av!socialtjänsten?!
Vilka!var!viktiga!och!på!vilket!sätt!var!de!viktiga?!!

! Hade!du!under!den!här!tiden!några!kontakter!utanför!socialtjänsten?!(sjukvård,!
AF,!FK,!BUP!etc.).!Vilka!var!viktiga!och!på!vilket!sätt!var!de!viktiga?!

! Vilka!personer!i!ditt!privatliv!(familj,!släkt,!vänner,!andra!privatpersoner!etc.)!har!
varit!viktiga!för!att!du!skulle!få!hjälp?!På!vilket!sätt!var!de!viktiga!för!dig?!

! Är!det!något!speciellt!i!ODENs!sätt!att!arbeta/fungera!som!varit!viktigt!för!att!du!
skulle!få!hjälp?!(personer,!arbetssätt,!läge!i!stan,!inre!miljö,!”klimat”!etc.).!

! Vilken!betydelse!har!det!haft!att!du!fått!bedöma!hur!din!situation!förändrats!
genom!ORS?!

! Vilken!betydelse!har!det!haft!att!du!fått!bedöma!hur!mötena!på!Oden!varit!genom!
SRS?!

! Skulle!det!haft!någon!avgörande!betydelse!för!din!kontakt!med!Oden!om!du!inte!
använt!ORS!och!SRS?!I!så!fall,!på!vilket!vis?!

! Vilken!betydelse!har!det!haft!att!du!fått!feedback!efter!samtalen?!Kan!du!berätta,!
mer!i!detalj,!varför!feedbacken!har!varit!viktig!(eller!oviktig)?!

! Har!samtalen!och!feedbacken!varit!lika!viktiga,!eller!har!något!av!dessa!moment!
varit!extra!betydelsefullt!för!dig?!

! Vad!var!Din!egen!insats!för!att!reda!ut!situationen?!Vilka!ansträngningar!krävdes!
av!dig?!Förstod!du!vad!som!krävdes?,!Var!du!beredd!på!hur!det!skulle!vara?!Vad!
betydde!din!egen!vilja?!Osv.!osv.!(Viktigt!att!denna!fråga!penetreras!ordentligt).!!

! Är!det!någon/några!händelser!på!ODEN!eller!annanstans!som!varit!särskilt!
betydelsefulla!för!att!din!livssituation!skulle!förändras?!!

!

!

Avslutning!!

! Skiljer!sig!din!nuvarande!uppfattning!om!ODEN!från!den!du!hade!innan!
kontakten?!

! Finns!det!något!du!vill!tillägga!utöver!det!vi!pratat!om?!!
!
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