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The use of standardized assessment instruments in social work has increased rapidly in recent 
years in Sweden. The focus of the scientific research concerning these instruments has been 
on the deficiencies in the instrument itself, rather than the use of the instrument per se. 
Therefore this paper highlights the use of standardized assessment instruments in social work 
practice and whether it guaranties a larger equality in the assessments by the social workers 
that is favourable to the client. We chose to focus on the standardized assessment instrument 
Addiction Severity Index and the use of this in social services. We interviewed ten randomly 
selected social workers from seven different social services with experiences of working with 
ASI. The analysis of these interviews is based on Lipskys (2010) theory on Street-level 
bureaucracies and theory on accounts (Scott&Lyman, 1968). In our results we found that a 
majority of the social workers had a positive attitude towards working with ASI. We found 
that social workers supplemented the ASI-questionnaire with questions they thought were 
missing. In addition to this there was a difference among the social workers attitude to the 
client’s possibility to decline participation in the ASI-interview. As a result a possible 
conclusion of our findings is that the social workers base their assessments on individual 
types of data, which may be considered contradictory to one of the purposes with standardized 
assessment instruments.  

  

Keywords: Addiction Severity Index, standardized assessment, street-level bureaucrats,         
social work 
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1.Inledning  
 

1.1 Problemformulering  

Det finns en rådande diskussion kring det ökande användandet av standardiserade 

bedömningsinstrument i Sverige (jmf. Holm & Tegnell, 2010; Engelmark 2010). Den 

forskning som finns kring ämnet, kretsar mycket kring brister i de olika instrumenten, men 

sällan om själva användandet av dem. Vi har därför valt att ha en problematiserande hållning i 

vår uppsats till användandet av bedömningsinstrument.  

Under de senaste åren har allt fler manualer och bedömningsinstrument införts i det sociala 

arbetet i Sverige. Exempel på det här är införandet av ASI (Addiction Severity Index) , som 

ofta används vid utredningar av missbruksproblematik eller ADAD (Adolescent Drug Abuse 

Diagnosis), som används vid utredningar som rör ungdomar med missbruksproblematik.  

Ett manualbaserat förhållningssätt till klienten och problematiken som ärendet berör kan ses 

som positivt då de evidensbaserade dokumenten och metoderna är väl genomarbetade för att 

hjälpa socialarbetaren och klienten att beröra alla väsentliga delar av klientens situation. Detta 

är syftat till att garantera att klientens problem blir liknande bedömt oberoende vart denne 

söker hjälp (jmf. Socialstyrelsen, 2007). Det ökande införandet av standardiserade 

bedömningsinstrument och metoder, kan ses som ett sätt att vägleda praktikerna i sitt arbete 

och på så vis minska de individuella skillnaderna bland de yrkesverksamma 

socialsekreterarna. Samtidigt pekar forskning på att det finns ett problem att ASI-intervjuer 

genererar olika resultat beroende på vem som intervjuar och utför bedömningen (jmf. 

Abrahamsson & Tryggvesson, 2008). 

I vår studie har vi valt att fokusera på ett av de standardiserade bedömningsinstrument som 

har vunnit mycket mark inom det sociala arbetet. Instrumentet som vi har valt att analysera är 

Addiction Serverity Index (ASI) som är ett bedömningsinstrument som används inom 

missbruksvården. För att belysa våra frågeställningar kring användandet av 

bedömningsinstrument har vi valt att göra vår studie utifrån socialsekreterares beskrivnong av 

deras användning och uppfattning av ASI, då vi anser att de är en viktig kunskapskälla till hur 

bedömningsinstrument fungerar i praktiken. 
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1.2 Syfte 

Syftet med vår studie är att undersöka hur socialsekreterare beskriver att de använder 

standardiserade bedömningsinstrument. Vidare vill vi undersöka om det finns en ökad 

möjlighet att bedömningsinstrument leder till en likabehandling som är till gagn för 

klienterna. 

 

1.3 Frågeställningar 

För att belysa hur användandet av bedömningsinstrument ser ut i praktiken använder vi oss av 

följande frågeställningar: 

- Vad har socialsekreterarna för inställning till klienters möjlighet till att neka 

användandet av ASI i utredningen? 

- Hur uppfattar socialsekreterarna relevansen på frågorna i ASI-manualen? 

- Hur uppfattar socialsekreterarna sitt handlingsutrymme i förhållande till 

bedömningsinstrumentet. 

 

1.4 Avgränsning  

Vi bestämde oss tidigt för att vi ville belysa den ökade användningen av standardiserade 

bedömningsinstrument inom socialt arbete och att göra detta utifrån socialsekreterares 

upplevelse av att arbeta med instrumenten. Därför är studien uppbyggd kring de 

professionellas perspektiv och inte utifrån ett brukarperspektiv. Vi valde att belysa 

användningen av standardiserade bedömningsinstrument, genom att fokusera våra intervjuer 

kring bedömningsinstrumentet ASI. Detta bedömningsinstrument har på kort tid fått en stor 

spridning i användande inom socialt arbete i Sverige. ASI-intervjun är standardiserad och 

strukturerad och direktiven för hur den bör användas är förhållandevis strikta. ASI-intervjun 

blir därför representativ för standardiserade bedömningsinstruments spridning inom socialt 

arbete och det manualbaserade arbetet.  
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2. Begreppsdefinitioner 

2.1 Addiction severity index (ASI) 

Addiction Severity index är ett bedömningsinstrument som används av bland annat 

socialtjänsten och Kriminalvården för att mäta missbruksproblem. ASI är tänkt att användas 

för utvärdering av olika behandlingar inom missbruksvården. Genom kartläggning av 

problemområden och behovet av insatser kan man efter avslutade behandling jämföra om 

problemen har förbättrats under behandlingen. (Armelius et al, 2010) Under avsnittet 

Bakgrund i den här uppsatsen finns en mer omfattade beskrivning av ASI och dess tänkta 

användningsområden. 

 

2.2 Adolescent Drug Abuse Diagnosis (ADAD) 

Adolescent Drug Abuse Diagnosin är ett bedömningsinstrumetn utvecklat för ungdomar. 

Instrumentet är tänkt att användas för behandlingsplanering, utredning och för underlag för 

uppföljning. Genom att använda ADAD kan man kartlägga olika livsområden samt alkohol- 

och narkotikamissbruk. (Armelius et al, 2010)  

 

2.3 Barns behov i centrum (BBIC) 

Barns behov i centrum är ett system för handläggning och dokumentation i utredningar. 

Systemet är utvecklat av socialstyrelsen och används vid utredningar om barn och unga i 

socialtjänsten. (Socialstyrelsen, 2006) 

 

2.4 Evidensbaserad baserad praktik (EBP) 

Enligt Socialstyrseln (2011a) definieras EBP som en sammanvägning av bästa tillgängliga 

vetenskapliga kunskap, brukares erfarenheter och den professionelles expertis. Alla dessa tre 

delarna används tillsammans för att nå bästa möjliga i bedömning av vad som är bäst för 

klienten.    
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2.5 Manualbaserade bedömningsinstrument 

Enligt Svensson, Johnsson och Laanemets (2008) används manualer och 

bedömningsinstrument för att bedöma och kategorisera klienter. Skillnaden mellan 

manualbaserade bedömningar och socialsekreterarens egna bedömningar är att samma sorts 

information samlas in. Det gör att det blir mindre skillnad i bedömningar mellan olika 

socialsekreterare.  

2.6 Motiverande intervju (MI) 

MI är en strukturerad samtalsmetod som används inom bland annat socialtjänst, 

kriminalvården och inom sjukvården. Syftet med metoden är att motivera människor till 

beteendeförändring. MI kan användas för att motivera personer med problem inom till 

exempel alkohol, droger, tobak och kost. Metoden bygger på att ett aktivt och empatiskt 

lyssnande inriktat på klientens möjligheter till förändring. MI bygger bland annat på öppna 

frågor, reflektioner och sammanfattningar. MI kan anävndas både som kortare rådgivning och 

som längre behandlingsmetod. (Socialstyrelsen, 2011b)   

 

2.7 Klient 

Skau (2007) beskriver en klient som en person som på grund av olika problem, behov eller 

sjukdomar kommer i kontakt med någon form av hjälpapparat. Klienten träder in i en relation 

som privatperson tillsammans med en ”Hjälpare” som är professionell och avlönad. Enligt 

Skau (2007) karakteriseras relationen mellan klienten och hjälparen av att den är organiserad 

inom en ram av professionell makt och kontroll samt som den ska leda till att klienten 

förbättrar sin livssituation alternativt att förhindra att det sker en försämring.   

Vi har valt att använda oss av benämning klient då det är ett erkänt och spritt begrepp inom 

socialtjänsten. Vi använder det som samlingsbegrepp för de privatpersoner som är i kontakt 

med socialtjänsten.  
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3. Bakgrund 
 
3

År 2007 gav Socialstyrelsen ut rappo

.1 De nationella riktlinjerna 

rten Nationella riktlinjer för missbruks- och 

vudmän 

ader 

n 

 

r användningen av bedömningsinstrument. Enligt 

tt 

 

 

. 

ent 

ra olika 

bedöma klienters hjälpbehov.  

beroendevård. Syftet var att göra vården tydligare och mer enhetlig samt att ge hu

vägledning hur de på ett rationellt sätt ska använda sig av missbruks- och beroendevårdens 

resurser. Riktlinjerna kom eftersom Socialstyrelsen hade sett att antalet personer med 

missbruks- och beroendeproblematik hade ökat samt att det fanns stora regionala skilln

mellan val av missbruksbehandlingar över landet. Riktlinjerna var både riktade till sjukvårde

och till socialtjänsten. Socialstyrelsen (2007) hade konstaterat att det fanns stora skillnader 

mellan kompetenser, traditioner och synsätt och att det därför behövdes en gemensam grund

att arbeta utifrån. I rapporten lyfte Socialstyrelsen fram en rad olika områden som de ansåg 

var viktiga och där de gav riktlinjer till exempel för hur man ska upptäcka och förebygga 

missbruk och beroende, för dokumentation, val av behandling samt riktlinjer för 

samsjuklighet. (Socialstyrelsen, 2007) 

Utöver de områdena fanns även riktlinjer fö

Socialstyrelsen (2007) genomgår personer en lång vårdprocess när de ansöker om insatser, 

vilket bland annat innebär att en mängd olika beslut ska fattas. Under den processen kan 

bedömningsinstrument vara till hjälp som beslutsunderlag. Socialstyrelsen (2007) anser a

bedömningsinstrument är ett viktigt verktyg för att upptäcka och bedöma graden av alkohol-

och narkotikaproblem. Bedömningsinstrumenten kan vara en hjälp till att välja rätt nivå på 

insats samt för att följa utfallet av den åtgärd eller insats som personen har mottagit. Utöver

det är testen viktiga för att kunna utvärdera åtgärders och insatsers effekter. Socialstyrelsen 

(2007) konstaterar i rapporten att det finns ett behov av bättre och säkrare metoder samt att 

förutsättningen för att kunna genomföra metoder skiljer sig mellan olika organisationer. 

Enligt Socialstyrelsen (2007) finns det flera skäl till att använda bedömningsinstrumenten

Dels är det en garanti för att oberoende av vart klienten söker hjälp kommer problemet att 

bedömas på liknande sätt. En annan förhoppning är att standardiserade bedömningsinstrum

kan leda till en ökad effektivitet i utredningar kring missbruk. Resultatmätningen är även 

viktig för att kunna ge återkoppling till klienten och för att kunna mäta vilken effekt 

behandlingen har gett. I de nationella riktlinjerna beskriver Socialstyrelsen (2007) fle

bedömningsinstrument, ett av dem är ASI vilket beskrivs främst som ett instrument för att 
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3.2 Addiction Severity Index (ASI) 

ddiction Severity Index utvecklades av Tom McLellan och en forskargrupp vid universitet i 

I kom till Sverige i början av 1990-talet där den 

e 

rund 

 användas som stöd för att 

A

Philadelphia, USA i början av 1970-talet. AS

översattes och användes i en del forskningsprojekt innan den 1996 publicerades av Centrum 

för utvärdering av socialt arbete (CUS) för allmänt bruk. Då var ASI-intervjun en översättning 

av den femte amerikanska versionen. 1998 reviderades den svenska versionen efter den 

europeiska versionen, Europ-ASI. (Socialstyrelsen, 2009) Efter det har intervjun uppdaterats 

ett par gånger för att bättre passa till användarnas behov genom att det har skett förändringar i 

språk samt att frågor både har tillkommit och tagits bort.  Enligt Socialstyrelsen (2009) är 

grundtanken i ASI att missbruk- och beroendeproblem är någonting mer än att bara se till hur 

missbruket yttrar sig i omfattning, hur länge det pågått eller vilka substanser som brukas. 

Tanken är att missbruksproblemen måste ses i relation till både den psykiska och fysiska 

hälsan samt sociala förhållanden. Om reliabiliteten och validiteten angående ASI skriver 

Socialstyrelsen (2007) att den i ett stort antal undersökningar bedöms som tillfredställand

men att resultaten mellan olika klientgrupper varierar och att resultaten därför inte kan 

generaliseras, samt att detta särskilt gäller intervjuarskattningarna.  

ASI-intervjun är ett standardiserat bedömningsinstrument som består av två delar: ASI G

och ASI Uppföljning. Till det finns även ASI Återkoppling som kan

sammanställa intervjuerna. ASI-intervjun används för utvärdering och som standardiserad 

bedömnings- och uppföljningsmetod inom missbruks- och beroendevård. ASI Grund tar cirka 

60 minuter att genomföra och består av 180 frågor som berör sju livsområden: Fysisk hälsa, 

arbete och försörjning, alkohol- och narkotikaanvändning, rättsliga problem, familj och 

umgänge samt psykiska hälsa. Utöver frågorna inom livsområdena finns frågor kring ålder, 

kön, bostadsort och så vidare samt frågor som rör psykiska problem och missbruk i släkten. 

Frågorna berör hur det har varit tidigare i livet och under de senaste 30 dagarna för klienten. 

En del frågor rör sex månader och tre år tillbaka i tiden. Inom varje område finns det frågor 

om faktiska förhållanden samt klientens subjektiva upplevelser. Klienten får själv skatta hur 

många av de senaste 30 dagarna som de upplever att de har haft besvär, samt vilken oro och 

hjälpbehov de själv anser att de har. Intervjuaren gör en professionell bedömning av klientens 

behov. Efter intervjun sammanställer intervjuaren resultaten som sedan framförs till klienten 

under ett återkopplingssamtal som tar cirka 45-60 minuter. (Socialstyrelsen, 2009)  
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ASI Uppföljning tar cirka 30 minuter att genomföra, det består av cirka 150 frågor och det 

används för att utvärdera hur klientens situation har förändrats från det att ASI Grund 

klienters situation och hjälpbehov.  

ning av 

gruppens behov av insatser. [---]  

      4)  

 metoder och behandlingsinsatser.  

3.3 Rapporter från Socialstyrelsen 

örutom de Nationella riktlinjerna (Socialstyrelsen, 2007) och Anvisningarna till ASI 

oducerat många olika dokument som rör både 

lys 

styrningen (Socialstyrelsen, 2011a) har genomförts med 

lera 

ötet 

genomfördes. Det kan ske under behandlingen eller efter avslutad insats. ASI Uppföljning är 

uppbyggt på likande sätt som ASI Grund. Utbildningen för att använda ASI omfattar tre 

kursdagar. (Socialstyrelsen, 2009) 

Socialstyrelsen (2009, s.8) listar fyra användningsområden för ASI-intervjun:  

     1) Kartläggning och bedömning av enskilda 

     2) Uppföljning av enskilda klienters situation och hjälpbehov.  

     3) Lokal uppföljning. Om ASI Grund genomförs med en hel grupp klienter kan 

uppgifterna sammanställas så att de bildar underlag för bedöm

 Forskning och utvecklingsarbete. ASI-intervjun kan t. ex användas som

instrument för utvärdering av olika

 

F

(Socialstyrelsen, 2009) har Socialstyrelsen pr

missbruk och användandet av evidensbaserade metoder mer generellt inom socialt arbete. Att 

redovisa alla dessa är inte möjligt här, men vi har valt ut några stycken som vi anser har 

intressanta punkter för vår uppsats.   

Rapporten På väg mot en evidensbaserad praktik inom socialtjänsten. Kartläggning, ana

och förslag för att förbättra kunskaps

enkäter och intervjuer, dokumentstudier, utvecklingsseminarium samt analysarbete. De 

slutsatser som redovisas i rapporten som är av vikt för vår undersökning är att det inom 

socialtjänsten finns en positiv inställning till en evidensbaserad praktik men att det finns f

problem och risker. De vanligaste riskerna som redovisas är att det finns risk för att 

medarbetarna blir alltför manualberoende vilket kan leda till att alternativa möjligheter i m

med klienten kan gå förlorade samt att samspelet och förtroendet för den professionelle kan 

påverkas negativt om det inte finns möjlighet att anpassa till situationen. Andra punkter som 

redovisas i rapporten är att det kan finnas en risk för att man följer evidensbaserade 
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rekommendationer för bokstavligt, att man har för lite resurser för implementering och att den

systematiska uppföljningen inte räcker till. En annan risk kan vara  att en evidensbas

praktik blir för akademisk, det kan finnas en risk för att den kunskap som består av beprövad 

erfarenhet inte utvecklas eller används på samma sätt som kunskap som vilar på vetenskap

bevis, samt en risk för att dokumentation och uppföljning kommer att ta för mycket tid. 

(Socialstyrelsen, 2011a) 

Abrahamsson och Tryggvesson (2008) genomförde sin studie Användning av 

bedömningsinstrument i missbruksvården – En 

 

erad 

liga 

nationell kartläggning och fallstudier av två 

trument 

 

et 

 

mpligt 

a 

 

r med 

e 

 

av 

ning 

län på uppdrag av IMS och Socialstyrelsen. De har tittat på hur bedömningsins

används i två olika kommuner.  I sin studie listar de tre kritiska punkter med användningen av

ASI och evidensbaserade metoder. I sin studie fann de bland annat att den kunskap som 

socialarbetarna hade om sina klienter samt vilka förutsättningar de har för att hjälpa klienterna 

till rätt insatser, inte vilar på användning av bedömningsinstrument. Kunskapen var iställ

främst grundad på praktisk erfarenhet. En annan viktig fråga som Abrahamsson och 

Tryggvesson (2008) fann under intervjuerna var hur man ska kunna hålla en god kvalitet på

de bedömningar som genomförs. En fråga som kom upp var om det kunde ses som lä

om en person som är negativt inställd till instrumentet verkligen ska använda det. Det 

framkom även en utbredd uppfattning om att instrumenten inte är lämpliga att använda på all

klienter, till exempel de klienter som har språksvårigheter, är psykiskt instabila eller är

förståndshandikappade.  Hög personalomsättning lyftes också fram som en möjlig faktor till 

att det kan vara svårt att säkerställa kvaliteten på intervjuerna då det kan saknas persone

rätt kompetens. En tredje aspekt som Tryggvesson och Abrahamsson (2008) fann i sin studie 

var att flera av socialarbetarna i båda kommunerna uppgav att de hade erfarenhet av att 

resultaten i intervjuerna varierade beroende på vem som hade genomfört dem. Detta berodde 

på skillnader i hur personalen bedömde olika saker.  Trots en del kritiska frågor angåend

användandet av bedömningsinstrumenten ansåg ändå socialarbetarna att man bör främja 

användandet av dem. Socialarbetarna upplevde att bedömningsinstrumenten var ett viktigt 

stöd i utredningsarbete samt att de främjar klienternas insyn och medverkan.  

I SOU (2008:18) Evidensbaserad praktik – till nytta för brukaren fann socialstyrelsens 

utredare att det finns ett behov av förstärkt kunskap inom socialtjänsten. Man anser att en 

grundläggande del för en välfungerade Socialtjänst är att det finns kunskap om huruvida

avsedda effekter uppnås genom olika insatser samt vilka av dem som bör ses som varande 

god kvalitet. I SOU (2008:18) skriver Socialstyrelsen att socialtjänsten i för liten utsträck
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verkar utifrån kunskap utifrån vilka effekter som kommer av arbetssätt, metoder och insatser. 

Målet bör enligt dem vara att utveckla en evidensbaserad praktik. För en god 

kunskapsutveckling krävs både att socialtjänsten dokumenterar och följer upp sitt arbete och 

att staten bidrar till utvecklandet av en evidensbaserad praktik. De menar att d

gör idag är för kortsiktigt och har för lite samordning mellan praktik, forskning, utbildning 

och implementering. I utredningen pekar de ut fyra utvecklingsområden som de anser behöv

fler insatser i framtiden. Socialstyrelsen (SOU, 2008:18, s.10) menar att det finns behov av:

• mer forskning och kvalificerade utvärderingar av det sociala arbetets resultat, 
kvalitet och effektivitet,  

et som staten 

er 

  

samhetsuppföljning samt  

 

• bättre förutsättningar för professionen att utveckla en evidens-baserad praktik,  

• en bättre struktur för verk

• ett förtydligat brukarperspektiv i relation till socialtjänstens arbete.  
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4. Metod 

etod 

nt oss av en kvalitativ metod. Genom att använda oss av kvalitativa 

öjlighet att fånga upp socialsekreterarnas upplevelser av sitt arbete 

 

 väg 

ed socialsekreterarna. Frågorna i 

semistrukturerade intervjuer brukar vara specificerade, men intervjuaren har betydligt större 

.2 Urval 

 oss för att intervjua tio socialsekreterare som i nuläget arbetade med ASI som 

bedömningsinstrument. Vår första ansats var att kontakta enhetschefer för en rad olika 

 

 

från 

tal 

 direkt 

ju. 

e 

4.1 Val av m

Vi har i vår studie anvä

intervjuer ger det oss m

med ASI. Vi menar att det tillvägagångssätt som var mest lämpligt för oss för att ta reda på 

detta var genom att analysera hur socialarbetarna själva beskriver sina upplevelser av att 

arbeta med ASI. Vi bedömde att de data som vi kunde få fram genom intervjuer, är den som

är lämpligast för vår undersökning då det för oss framstår som svårt att finna någon annan

för att insamla data som på ett lika tydligt sätt kan beskriva socialarbetarnas upplevelser. 

Genom att prata direkt med socialarbetarna vilar den data som vi fått fram på 

förstahandskällor, vilket vi anser ökar tillförlitligheten.  

Vi har valt att genomföra semistrukturerade intervjuer m

frihet att fördjupa svaren på ett sätt som kraven på standardisering och jämförbarhet inte 

tillåter (May, 2001).  

 

4

Vi bestämde

socialkontor, alltså att göra ett så kallat tvåstegsurval (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011).

Vi insåg snabbt att det var smidigare för alla om vi skickade ett informationsbrev till de

enhetschefer som vi pratat med på telefon, så att de kunde vidarebefordra detta till de 

medarbetare de hade som arbetade med ASI. Det ledde till att två olika socialsekreterare 

två olika kommuner, kontaktade oss för att delta i en intervju. Då det blev ett så litet an

socialsekreterare som kontaktade oss efter att vi skickat ut breven och många av de 

enhetschefer vi försökte kontakta inte gick att nå, så började vi ringa direkt till olika 

socialsekreterare. Vi märkte att det var mycket lättare att få tag på socialsekreterarna

och de kunde beslutade med en gång om de hade tid och möjlighet att delta i en interv

Några av de samtal vi hade med socialsekreterare resulterade i vad Eriksson-Zetterquist och 

Ahrne (2011) benämner snöbollsurval, då de tipsade oss om andra socialsekreterare som d

kände till arbetade med ASI. Vi märkte att de enhetschefer vi talade med, hänvisade oss till 
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socialkontorets ASI-ansvariga. I de fall där vi ringde själva direkt till socialsekreterarna nådd

vi fram både till de som var ASI-ansvariga på kontoret, men till större delen till 

socialsekreterare som inte hade något sådant uppdrag. Vi tror att detta har stärkt 

tillförlitligheten i vår studie, då urvalet blev mer slumpmässigt och vi fick en stö

de erfarenheter av ASI som de olika socialsekreterarna vi intervjuade hade.  

I vårt urval kontaktade vi socialsekreterare i både större och mindre kommuner. Sju av de 

socialsekreterare vi intervjuade arbetade på socialkontor som hade mellan 12 000 och 20 000 

e 

rre bredd av 

e 

 

sig 

för 

r. 

 

.3 Tillvägagångssätt 

Efter att ha förkovrat oss i kunskap och tidigare forskning kring standardiserade 

de vi forma en intervjumall. Vi har använt ett antal 

terare har, 

ma 

intervjuer har vi 

a och 

 

invånare som sitt upptagningsområde. Två av socialsekreterarna hade cirka 30 000 invånar

som sitt upptagningsområde och en socialsekreterare arbetade i en kommun med cirka 

120 000 invånare som sitt upptagningsområde. Socialsekreterarna hade mellan 1,5 år och upp

till 18 års arbetserfarenhet som socialsekreterare. Arbetserfarenheten med ASI sträckte 

mellan 2 år och upp till 7 år. Sex av socialsekreterarna hade erfarenhet av att arbeta inom 

samma yrkesområde utan att använda sig av ASI. Då vi inte har sett några mönster utifrån 

dessa variabler som påverkar inställningen till eller användandet av ASI som har relevans 

vår studie, har vi valt att inte redovisa vilka erfarenheter var individuell socialsekreterare ha

Vi intervjuade både manliga och kvinnliga socialsekreterare, men vi har inte kunnat urskilja 

några mönster kring detta som är av relevans för vår undersökning och därför väljer vi att inte 

heller redovisa antalet män respektive kvinnor. Vi anser att kravet att avidentifiera materialet

väger tyngre.       

 

4

bedömningsinstrument, börja

standardiserade frågor, såsom hur lång arbetserfarenhet vederbörande socialsekre

hur lång erfarenhet vederbörande har av att arbeta med ASI och erfarenhet av sam

yrkesområde utan att använda ASI. Utöver det har vårt intervjuformulär formats kring fasta 

teman som vi har utgått ifrån. Det har varit handlingsutrymme, klientrollen, 

socialsekreterarens relation till klienten och deras sätt att arbeta med ASI samt deras 

förhållningssätt till ASI (se Bilaga 2). Genom att använda semistrukturerade 

även kunnat få fram kvalitativa data om vårt ämne, tack vare möjligheten att förtydlig

utveckla de svar vi har fått utöver våra standardiserade frågor. Detta tillvägagångssätt ger som
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May (2001) påpekar, intervjuaren större möjlighet att fördjupa svaren och gå in i en dialog 

med den som intervjuas.  

Efterhand som vi genomförde intervjuerna såg vi mönster där intervjufrågorna behövde 

som vi 

a har varit huvudintervjuare och 

are personligen. Det gör det lättare att läsa av situationen 

id 

vjuerna 

Efter att alla intervjuer transkriberats läste vi igenom dem för att hitta tydliga mönster i vår 

ade 

omformas. Det var till exempel frågor som vi såg var svårbesvarade och otydliga för 

respondenten, som vi valde att omformulera. Vi såg även återkommande resonemang 

tyckte var relevanta att ta med i kommande intervjuer och vår studie, varför vi lade till frågor 

kring dem. Detta har givit en viss inverkan då senare intervjuer på grund av detta till viss del 

har fått annan fokus och inriktning.  

Vi har valt att vara två stycken vid varje intervju, där den en

den andre, vid behov, har kompletterat med fördjupande frågor. Intervjuerna har tagit mellan 

35-60 minuter. Vi valde att vara två för att vi på så sätt hoppades att vi skulle minska risken 

för att missa någon del av den information som intervjuerna gav. Samtliga intervjuer har 

spelats in och sedan transkriberats.  

Vi har träffat samtliga socialsekreter

på ett bättre sätt då man befinner sig i samma rum som den man intervjuar. Dessutom minskar 

risken för missförstånd, samt att eventuella missförstånd är enklare att reda ut. Samtidigt 

minskar risken för att man efter intervjun märker att man har missat vissa centrala frågor v

personliga möten vid intervjuer (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011).  

Vi har genomfört 10 intervjuer. Vi ansåg att detta var en rimlig mängd i förhållande till den 

tidsbegränsning vi hade att förhålla oss till. När vi hade genomfört ungefär hälften av 

intervjuerna kunde vi se vissa svarsmönster. Vi kände dock att vi behövde alla tio inter

för att få en mer representativ bild. Vi har inte haft något bortfall av respondenter.  

empiri. Utifrån detta började vi sedan koda intervjuerna efter de teman som vi ansåg var 

relevanta för vår analys. Vi valde sedan ut lämpliga data ur vårt kodade material och form

vår analys.   
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4.4 Tillförlitlighet 
Enligt Svensson och Ahrne (2011) kan man undvika att empiri färgas för starkt av det klimat 

som finns inom en enskild organisation genom att intervjua personer från mer än en 

organisation. Vi har i vår studie valt att intervjua socialsekreterare från sju olika 

organisationer, vilket vi anser ökar tillförlitligheten. För att ytterligare öka generaliserbarheten 

kan man använda sig av teoretisk generalisering genom att analysera empirin i relation till 

mer generella teorier och begrepp. (Svensson & Ahrne, 2011). Vi analyserar därför vår empiri 

utifrån teori om Accounts (Scott & Lyman, 1968) och Lipskys (2010) teori om 

gräsrotsbyråkrati.   

 Möten i intervjusituationer är i princip asymmetriska (Andersson & Swärd, 2008). I en sådan 

situation är det endast vi intervjuare som genom frågor vi har utformat söker information från 

den intervjuade, vilket i sig blir en maktobalans. Då det är vi som har utformat frågorna och 

det är vi som har tolkat svaren har vi oundvikligen påverkat hur och vad intervjupersonen 

svarat. Det blir vår syn av verkligheten som leder fram till svaren då de utgått från våra frågor. 

Då vi har valt en semistrukturerad intervju, har dock respondenten haft möjlighet att 

formulera sina egna svar och tolkningar och utveckla våra frågor utifrån sina erfarenheter. De 

personer vi har valt att intervjua är dock intervjupersoner i rollen som yrkesverksam, det vill 

säga socialsekreterare och har inte blivit konfronterade med frågor som rört dem som personer 

eller privatpersoner. De är dock föremål för en studie som ämnar utforska socialsekreterares 

inställning till och användande av bedömningsinstrument. Vår position i förhållande till vårt 

ämne är att vi har en viss förkunskap och förförståelse av fenomenet som kan påverka våra 

förväntningar på respondenterna och hur vi tolkar vårt material. Samtidigt intervjuar vi 

professionella med liknande bakgrundskunskaper som våra, liknande aktuella teorier och 

forskning som de tolkar och hämtar stöd ifrån i sina beskrivningar och upplevelser av sina 

erfarenheter. 

En svårighet med all forskning, något som forskaren måste vara medveten om, är att forskaren 

är en medskapare till “resultatet“. Därtill finns en påverkan genom rådande diskussioner i 

samhället, bland annat diskussioner kring genus, etnicitet och feminism (Aspers, 2007) Vi 

måste alltså vara medvetna om och reflektera över den kunskapsproduktion som vi är en del 

av. Vi har därför i den här uppsatsen, försökt vara medvetna om sociala konstruktioners 

påverkan, då vi anser att det bidrar till en mer medveten och försiktig ansats till den metod vi 

har valt och hur vi har valt att kategorisera våra intervjuobjekt och intervjuer, då kategorier 

som en följd av detta resonemang, även de är konstruktioner. Ständiga reflektioner kring det 
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här, anser vi kan bidra till en ökad medvetenhet om faktorer som påverkar vår studie, dess 

resultat och i slutändan, dess tillförlitlighet.  

Andra aspekter som kan påverka tillförlitligheten för resultatet, är att det inte är helt säkert att 

det som personen säger stämmer helt överrens med vad personen egentligen gör. Det finns 

även en risk att vi när vi tolkar materialet, läser ut något annat än det som respondenten har 

menat. (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011). Vi har haft dessa aspekter i åtanke när vi har 

analyserat vår empiri.    

I vår uppsats ämnade vi att undersöka socialsekreterares inställning till och användning av 

standardiserade bedömningsinstrument i sitt arbete. Vi inser att vår undersökning med tio 

socialsekreterare är för liten för att kunna generaliseras till hur socialsekreterare i allmänhet 

använder ASI och standardiserade bedömningsinstrument. Vi anser dock att vårt material är 

av intresse då det kan anses ge en fingervisning om hur socialarbetare kan resonera kring 

användandet av ASI i sin yrkesutövning.  

 

4.5 Etiska överväganden 

Vi har informerat socialsekreterarna som deltog i vår undersökning om syftet med vår studie, 

var den kommer publiceras, hur den kommer nyttjas och att deras identitet kommer 

anonymiseras och avidentifieras innan de har godkänt sitt deltagande i studien. De intervjuade 

socialsekreterarna har fått information om att de när som helst kan dra tillbaka sin medverkan 

i studien. Vi har följt det grundläggande individskyddskravet som konkretiseras i fyra 

huvudkrav på forskningen, det vill säga informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. (Vetenskapsrådet, 2011) Samtliga 

intervjupersoner har fått informationen om vår studie både muntligt och i ett informationsbrev 

(se Bilaga 1). Avidentifieringen har skett genom att vi endast döper intervjupersonerna till 

slumpvis utvalda initialer som därmed även är könsneutrala. Vi har avidentifierat de orter och 

arbetsplatser som vi har besökt. Däremot redovisar vi storleken på upptagningsområdet som 

socialkontoren har då det har relevans för vår studie, men inte storleken på orten. Vi har valt 

att ange att den yrkeskategori som vi har intervjuat är socialsekreterare på socialkontor. Detta 

för att det finns andra yrkeskategorier och organisationer som använder sig av ASI i sitt 

yrkesutövande. Då vår studie är en fristående C-uppsats som anonymiseras och sker helt 

informerat och frivilligt uppfattar vi inte att det finns ett beroendeförhållande mellan oss som 

studerande och de intervjuade socialsekreterarna. Deras medverkan, vår position i förhållande 
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till dem och vad vi får fram genom intervjuerna kommer inte nå ett forum som påverkar deras 

yrkesverksamma position, då deras identiteter samt vart de arbetar kommer vara 

avidentifierade.  

 

4.6 Arbetsfördelning 

Vi diskuterade gemensamt fram idén om att skriva om standardiserade 

bedömningsinstrument. Vi har därefter inhämtat kunskap kring området var och en för sig 

som vi sedan har delat med varandra. Vi har varit förstaintervjuare under fem av intervjuerna 

och andraintervjuare under fem intervjuer var. Vi har transkriberat hälften av intervjuerna var 

och sedan analyserat dem gemensamt. Alla delar i den färdiga uppsatsen har vi arbetat fram 

tillsammans.  
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5. Tidigare forskning 

Då vi i vår studie har valt att ha en problematiserande hållning till användandet av 

standardiserade bedömningsinstrument, har detta påverkat vilken forskning kring ämnet som 

vi har valt att redovisa. 

 

5.1 Efterlängtad kunskap 

Forskning kring evidensbaserade metoder har länge eftersökts. Enligt Bergmark och 

Lundström (1998) finns det ett stort tomrum i forskningen som berör vilka metoder som 

används i det praktiska sociala arbetet. Resultatet i en studie Bergmark och Lundström (1998) 

har gjort, visar att de metoder som används inte helt stämmer överens med vad man kan 

förvänta sig om man ser till utbildningen och de diskurser som råder inom professionen. Inom 

missbruksarbete och inom arbete med ekonomiskt bistånd var motivationsarbete det 

dominerande arbetssättet. Utöver det användes ett flertal mer specifika metoder inom de olika 

områdena, såsom inom missbruk där ideologier hämtade från AA-rörelsen (Anonyma 

Alkoholister) samt olika diagnosinstrument så som ASI (Addiction Severity Index) och 

ADDIS (Alkohol Drog Diagnos Instrument) användes. Bergmark och Lundström (1998) 

menar att det är viktigt att gå vidare i forskningen om metodernas användning och belysa 

områden, såsom vad de innebär och vad socialarbetarna gör när de säger att de använder sig 

av en viss metod.  

 

5.2 Forskning kring användandet av ASI- klienters synvinkel och 
användningsområden  

Christer Engströms (2005) doktorsavhandling ”Implementering och utvärdering av ASI i 

socialtjänsten” vid Umeå universitet, är en av de större sammanställningar av kunskapsläget 

kring ASI i Sverige. Den bygger på fyra rapporter varav tre som Engström har skrivit 

tillsammans med Bengt-Åke Armelius. I den första studien Klienters acceptans av 

strukturerade intervjuer i socialtjänsten från år 2002, är slutsatsen att klienterna är positivt 

inställda till användandet av ASI. Dock menar författarna att man bör ta resultaten med viss 

försiktighet då det finns risk för en viss snedfördelning med fördel till positiva klienter, samt 

att de inte hade en annan grupp att jämföra med. Resultaten i studien var bland annat att det 

fanns en stor acceptans från klienter för ASI-intervjun, att den inte påverkade relationen till 
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socialarbetaren och att ASI inte påverkar förtroendet till Socialtjänsten. (Engström, 2005) Mer 

än hälften av klienterna som deltog i studien upplevde att de fick en bättre relation till 

socialarbetaren efter intervjun. Bara en liten del av klienterna kände att de blev kränkta av 

någon fråga under intervjun, men ingen av de klienterna ansåg att detta hade påverkat deras 

syn på relationen till socialarbetaren eller sitt förtroende för socialtjänsten. Slutsatsen i studien 

var att klienterna upplevde intervjun som en positiv del. (Engström, 2005)  

I den andra studien Experience of the relationship between social workers and clients with 

and without structured interview (ASI) från år 2004 var syftet att undersöka om relationen 

mellan socialarbetare och klienten påverkas av användandet av ASI. Enligt Engström (2005) 

jämförde man i studien mellan två olika grupper, där ASI-intervjun användes i den ena 

gruppen, och där den inte användes i den andra gruppen. Resultatet av studien var enligt 

Engström (2005) att man inte kunde se någon skillnad på klienternas syn på relationen eller 

negativa upplevelser mellan den grupp där man använde ASI-intervjun och mellan den grupp 

där ASI-intervjun inte användes. Den skillnad som man kunde se var att i gruppen där ASI-

intervjun användes var klienternas känsla av egenkompetens lägre än i den andra gruppen. 

Engström (2005) menar dock att slutsatsen om den lägre egenkompetensen inte är helt solid 

då den interna konsistensen var mycket lägre här än för de negativa upplevelserna och för 

relationen.   

I den tredje undersökningen Socialarbetares förmåga att bedöma hur klienter upplever 

utredningssamtal – med och utan ASI från år 2005, jämförde man mellan hur klienter 

upplevde utredningssamtal och hur socialarbetare bedömer att klienter har upplevt samtalet. 

Cirka häften av samtalen genomfördes med ASI-intervju och resterande genomfördes utan 

ASI. Efter att intervjuerna var genomförda fick både socialarbetaren och klienten fylla i en 

enkät. Enligt Engström (2005) fann man i undersökningen att socialarbetare underskattade 

klienternas upplevelse av huruvida en allians formats och klienternas känsla av 

egenkompetens. Undersökningen visade däremot att socialarbetarnas bedömning av 

klienternas negativa upplevelser av samtalen var korrekt. Enligt Engström (2005) var 

resultaten de samma för både intervjuer som genomfördes med och utan ASI. Slutsatsen i 

undersökningen var att socialarbetarna var bättre på att bedöma de negativa upplevelserna 

klienten kan ha upplevt, än på att bedöma existensen av en allians mellan socialarbetare och 

klient, samt klienternas känsla av egenkompetens (Engström, 2005). 
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Den fjärde studien Implementering av strukturerad intervju (ASI) i missbruksvård och 

kriminalvård, också den från 2005, bygger på en nationell enkät bland de som genomförde en 

ASI-utbildning mellan 1996 och första halvåret 2002. Enligt Engström (2005) visade 

undersökningen att ASI-intervjun främst används för insamlandet av information vid 

utredningar eller som bedömningsunderlag. Undersökningen visade också att ASI-intervjun 

bara användes till liten del för utvärdering och verksamhetsplanering, samt att användandet av 

intervjun efter utbildningen var liten. Resultatet i undersökningen var att implementering är en 

långsam process samt vikten av att ha ett realistiskt tidsperspektiv. (Engström, 2005)     

 

5.3 Forskning kring användandet av ASI utifrån socialarbetares synvinkel 

Abrahamsson och Tryggvesson (2008) har gjort en studie där de har tittat närmare på 

socialarbetares användning av bedömningsinstrument, närmare bestämt ASI. Abrahamsson 

och Tryggvesson (2008) intervjuade fem socialarbetare med erfarenhet av 

bedömningsinstrumentet ASI i en mellanstor stad och fem socialarbetare i en småstad i 

Sverige. Detta gjordes mot bakgrund av att implementeringen av ASI i svenska kommuner 

ökat (ibid.). Inställningen till ASI var överlag positiv hos de intervjuade handläggarna, men 

flera av dem ansåg att klienterna inte skulle behöva genomgå allt för många ASI- intervjuer 

då de bedömde att ASI-intervjun innebar en viss kostnad för individen (Abrahamsson & 

Tryggvesson, 2008). Här användes uttrycket ”ASI-terror” (ibid.). En punkt Abrahamsson och 

Tyggvesson (2008) lyfter fram är frågan om tillräcklig bredd och variation i tillgängliga 

behandlingsinsatser finns för att det ska vara motiverat att undersöka klientens levnadsvillkor 

och behov inom olika livsområden. Abrahamsson och Tryggvessons (2008) studie visar även 

att handläggarna känner en dubbelhet inför användandet av ASI då det delvis ses som ett stöd 

i arbetet, men att den utfrågning som klienten utsätts för i intervjun inte alltid rättfärdigas av 

den information som kommer fram. Abrahamsson och Tryggvesson (2008) pekar även på att 

politiker och chefer är mycket positiva till användandet av ASI, men att många inte visar 

intresse för att efterfråga och tillvarata den information som ASI-intervjuerna delger. 

Författarna pekar också på att det skiljer sig mellan olika intervjuares kompetens inom ASI, 

och kopplat till detta finns också ett problem att ASI-intervjuerna ger olika resultat beroende 

på vem som intervjuar och utför bedömningen, vilket flera av de som författarna intervjuat i 

sin studie har erfarenhet av (Abrahamsson & Tryggvesson, 2008).  
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Abrahamsson och Tryggvesson (2008) menar att det i deras studie framträder en diskrepans 

mellan retorik och praktik. Här menas att de intervjuade är övertygade om ASIs positiva 

egenskaper, men varnar ändå för att den kan ge negativa effekter på klienter. De intervjuade 

har alltså en dubbelhet i inställningen till ASI, men denna till trots efterfrågas mycket lite 

information om hur det går med användandet av ASI och vad för slags information 

intervjuerna ger. Abrahamsson och Tryggvesson (2008) menar att övertygelserna om ASIs 

positiva kvaliteter därför förefaller vara mindre hämtade från de egna praktiska erfarenheterna 

av ASI, än från de drivande centrala aktörerna Institutet för utvecklingen av metoder i socialt 

arbete (IMS) och Socialstyrelsen. En möjlig förklaring till diskrepansen mellan retorik och 

praktik, kan finnas i att det kan ses ställas särskilda krav på människovårdande 

organisationers trovärdighet och legitimitet. Det kan finnas en spänning mellan dels de 

förväntningar och normer som uttrycks från omgivningen på hur organisationen bör arbeta 

och dels de metoder organisationen använder för att lösa sina arbetsuppgifter. Ett svar kan då 

vara att visa upp och använda metoder som innebär en viss legitimitet inför omgivningen och 

organisationer som konkurrerar på samma område, såsom evidensbaserade metoder, 

exempelvis ASI. Standardiserade bedömningsinstrument kan sägas ha mycket att erbjuda, 

såsom möjligheter till matchning, neutralitet, uppföljning och utvärdering. Detta kan enligt 

Abrahamsson och Tryggvesson (2008) tilltala en ifrågasatt verksamhet, men praktiskt tycks 

metoderna ha mindre att erbjuda, vilket studien i Mellanstad och Småstad kan anses visa.  

I en studie av Bergmark och Lundström (1998) menar de att en högre grad av specialisering 

inom professionen även leder till att olika metoder används i större utsträckning. Mäkelä 

(2004) menar att komplexiteten med att mäta och skatta kan göra det mer attraktivt för de 

professionella socialarbetarna, då den utbildning som krävs ökar på socialarbetarens meriter 

och separerar denne från noviser som inte kan och får hantera bedömningsinstrumentet. Det 

innebär en högre känsla av legitimitet. Därtill menar Mäkelä (2004) att trots satsningar på 

utbildningar i standardiserade bedömningsinstrument som ASI, blir resultaten av ASI-

intervjuer mycket ojämna. En fördel med införandet av dessa kan dock vara att man skapar ett 

gemensamt språk och begreppsapparat för de professionella kring området. 
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5.4 Användandet av ASI och dess reliabilitet och validitet 
Användandet av ASI i praktiken och dess reliabilitet och validitet och därmed möjligheten att 

exempelvis använda det som ett instrument för uppföljning och utvärdering, diskuteras av 

Mäkelä (2004). Han presenterar en forskningsöversikt av 37 olika studier som debatterar 

ASI:s reliabilitet och validitet. Mäkelä (2004) menar att frågorna dels är uppbyggda så att de 

har svårt att tala till alla. Till exempel så är frågorna om relationer koncentrerade kring 

konflikter eller förhållanden i aktiva relationer som klienter har, i motsats till att undersöka 

eventuella problem med isolering eller utanförskap. En annan svårighet Mäkelä (2004) 

påpekar med ASI, är att problem med missbruk ofta är ett mycket fluktuerande problem och 

att det därför kan vara svårt att uppnå individuellt tillförlitliga mätningsresultat. Vidare kan 

många klienter ha problem med att minnas den relevanta informationen och till detta insamlas 

ofta informationen under förhållanden då det kan ligga i klientens intresse att överdriva eller 

förminska deras alkohol- och drogrelaterade problem (Mäkelä, 2004). Till det kan svaren 

variera beroende på humör och dagsform. Skattningarna är även beroende av hur individen 

själv uppfattar frågan, vilket försvårar möjligheten att göra tillförlitliga grupputvärderingar 

och sammanställningar för dessa grupper. Den klientgrupp som ASI vänder sig till, kan anses 

vara väldigt bred. Mäkelä (2004) menar att det är en oerhört svår uppgift att ta fram ett 

bedömningsinstrument som är relevant för den ekonomiska och bostadsmässiga situationen 

hos heltidsanställda och gifta alkoholister från medelklassen, till hemlösa opiatmissbrukare 

som inte haft ett arbete på många år. Mäkelä (2004) menar att istället för att tala om 

validiteten och reliabiliteten för användande av ASI som standardiserat 

bedömningsinstrument, så bör man tala om vilka delar av ASI som kan användas för vilka 

klientgrupper och för vilka syften. Uppgiften att konstruera ett bedömningsinstrument som är 

relevant för samtliga inom den breda klientgrupp som är aktuella och för ett problem som kan 

skifta så stort, kan enligt detta synsätt anses vara för svår och inte heller helt aktuell att ta sig 

an. Mäkelä (2004) menar dessutom att i det närmast inget instrument ensamt kan ge en 

korrekt bedömning av ett så brett och varierande problem som missbruk.    

 

5.5 Evidensbaserade metoder och helhetsbilden av klienten 
Angel (2003) vill skapa en kritisk debatt och en diskussion om användandet av 

evidensbaserade program. Angel (2003) är kritisk till evidensbaserade metoder som helhet då 

han menar att evidensbaserade program representerar en reduktionisk människosyn, alltså en 
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förenkling av människan. Angel (2003) vill inte förkasta evidensbaserade metoder generellt 

utan vill belysa aspekter inom metoderna som är speciellt utmanade för socialt arbete.  

Enligt Angel (2003) är kunskapssynen inom evidensbaserade program att man kan hitta och 

definiera problem på individnivå. Angel (2003) menar att detta beror på antagandet att det 

som utmärker människor går att mäta, vilket då gör att om bara mätningarna genomförs på 

rätt sätt så ger mätningarna samma reslutat oavsett vem det är som genomför dem. Vidare 

skriver han att detta samspelar med att användandet av vetenskapliga metoder ger ett intryck 

av objektivitet (Angel, 2003). Författaren menar att detta ger ett intryck av att professionella 

bygger sin praktik på en universell kunskap och kunskapen lyfts ofta fram som 

forskningsbaserad, giltig och uppdaterad. Här menas att kunskapen framställs som att den 

bygger på evidens samt att den är något annat och mycket bättre än erfarenhetsbaserad 

kunskap. Enligt Angel (2003) är kunskapsformerna i de evidensbaserade programmen 

baserade på en mekanisk förståelse av verkligheten där fenomen och objekt är i en orsak – 

verkan relation till varandra. Han menar att inom barnavårdsområdet där 

bedömningsinstrumentet BBIC (Barns Behov I Centrum) används, ses barn, föräldrar och 

situationer som objekt och fenomen som kan delas upp i mindre och mindre bitar för att 

kunna utforskas närmre och att man obegränsat kan utveckla delkunskaper som behöver 

korrigeras och uppdateras. Enligt Angel (2003) är det på detta sätt som man får den 

reduktionistiska människosynen då man kategoriserar eller överser att människan är något 

mer än kemi eller stimulus och responser.  

Detta resonemang är något som även Hänninen (2004) poängterar i relation till användandet 

av ASI. Viljan att mäta och göra mätbart, är det grundläggande karakteristiska draget för ASI 

(Hänninen, 2004). Här poängteras även att för att förmå och för att driva klienten till att hjälpa 

sig själv, eller till att de ska omvända sitt liv, måste de först omvandlas till beräkningsbara, 

mätbara, vetbara och tillräkneliga subjekt i användandet av ASI. Detta kan kopplas till Angels 

(2003) framförande av att evidensbaserade program representerar en reduktionistisk 

människosyn. Vidare menar Hänninen (2004) att ASI-intervjun är problemorienterat 

instrument, som i sin kartläggning registrerar personliga problem som svarta hål i individens 

autonomi och integritet. Hänninen (2004) menar att manualen frågar efter vad individen 

saknar, snarare än vad hon/han har för personliga tillgångar. Hänninen (2004) frågar sig vad 

effekten av denna problemorienterade utfrågning och dess bekännande svar är och vad ASI-

intervjun har för förmåga att lyfta fram klientens syrkor och resurser. Här argumenteras att när 

ASI-intervjun frågar efter klientens levnadshistoria tar den inte i tillräcklig beaktning 
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processer, slumpen, förändringar och tillfälligheters inverkan, utan den tittar snarare efter och 

lyfter fram förmodade regelbundenheter och upprepningar i individens situation. ASI-

intervjun läser alltså bakgrunden och framtiden utifrån det nuvarandes synvinkel. Här menar 

Hänninen (2004) att ASI-intervjuns konstruktion innebär en ”förenkling av minnet”, vilket 

manifisterar sig i frågor som ”Hur många gånger?”, ”Hur många dagar?” och ”Hur länge?”. 

Människans levnadshistoria, helhet och komplexitet, förenklas alltså i användandet av ASI 

enligt Hänninen (2004).   
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6. Teori 
I vår uppsats har vi valt att problematisera användandet av standardiserade 

bedömningsinstrument och i huvudsak ASI. För att göra detta har vi valt att använda Lipskys 

(2010) teori om gräsrotsbyråkrati och teori om Accounts (Scott&Lyman, 1968). Utifrån 

Lipsky (2010) kan vi analysera vilka faktorer som påverkar gräsrotsbyråkratens 

yrkesutövande och hur gräsrotsbyråkraten använder sitt handlingsutrymme, samt vilka 

konsekvenser det innebär för klienten. Utöver detta blir det en teoretisk ansats för att förstå 

den process som sker när en medborgare kommer i kontakt med en myndighetsorganisation. 

Teori om Accounts (Scott&Lyman, 1968) blir våra teoretiska glasögon för att analysera hur 

socialsekreterare resonerar för att göra sina handlingar legitima i användandet av ASI. 

 

6.1 Lipsky’s teori om gräsrotsbyråkrati 
Lipskys (2010) teori Street-level bureaucracy berör organisationer som arbetar med 

människor som råvara, även kallade människobehandlande organisationer. I sådana 

organisationer arbetar socialarbetare, lärare, poliser och andra offentligt anställda. I sin 

yrkesutövning är de representanter för organisationen eller myndigheten och har direktkontakt 

med de människor som organisationen avser att hjälpa. I Lipskys teori från 1980, benämns 

dem som street-level bureaucrats och den svenska översättningen på dem är begreppen 

gräsrotsbyråkrater, frontlinjebyråkrat eller gatubyråkrat. Begreppens syfte är att definiera den 

position som yrkesutövaren står i när de möter medborgare som representant för en myndighet 

(Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008) Lipsky (2010) definierar gräsrotsbyråkrater som 

offentligt anställda som interagerar direkt med medborgare i sitt yrkesutövande och som har 

betydande handlingsutrymme i sin yrkesutövning. Lipsky (2010) anser att det är uppenbart att 

gräsrotsbyråkrater utövar handlinsutrymmer då det är inbyggt i deras roll som professionella. 

Detta eftersom att det förväntas av professionella att de ska göra bedömningar i sin 

yrkesutövning, samt att de är förhållandevis fria från övervakning från överordande och från 

granskning från klienterna.  

En viktig komponent i gräsrotsbyråkraternas yrkesutövande är enligt Lipsky (2010) att det är 

mer vanligt än ovanligt att arbetsuppgifterna inte kan utföras enligt idealistiska standards 

eftersom gräsrotbyråkrater ofta har brist på tid, information och andra nödvändiga resurser 

som hade varit det bästa för det individuella fallet. Gräsrotbyråkrater slits ständigt mellan 
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kraven från servicemottagare att förbättra effektiviteten och lyhördheten och krav från 

organisationen att förbättra effekten och effektiviteten av sitt yrkesutförande. 

Enligt Lipskys (2010) teori utvecklar gräsrotsbyråkrater egna rutiner för att förenkla 

utövandet av sitt yrke. Utöver det förenklar de på ett psykologiskt plan sin kundkrets och 

omgivning som de verkar i på sätt så utfallet av deras insatser påverkas. Enligt Lipsky (2010) 

är det norm att massbearbeta klienter vilket får konsekvenser för kvaliteten på behandling och 

service.  

Enligt Svensson et al. (2008) finns det dilemman inbyggda gräsrotsbyråkratens, i det här 

sammanhanget socialarbetarens roll. Samtidigt som socialarbetaren möter klienten som 

människa till människa så har socialarbetaren sitt handlinsutrymme begränsat genom det 

yrkesuppdrag som denne har fått genom organisationen. Uppgiften för socialarbetaren är att få 

klientens behov att passa samman med organisationens uppdrag och att samtidigt göra detta 

på ett sätt som är förenligt med bådas intressen. Socialarbetarens handlingsutrymme påverkas 

av organisationens ramar men även andra saker spelar in. Lagar, professionella tolkningar, 

traditioner, regler och interaktionen mellan klienten och socialarbetare. Svensson et al. (2008) 

skriver att handlingsutrymme kan användas på olika sätt och det är socialarbetaren ansvar och 

frihet hur den förvaltar det. Inom gräsrotsbyråkratens yrkesutövning finns både autonomi och 

utrymme för självständigt planera och utföra sitt arbete.  Svensson et al. (2008) menar att 

detta ger gräsrotsbyråkraten stor makt och möjligheter att använda sitt handlingsutrymme på 

flera sätt. Socialarbetaren kan välja att sätta klientens intresse framför organisationens och 

tvärtom. Lipsky (2010) listar mer konkreta sätt där gräsrotsbyråkraten utövar makt och 

kontroll över klienten. Enligt Lipsky (2010, s.60) finns det fyra grundläggande dimensioner 

på den kontroll som gräsrotsbyråkrater utövar över klienter: 

Briefly, street-level bureaucrats exercise control in:  

1) distributing the benefits and sanctions that are supposed to be provided by the 
agencies;  

2)  structuring the context of clients’ interactions with them and their agencies;  

3) teaching clients how to behave as clients; and  

4) allocating psychological rewards and sanctions associated with clients entering into 
relationships with them. 
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6.1.1 Ofrivilliga klienter och den sociala konstruktionen 

Enligt Lipsky (2010) existerar det inga frivilliga klienter inom gräsrotbyråkratier. 

Anledningen till detta är att organisationen ofta tillgodoser service som medborgaren inte kan 

få tillgång till någon annanstans. Även om man kan se personer som ansöker om 

välfärdsservice som frivilliga då de ansöker, menar Lipsky (2010) att deras deltagande i 

välfärdssystemet knappast är frivilligt eftersom att de inte har några andra alternativ att vända 

sig till för att få tillgång till den service eller behandling som de är i behov av. Det är även 

inom den kontext som organisationer verkar som klienten skapas. Enligt Lipsky (2010) 

existerar inte klientrollen utanför den process eller det sammanhang som är upphov till dem. 

Lipsky (2010) hävdar att det sker en social process vilket innebär att klientskapet är en social 

konstruktion. Innan medborgaren kommer i kontakt med organisationen eller 

gräsrotsbyråkraten är de unika individer med olika erfarenheter, personlighet och 

omständigheter, men i mötet med organisationen förändras individerna till klienter. 

Individerna blir i kontakt med organisationen och gräsrotsbyråkraten kategoriserade och 

anpassade för att passa in i de kategorier som organisationens på förväg har skapat. Den 

sociala processen sker när de tilldelas en kategori vilken de anses tillhöra och som de därefter 

blir bemötta utifrån. En viktig del i processen enligt Lipsky (2010) är hur de nyblivna 

klienterna lär sig att se på sig själva som en del av kategoriserade enheter.   

 
 
6.2 Teori om accounts 

Accounts är ett lingvistiskt instrument som används när en handling blir aktuell för 

ifrågasättande (Scott & Lyman, 1968, s.46) På svenska kan termen moraliska redovisningar 

användas. Scott och Lyman (1968) menar att accounts eller moraliska redovisningar är ett 

uttalande som görs av en social aktör för att förklara ett oväntat eller olämpligt beteende, 

oavsett om det är dennes egen eller någon annans handling och oavsett om orsaken till 

yttrandet var den agerande själv eller någon annan. Genom att använda sig av en moralisk 

redovisning när en handling ifrågasätts, kan detta sänka förväntningarna på den och vad som 

ifrågasätts genom att den ursäktas eller rättfärdigas.  

 Scott och Lyman (1968) har delat upp begreppet i två typer förklaringar som aktörer 

använder - ursäkter (excuses) och rättfärdiganden (justifications).  En ursäkt av sitt beteende 

innebär att personen ifråga inte tar på sig ansvaret för handlingen, men erkänner att 
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handlingen var felaktig. Ett rättfärdigande av sitt beteende är då det konträra. Här tar personen 

ifråga ansvar för sin handling, men vill inte erkänna att handlingen var felaktig.  

För att förstå varför en viss typ av moraliska redovisningar ges och hur de tas emot så behöver 

de sättas in i ett sammanhang, då mottagandet beror på vad Scott och Lyman (1968) 

benämner som bakgrundsförväntningar hos de interagerande. Olika moraliska redovisningar 

kan bli standardiserade och rutinmässigt förväntade när handlingar hamnar utanför vad som 

vanligtvis förväntas av gruppen (Scott&Lyman, 1968). En sådan grupp kan exempelvis vara 

en yrkesgrupp, såsom socialsekreterare och socialarbetare och den kultur och de förställningar 

som bildas inom yrkesgruppen samt deras bakgrundsförväntningar. En viss form av ursäkter 

eller rättfärdiganden kan då bli rutinmässigt förväntade när handlingar blir ifrågasätta, såsom 

att resurserna är för knappa och att problemet är en ledningsfråga. Men accounts kan också 

ges mot bakgrundsförväntningar som exempelvis socialsekreterare tror att allmänheten har. 

En viktig variabel för om en moralisk redovisning accepteras eller inte, är alltså karaktären på 

det sociala sammanhang där den introduceras.  

Användandet av accounts är enligt Bull och Shaw (1992) centralt inom socialt arbete. 

Moraliska redovisningar kan exempelvis användas för att placera förklaringen för vad som 

eventuellt gått fel, utanför arbetsgruppen eller socialarbetaren för att istället placera ansvaret 

på klienten eller på någon yttre faktor som inte kan påverkas. Detta görs för att sänka 

förväntningarna på den aktuella socialarbetaren från ledningen och kollegor i det aktuella 

fallet (Bull & Shaw, 1992). Detta kan även användas för att förklara en handling för någon 

utomstående som socialarbetaren tror besitter vissa förväntningar eller föreställningar om 

ärendet eller arbetet. Det viktiga är inte att kollegor, ledning, eller den utomstående tror på 

just den givna förklaringen. Den moraliska redovisningen presenteras för att ursäkta eller 

rättfärdiga sig själv för att inhämta de adresserades acceptans för effekterna av den specifika 

socialarbetarens handlingar, exempelvis valda interventioner (Bull & Shaw, 1992). Poängen 

med moraliska redovisningar är att frilägga normer och att göra sitt jobb moraliskt förklarligt 

och legitimt för en rad olika publiker och behovet av ursäkter när något går fel för 

socialarbetare, kan då tjäna som en sorts överlevnadsutrustning (ibid.). De moraliska 

redovisningar som ges i olika sammanhang, kan då ses som att sätt att söka legitimera sina 

handlingar inom sin yrkesutövning, antingen genom en ursäkt eller genom ett rättfärdigande 

av handlingen. Detta kan vara val av intervention eller en handling vars resultat inte blir 

fördelaktigt för klienten, men där handlingen är inte anses felaktig då vederbörande har följt 

gällande regler och lagar. 
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7. Resultat och analys 

7.1 Presentation av våra intervjupersoner 

Vi har valt att intervjua 10 stycken socialsekreterare från både större och mindre kommuner. 

Socialsekreterarna hade mellan 1,5 år och upp till 18 års arbetserfarenhet som 

socialsekreterare. Arbetserfarenheten med ASI hos socialsekreterarna sträckte sig mellan 2 år 

och upp till 7år.  Vi har intervjuat både kvinnor och män, men då vi inte har sett något 

mönster utifrån deras kön som har någon relevans för vår studie, så har vi valt att inte 

redovisa antalet män respektive kvinnor. Alla socialsekreterare kommer därför benämnas som 

kvinnor i empirin. Vi redovisar inte heller hur stora kommuner nämnda socialsekreterare 

arbetar i, då vi inte heller utifrån denna variabel kunnat urskilja några mönster eller skillnader 

som har relevans för vår studie. Under analysen delar vi upp socialsekreterarna i olika grupper 

där vi ser likheter och skillnader. Varje grupp är fristående inom varje tema. Det innebär att 

grupp 1 under ett kapitel inte består av samma socialsekreterare som grupp 1 under något 

annat kapitel.   

Av de socialsekreterare vi intervjuade var åtta stycken positiva till ASI och att arbeta med 

ASI. Av de åtta var det två socialsekreterare som inte kunde se någonting som var negativt 

med användandet av ASI. De övriga sex i den här gruppen var positivt inställda till ASI och 

tyckte att det var ett stöd för dem i arbetet, men lyfte även fram brister i ASI-manualen och 

problem med att använda ASI i mötet med klienter. De resterande två socialsekreterarna 

berättade att de hade föredragit att inte använda ASI i sitt arbete. Resultatet av vår empiri 

överrensstämmer med den bild som Abrahamsson och Tryggvesson (2008) lyfter fram i sin 

studie om bedömningsinstrument. De menar att trots en del kritiska aspekter angående 

användandet av bedömningsinstrument, så ansåg majoriteten av socialarbetarna i deras studie 

att användandet av bedömningsinstrument bör främjas. Det var ett stort spann mellan 

socialsekreterarnas i vår studies inställning till användandet av ASI och nedan framkommer 

två ytterligheter i inställningarna till ASI: 

 ”Jag ser ju detta enbart positivt så, jag är ju så vansinnigt positiv till 
detta så jag kan inte se några nackdelar.  Eeee nej, det kan jag nog 
inte. 

”Ja, ska jag riktigt liksom säga från hjärtat, så är det nog att jag 
hade nog egentligen gärna sluppit ett intervjuformulär”. 
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Ovanstårnde citat är två exempel på skillnaderna i socialsekreterarnas inställning till ASI. Här 

ser vi ett exempel på en socialsekreterare som är mycket postiv till att arbeta med ASI och ett 

exempel på en socialsekreterare som är mindre positiv. 

 

7.2 ASI-intervju, från frivillighet till tvång 
En av de frågor vi ställde till socialsekreterarna vi intervjuade, var i vilken utsträckning de 

använde sig av ASI i sina utredningar. Vi undrade vad klienten hade för möjligheter att neka 

till att delta i en ASI-utredning och hur socialsekreterarna förhöll sig till detta. Vi fann att av 

de socialsekreterare vi intervjuade, kunde deras inställningar till detta delas in i tre olika 

grupper som var förhållandevis jämt fördelade. En socialsekreterare svarade inte på frågan. 

Grupp 1 hade en tydlig inställning att deltagande i en ASI-intervju var helt frivilligt.  Om en 

klient nekade till att delta, utförde socialsekreteraren utredningen på ett alternativt sätt. Det 

skrevs dock upp som ett bortfall eller som en avvikelse att klienten inte velat göra intervjun. 

Socialsekreterare A uttrycker det som följande: 

 

Socialsekreterare A: […]Ja det är klart, det är ett frivilligt 
alternativ […] Om klienten säger Nej, jag vill inte det, om de 
tycker att det är jobbigt, då måste vi utreda på annat sätt. 

 

Enligt Lipskys (2010) teori om gräsrotsbyråkraten befinner sig socialsekreteraren i en position 

där hon har krav på sig från både organisationen och klienten. Dessa krav är ofta oförenliga 

och gräsrotsbyråkraten blir tvungen att göra en bedömning vilka krav denne ska prioritera i 

vilken situation. Detta gör denne genom att utnyttja sitt handlingsutrymme. I valet mellan 

kraven från klienten och från organisationen kan vi utifrån denna teori se att 

socialsekreterarna i grupp 1 genom att välja alternativa utredningsmetoder utnyttjar sitt 

handlingsutrymme så att denne lyssnar mer till klientens önskningar än organisationens 

riktlinjer.  

Grupp 2 befann sig någonstans mellan frivillighet och tvång. Om en klient uttryckte att de inte 

ville göra en ASI-intervju, motiverade socialsekreteraren klienten på olika sätt till att göra 

ASI-intervjun. Socialsekreterare B berättar att en del klienter som har gjort ASI många gånger 

innan undrar varför de måste göra det igen:   
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Socialsekreterare B […] men jag har ju gjort det här 7 gånger, varför 
ska vi göra det nu. Men jag tror mer det att det är också ett uttryck 
för…det är samma som att de lika väl kan säga att varför måste du 
fråga allt igen, jag har redan berättat allt för alla andra [..]. 
Intervjuare: Men då använder du inte manualen då eller? 
Socialsekreterare B: Jo då brukar jag ändå.  
Intervjuare: Så du brukar motivera till att ändå använda manualen? 
Socialsekreterare B: Ja, att jag ändå tycker att det ger bäst 
rättvisande bild av hur det ser ut just nu.  

 

Socialsekreterare C beskriver ett sätt att motivera klienten till att delta i en 
ASI-intervju: 

Intervjuare: Men händer det nånsin att det är nån klient som säger att 
de inte vill ställa upp på att göra en sån intervju och vad gör ni då? 
Socialsekreterare C : Vad säger jag då? Då säger jag, ja jag sitter ju 
någonstans och vet att jag egentligen nästan måste göra den […].nej 
jag brukar nog säga också att det är ungefär samma sak som om du 
går till doktorn och säger att- Jag har så ont i magen, kan du operera 
mig på en gång?  Då säger ju doktorn, att först så måste jag undersöka 
dig. Han kanske måste röntga, han kanske måste känna, ja, alltså det 
kommer man inte undan. 

 

I jämförelse med grupp 1 kan man tolka det som att grupp 2 anpassar sig mer efter 

organisationens förväntningar än klientens då de motiverar klienten till ASI. Scott och 

Lymans (1968) teori om Accounts kan appliceras här. Bull och Shaw (1992) menar att 

socialarbetare använder sig av moraliska redovisningar för att göra sitt arbete moraliskt 

förklarligt och legitimt inför olika publiker. Utifrån Lipskys (2010) teori om 

gräsrotsbyråkraten där denne befinner sig i en position där hon har krav på sig både från 

organisationen och klienten, kan detta ses skapa en kultur där gräsrotsbyråkraten behöver 

moraliskt förklara hur denne använder sitt handlingsutrymme i sin bedömning huruvida hon 

ska prioritera klienten eller organisationen. Ett exempel är Socialsekretares C motivering till 

oss varför hon genomför ASI-intervjuer trots att klienten först nekat till deltagande. 

Socialsekreteraren säger att hon motiverar klienter till att genomföra en ASI-intervju, trots 

deras initiala motstånd, men menar att det är en situation som klienten hamnar i även i andra 

situationer. Man kan alltså se det som att hon rättfärdigar sin handling, genom att göra det till 

någonting som är generellt och alldagligt, då hon har gjort bedömningen att svara mer mot 

organisationens krav än klientens initiala vilja.   

Grupp 3 som var den minsta gruppen, anslöt sig till inställningen att ASI-intervjun är en 

nödvändighet för att socialsekreteraren ska kunna genomföra utredningen och att inte delta i 
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en ASI-intervju blir därför en anledning för socialsekreteraren att avslå ansökan. 

Socialsekreterare D uttrycker det som följande: 

Socialsekreterare D: Men jag tycker att man kan liksom inte ansöka 
och sen inte ställa upp på ansökningsförfarandet liksom och då gör 
man ju inte sitt till att utredningen blir gjord. 

 

Ett sätt för gräsrotsbyråkraten att använda sitt handlingsutrymme till att svara till 

organisationens krav är att förenkla sina arbetsuppgifter genom att utveckla egna rutiner. Det 

kan ses som att det har skapats en norm på socialsekreterare D:s arbetsplats, att 

socialsekreterare bör genomföra utredningen i enlighet med organisationens krav. Utifrån 

detta kan det tolkas som att socialsekreterare D här använder sig av ett account för att göra det 

moraliskt förklarligt varför han framtvingar en ASI-intervju i arbetet med klienten.  

Man kan se det som att socialsekreterarna i grupp 3 har utvecklat strategier för att förenkla sitt 

arbete genom att helt enkelt neka klienter utredning om de inte vill göra ASI då samtliga 

beskriver liksom grupp 2 att ASI är det mest effektiva och bästa sättet för dem att göra en 

utredning. Detta för att det är ett bra sätt att inhämta mycket information på kort tid, samt att 

det hjälper socialsekreteraren att ställa frågor kring många livsområden.  

En av de grundläggande dimensionerna på den kontroll som gräsrotsbyråkrater utövar över 

sina klienter är att de distribuerar de förmåner och sanktioner som organisationen har att 

leverera (Lipsky, 2010) I samtliga grupper har socialsekreterarna kontroll över hur 

utredningen fortlöper och makten att göra en bedömning över klientens situation. Genom sin 

bedömning antingen minskar eller ökar de klientens möjlighet till att beviljas en insats. 

Skillnaden mellan grupperna är deras inställning till om klienten måste genomgå en ASI-

intervju för att få tillgång till organisationens förmåner. Genom att distribuera antingen 

förmåner eller sanktioner lär de klienterna hur de ska agera som klienter för att få den insats 

de önskar. Ett exempel är grupp 3 där socialsekreterarna tydligt visar för sina klienter hur de 

ska uppföra sig för att få tillgång till organisationens förmåner. Socialsekreterarna ställer ett 

villkor att klienten måste delta i en ASI-intervju för att de ens ska genomföra en utredning. 

Detta kan även ses i ljuset av Lipskys (2010) resonemang där han menar att ingen person som 

deltar i välfärdssystemet gör detta frivilligt. Även om man kan se personens ansökan som 

frivillig, har den inte några andra alternativ för att få tillgång till den service eller behandling 

de är i behov av, vilket visar tydligt på den beroendeställning klienter befinner sig i 

förhållande till organisationen och gräsrotsbyråkraten. Den makt gräsrotsbyråkraten besitter 

genom att de distribuerar de förmåner klienten ansöker om, ger dem därmed möjlighet att 
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tvinga eller motivera klienten till att delta i en ASI-intervju. En möjlig tolkning utifrån Scott 

och Lymans (1968) teori om accounts, är att det bland socialsekreterarna i grupp 2 och 3 finns 

en norm att ASI-intervjun bör genomföras i enlighet med organisationens krav. Det kan då ses 

som att de använder sig av moraliska redovisningar för att göra handlingen att prioritera 

organisationens krav framför klientens önskan att inte delta legitim.   

 

7.3 Socialsekreterarnas uppfattning om relevansen av ASI-intervjuns 
frågor i praktiken 

I vår uppsats är vi intresserade av hur socialsekreterare använder sig av ASI-manualen i 

praktiken. En viktig faktor för att få en bild av det, är att förstå hur socialsekreterare själva 

motiverar användandet av ASI eller varför det inte tycker att användande av ASI är motiverat 

i möte med klienter. Ett uttryck för detta är socialsekreterarnas inställning till hur relevanta de 

tycker att frågorna i ASI-intervjun är. Det här är viktigt för att fånga socialsekreterarnas 

upplevelse och uppfattning av ASI-manualen och hur det påverkar användandet av den.  

Vi har inte delat in socialsekreterarna i olika grupper när vi redovisar deras inställning till 

frågornas relevans, då det inte framkom några tydliga uppdelningar. Samtliga 

socialsekreterare ansåg att ASI-intervjuns frågor till den större delen var relevanta, men 

samtliga pekade även på frågor som de tyckte fattades eller som berördes för lite i ASI-

intervjun. Några av socialsekreterarna ansåg att en del frågor var överflödiga.  

Enligt Socialstyrelsen (2009) är grundtanken i ASI att missbruksproblem inte endast kan 

betraktas utifrån hur själva missbruket yttrar sig i omfattning, utan att det även behöver ses i 

relation till både den psykiska och fysiska hälsan samt klientens sociala förhållanden. Tanken 

med ASI är att den ska generera en helhetsbild av klientens levnadssituation, vilket är en 

faktor till varför ASI innehåller så många frågor. I den studie som Abrahamsson och 

Tryggvesson (2008) har gjort, bedömde flera av de socialsekreterare de intervjuade, att ASI-

intervjun innebar en viss kostnad för individen. Abrahamsson och Tryggvesson (2008) lyfter 

här fram frågan om det finns en tillräcklig bredd och variation i tillgängliga 

behandlingsinsatser, för att det ska vara motiverat att undersöka klientens levnadsvillkor och 

behov inom olika livsområden. Socialsekreterarna i Abrahamsson och Tryggvessons (2008) 

studie, menade att ASI var ett stöd för dem i arbetet, men att den utfrågning som ASI-

intervjun innebär för klienten, inte alltid rättfärdigas av den information som kommer fram.  
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Socialsekreterare C svarar på frågan om den information som ASI-intervjun genererar, 

minskar eller gör hennes handlingsutrymme större när hon ska välja insats för klienten. 

 

Socialsekreterare C:[…] Nej jag tycker handlingsutrymmet när man 
väljer insats, det begränsas, den påverkas inte så mycket av ASIn, 
däremot så påverkas det ju av ekonomiska ramar och av att vi är 
liksom ålagda att alltid pröva hemmaplanslösningar i första hand. Det 
tycker jag är där begränsningen kommer. Det kan till och med vara så 
så att man tycker och det har vi också pratat mycket om, att vi sitter 
här och säger att: Jo nu ska vi göra den här intervjun så att vi 
verkligen kan göra vårt bästa och så att vi vet först så att vi verkligen 
ser vad vi behöver, men sen vet vi att det ska vara den här 
hemmaplanslösningen i vilket fall, Och det är begränsande. Och det 
kan vara begränsande med tanke på den information man faktiskt får 
fram i ASIn som gör att man skulle vilja egentligen, skicka till något 
mer specialiserat ställe. 

 

Socialsekreterare C menar att hon kan uppleva att hon är begränsad i vilka insatser som finns 

tillgängliga, i förhållande till den information hon får fram om klientens levnadssituation av 

ASI-intervjun. Ovanstående utsaga här kan tolkas utifrån Scott och Lymans (1968) teori om 

Accounts, Det kan ses som att Socialsekreterare C här använder sig av en ursäkt, då hon 

menar att det är en brist att hon inte har möjlighet att erbjuda en specialiserad insats till 

klienten utifrån den information hon har fått fram genom ASI-intervjun. Denna brist är dock 

inte en följd av socialsekreterarens handlingar, utan en följd av begränsningar i ekonomiska 

resurser. Det kan tolkas som att socialsekreteraren här beskriver att hennes handlingsutrymme 

är begränsat. En möjlig tolkning utifrån Abrahamsson och Tryggvessons (2008) resonemang 

är att utifrån socialsekreterare Cs utsaga är inte alla frågor i ASI-intervjun motiverade utifrån 

tillgängliga insatser.  

Socialsekreterare J menar att frågorna i ASI-intervjun är relevanta även om socialsekreteraren 

inte kan sätta in en konkret åtgärd på det specifika området, då ASI-intervjun kan leda till att 

det startar processer inom klienten. Här svarar hon på en fråga om arbete med ASI innebär 

möjligheter i mötet med klienten som man inte hade haft annars: 

Socialsekreterare J: Så att visst kan det vara så att man kanske 
aldrig har reflekterat över alltså tillsammans med någon 
myndighetsperson eller socialsekreterare just kanske kring sin 
familjesituation och alltså det kanske inte är nånting man har funderat 
över speciellt och även om det kanske inte är nånting där vi kan gå in 
och göra nånting konkret så, så väcker det ju saker, startar ju 
processer inom…och som sagt, att också se de starka sidorna. 
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Det går att se en skillnad mellan socialsekreterare C och socialsekreterare Js inställning till 

ASI-frågornas relevans. Utifrån teorin om Accounts kan det tolkas som att socialsekreterare J 

använder sig av ett rättfärdigande. Hon menar att det inte är felaktigt att ställa frågor som 

leder till information som socialsekreteraren inte har någon konkret åtgärd för, då det vägs 

upp av att det är positivt att det startar processer inom klienten.  

På frågan om socialsekreteraren upplever att de livsområden man använder sig av i ASI-

intervjun ofta är relevanta för de klienter hon möter, svarar socialsekreterare E följande:  

Socialsekreterare E: Det beror på hur man tänker. De är alltid 
relevanta, men det är ju inte så att det alltid finns problem inom alla 
områden, men då vet man det, så att relevanta är de ju.  
Intervjuare: Det är aldrig så att det känns som att det skulle vara 
överflödigt med vissa frågor eller sådär? 
Socialsekreterare E: Nej, alltså, då är det ju den här biten igen med 
att ställa samma frågor till alla och att man inte ska missa någonting, 
så jag tycker egentligen inte det. Sen vissa bitar…ibland så...till 
exempel om det kommer hit någon med bara alkoholproblem och som 
aldrig har använt någon form av narkotika överhuvudtaget, så där är 
ju rätt mycket frågor om narkotika, men är där inget problem så går 
det väldigt snabbt. Provat det? –Nej. Provat det?   -Nej. Provat det? –
Nej. Så går man vidare. Så att, det är ju inte så att man sitter och ältar 
någonting i onödan, det tycker jag inte, 

 

Socialsekreteraren berättar här att en del frågor ibland är inaktuella för en klient man möter.  

Hon menar dock att det är motiverat att ställa samtliga frågor, då det leder till att man inte 

missar något område. Hon menar även att de frågor som inte är aktuella för den individuella 

klienten, snabbt avklaras och att det därför inte innebär någon onödigt kostnad för klienten. 

Utifrån Accountsteorin (Scott & Lyman, 1968) kan detta möjligen tolkas som att 

socialsekreterare E här använder sig av ett rättfärdigande, då hon tar på sig ansvaret för 

handlingen att ställa inaktuella frågor till klienten, men menar att det inte är en felaktig 

handling, då inaktuella frågor avklaras snabbt och det innebär en mer heltäckande 

informationsinhämtning.       

Socialsekreterare B har en annan inställning till frågornas i ASI-intervjuns relevans: 

Socialsekreterare B: Det är vissa frågor som är sådär, nästan känns 
överflödiga att fråga ibland. […] det blir lite stelt på något sätt att sitta 
och kryssa så. […] och sen samtidigt är där frågor som jag aldrig har 
fått ett positivt svar på. Eee… det här med att man frågar alla om det 
har sålt sex och det är ingen som har svarat ja på det. […] Och då kan 
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jag tycka att det blir lite konstigt att ställa den frågan gång efter gång 
när man ändå aldrig får ett svar […]  

 

Socialsekreterare B menar att en del frågor kan kännas överflödiga, till exempel när hon 

ställer frågan om klienten har barn till en klient som hon vet har barn eller som är gravid. Hon 

menar även att en del frågor är fruktlösa eller överflödiga då det aldrig är någon klient som 

svarar på dem. Hon tar frågan om prostitution som exempel där hon berättar att ingen klient 

har svarat under intervjun att de prostituerar sig. De gånger det har framkommit att en klient 

har prostituerat sig så har det varit då klienten berättat detta för personal under vistelse på 

behandlingshem.  

Det finns en skillnad mellan socialsekreterarnas inställning till om frågorna i ASI-intervjun 

ofta är relevanta för de klienter de möter. Majoriteten av socialsekreterarna ansåg att frågorna 

ofta var relevanta och att ställa samtliga av ASI-intervjuns frågor innebar att de fick en mer 

heltäckande bild av klientens livssituation. Att ställa samtliga frågor innebar även att 

utredningen effektiviserades då man inhämtade en stor mängd information på kort tid. Till det 

menade de att ASI-intervjun hjälpte dem i sitt arbete genom att det innebar att de ställde 

frågor till sina klienter som de kanske annars inte hade ställt. Ett par av socialsekreterarna 

menade att de kunde få en lika heltäckande bild av klientens livssituation redan innan de 

började arbeta med ASI-manualen. Några av socialsekreterarna menade att frågorna i ASI-

intervjun kunde liknas vid den undersökning en läkare genomför innan han ställer diagnos, 

vilket motiverar en omfattande utredning. De menade att en läkare undersöker sin patient 

innan de behandlar för att utesluta inaktuella orsaker och lokalisera de relevanta. Här menas 

att en omfattande utredning innebär att man får en mer heltäckande bild då man undersöker 

hur missbruket står i relation till hälsa och sociala förhållanden. En möjlig tolkning är att de 

som är positiva till frågornas relevans, använder sig av accounts i sina resonemang om 

frågornas relevans i större utsträckning än de socialsekreterare som menar att frågorna inte 

alltid är relevanta eller motiverade. Många av socialsekreterarna sa att ett syfte med ASI-

intervjuns bredd i frågor är för att kunna lokalisera rätt insatser ur ett helhetsperspektiv och att 

de arbetar för att göra det. Forskning pekar dock på att alla frågor i ASI-intervjun inte 

motiveras av tillgången till insatser vilket även socialsekreterare C anser. Hur 

socialsekreterarna uppfattar ASI-manualen, blir en intressant bakgrund till hur de beskriver att 

de använder sig av den i praktiken.  
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7.4 Socialsekreterarnas användande av ASI-intervjun i praktiken 

Enligt Socialstyrelsen (2007) är ett skäl för att använda instrument som ASI-intervjun att det 

innebär en garanti för att oberoende var klienten söker hjälp så kommer problemet att 

bedömas på liknande sätt. Samtidigt pekar Socialstyrelsen (2011a) på att det finns en risk att 

socialsekreterare blir alltför manualberoende och att det finns en risk att man följer 

evidensbaserade rekommendationer för bokstavligt. Vi ställde därför frågor till 

socialsekreterarna kring hur de upplevde sitt handlingsutrymme i förhållande till ASI-

manualen. Vi kunde utifrån våra intervjuer urskilja två grupper bland socialsekreterarna i 

deras sätt att använda ASI. Grupp 1 som var den största gruppen, ansåg att det endast fanns ett 

litet handlingsutrymme i användandet av ASI. De följde manualen strikt under 

intervjutillfället. Kompletterande frågor som inte framkom i ASI-intervjufrågorna, ställde de 

under senare möten efter att ASI-intervjun slutförts.  

Socialsekreterare E svarar på frågan om vad hon tycker att det finns för möjligheter att 

individanpassa mötet när man arbetar med ASI: 

Socialsekreterare E: Nej, manualen anpassar man ju inte. Och det är 
ju en av poängerna med en manual tänker jag, att man inte ska 
anpassa den. För börjar man anpassa den så fyller den ju kanske inte 
det syfte den ska ha.  
Intervjuare: Tror du att det finns några andra risker om man går ifrån 
manualen för mycket? 
Socialsekreterare E: Om man går ifrån manualen...eh...Nej inte 
risker. Jag förstår inte varför man skulle gå ifrån manualen. Jag ser 
ingen vinst med det, annat än om det skulle vara av tidskäl, att man 
inte hinner med. Men annars ser jag ingen vinst med att inte ställa alla 
frågorna. 

Socialsekreterare D: 
Intervjuare: Vilka möjligheter finns du att individanpassa mötet med 
klienten i arbete med ASI? 
Socialsekreterare D: Nej, det är ju inte det som är styrkan med ASI 
direkt. Tänkte säga att det inte är individanpassat alls. 
Intervjuare: Tror du att det kan finnas någon risk om man går ifrån 
manualen för mycket? 
Socialsekreterare D: Ja. Absolut. 
Intervjuare: Vilka risker tror du kan finnas då? 
Socialsekreterare D: Det är rättsäkerheten som äventyras… alla ska 
få samma chans…. Utifrån samma formulär de ansöker att få den 
vård som de vill ha. Går man utanför så blir det liksom flummigt. Det 
tycker jag inte att man ska göra.  
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Socialsekreterare E och socialsekreterare D anser att manualen bör följas strikt under ASI-

intervjun.  

Socialsekreterare I pratar om vad det kan finnas för nackdelar med att använda ASI-intervjun: 

Socialsekreterare I: Det är ju bara ett sätt att…inhämta information. 
Och den informationen som man inte får… en nackdel skulle kunna 
vara att man…man blir lite för rationell ibland…att man kör på med 
sina frågor liksom...ja, man kan ju skynda på mycket med ett sådant 
verktyg och då klart då kanske man inte är så lyhörd för kommentarer 
som kommer vid sidan om. De kan man liksom lite 
grann…eee…ja…… dem behöver man inte, alltså...de kan man ju 
skriva lite slarvigt…hur ska man säga, i vissa fall om man har 
bråttom. 

 

Socialsekreterarna här anser inte att det finns något större utrymme för att anpassa manualen 

och de ser heller inget syfte med att göra det. De menar att det kan bli rättsosäkert och 

flummigt och manualen fyller då inte sitt syfte. Socialsekreterare I pekar dock på att det finns 

en risk med att följa manualen för strikt, då det kan leda till att man inte blir så lyhörd för 

kommentarer som kommer utöver frågorna. Den risk som socialsekreterare I pekar på kan 

tolkas som ett uttryck för en av de risker Socialstyrelsen (2011a) uttalar om att 

socialsekreteraren kan bli för manualberoende och tolka evidensbaserade rekommendationer 

för bokstavligt i arbete med standardiserade bedömningsinstrument.    

Grupp 2 beskriver att de har utvecklat egna metoder för att utföra manualen som fungerar som 

komplement till ASI-intervjun. Socialsekreterare C svarar på frågan om vilka möjligheter hon 

tycker att hon har att individanpassa mötet när man arbetar med ASI: 

Socialsekreterare C:Det har jag ju egentligen hur stora som helst, 
eftersom det är jag som sitter ensam med klienten, så jag kan ju fråga 
vad jag vill och anteckna det. samtidigt så är det ju tidsbegränsning 
då, att man hinner inte fråga runt hur mycket som helst, för då tar man 
sig aldrig igenom den där intervjun och jag lyckas sällan, nästa aldrig 
göra intervjun på bara ett tillfälle…… Och jag vet, jag har lärt mig nu 
vilka frågor som jag ska fråga lite extra kring. 

 

 

Socialsekreterare C berättar här att hon inte upplever det som att hon behöver följa manualen 

så strikt. Hon menar istället att hon har möjlighet att ställa flera frågor utöver ASI-

intervjumanualen, men att det som begränsar henne är att intervjuerna kan ta lång tid.  

Socialsekreterare A:  
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Socialsekreterare A: Ja, jag brukar kombinera, det är min egen 
metod kanske. Jag har hittat en som, ja formulera om frågor, så det 
blir lättare för klienten, för att det är viktigt för mig att klienten förstår 
och sen är det viktigt för mig också att fånga klientens önskemål och 
hur klienten upplever sin egen problematik. 

 

 
Socialsekreterare H: 

Socialsekreterare H:[…]jag har hittat ett sätt att göra intervjun så att 
den är så att det blir på ett MI sätt […] alltså då får man liksom ett 
samarbete och då, då är det liksom inte så hotfullt att jag sitter med en 
intervju i två timmar som är väldigt så, eh strukturerad utan liksom 
när ramen är väldigt empatisk eller försöker hålla det så, eh så jag 
tycker man liksom kan kombinera det på ett bra sätt, faktiskt. 

 

Socialsekreterare A och socialsekreterare H hade utvecklat en metod där de kombinerar ASI-

intervjun med MI-metoden, då de ansåg att det gjorde det lättare att få ett samarbete med 

klienten, samt att det hjälpte till att lyfta fram klienters styrkor och resurser bättre. Utöver 

detta var det socialsekreterare i både grupp 1 och grupp 2 som ansåg att det fattades frågor i 

ASI-intervjun. Dessa var fler frågor om bakgrund och uppväxt, alkoholmissbruk, 

spelberoende, ett tydligare barnperspektiv och frågor om aggressivitetsproblem. 

Socialsekreterarna valde då att själv lägga till frågor kring dessa områden. En del 

socialsekreterare valde att göra detta under själva ASI-intervjun och andra valde att ställa 

kompletterande frågor vid ett senare möte. Detta innebär att samtliga socialsekreterare 

kompletterar med frågor som de tycker behöver utvecklas vidare, men vilka dessa frågor och 

ämnen är, skiljer sig åt mellan alla socialsekreterarna.  

Trots att användandet av ett standardiserat bedömningsinstrument enligt Socialstyrelsen 

(2007) ska garantera att klienter får sin ansökan bedömd utifrån samma förutsättningar, kan vi 

i vår empiri se att användandet av ASI sker olika beroende på vilken socialsekreterare man 

möter. Det är även någonting som flera av de socialsekreterare som vi har intervjuat har 

nämnt. Detta är även någonting som Abrahamsson och Tryggvesson (2008) visar på i sin 

studie. Författarna pekar på att ASI-intervjuerna ger olika resultat beroende på vem som 

intervjuar och utför bedömningen. Socialsekreterare använder sitt handlingsutrymme i hur de 

väljer att tolka och bruka det standardiserade bedömningsinstrumentet i förhållande till 

klienten i genomförandet av ASI-intervjun. Utvecklingen av egna metoder, såsom att 

komplettera ASI-intervjun med MI-metoden, kan ses som ett uttryck för hur 

gräsrotsbyråkraten genom sitt handlingsutrymme skapar egna rutiner i sitt yrkesutövande 
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(jmf. Lipsky, 2010) Hur socialsekreteraren väljer att använda sitt handlingsutrymme, antingen 

genom att följa manualen strikt, eller komplettera mycket med fördjupande frågor och tillägg 

av områden som de bedömer fattas i ASI-intervjun, kan i slutändan anses färga den 

bedömning som görs av klientens behov. En möjlig tolkning av vår empiri, är därför att det 

finns betydande individuella skillnader i användandet av ASI-intervjun och därmed även 

vilken information socialsekreteraren har att använda i sin bedömning av klientens behov.  

.  

7.5 Frågan om uppföljning och tillförlitlighet kring ASI 

I anvisningarna till ASI-manualen från Socialstyrelsen (2009) listas fyra användningsområden 

för ASI-intervjun. De innefattar att en uppföljning av enskilda klienters situation och 

hjälpbehov kan göras. Till det kan ASI-manualen och den data den genererar, användas för att 

göra  grupputvärderingar på lokal nivå. ASI-datan kan även användas som en hjälp till 

utvärdering av olika behandlingsinsatser för forskning och utvecklingsarbete. Detta nämns 

även i de nationella riktlinjerna för missbruks och beroendevård från Socialstyrelsen (2007).   

Frågan om socialsekreterarnas erfarenheter av uppföljningarna av ASI-intervjun fanns inte 

med i vår ursprungliga intervjuguide. Det är dock en fråga som kom upp under drygt hälften 

av våra intervjuer. under samtliga av dessa framkom att socialsekreterarna ansåg att det fanns 

brister i deras rutiner kring uppföljningar. De berättade även att det är ett problem som 

diskuteras i deras kommunövergripande ASI-nätverksträffar. Ett par av socialsekreterarna 

påpekade även att det kan finnas brister i tillförlitligheten i den data ASI-intervjun generar. Vi 

har därför valt att lyfta fram detta och analysera det utifrån aktuell forskning, då det är en 

viktig faktor till motiven för att använda ASI-manualen.  

Socialsekreterare E berättar att det finns en pågående diskussion om uppföljning mellan 

handläggarna i den stad hon arbetar. Socialsekreteraren menar att uppföljningen är ett moment 

som tar mycket tid och att socialsekreterarna på hennes kontor inte hinner med att göra 

uppföljning på alla klienter. 

Socialsekreterare E:[…]Alltså det som det finns mycket 
diskussioner om i vår stad och bland handläggare och så, är ju, 
den stora tiden utöver, är när man ska göra 
uppföljningsintervjuer efter en behandling. Där har du ju ett 
stort problem när det gäller tid och så va […]Eh vi kan ..man 
kan väl säga såhär, att vi har blivit bättre på det, men vi är inte 
bra på det och det är ingen i vår stad som är bra på det. 
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Lipsky (2010) menar att en viktig komponent i gräsrotsbyråkraternas yrkesutövande är att de 

ofta inte kan utföra sina arbetsuppgifter enligt de ideal som satts upp för dem. Detta på grund 

av tids- och resursbrist. Lipskys (2010) resonemang kan appliceras på vad några av 

socialsekreterarna socialsekreterare berättar om arbetet med uppföljning. Socialsekreterare E 

berättar att socialsekreterarna på hennes kontor har som ambition att göra en uppföljning av 

alla klienter som deltagit i behandling, men att de inte hinner med det på grund av tidsbrist. 

Det här kan tolkas som ett account, då hon menar att det är en brist att de inte genomför 

uppföljningar enligt idealet, men generaliserar det samtidigt till en handling som ingen i 

hennes stad är bra på. Socialsekreterare E anser att handlingen att inte genomföra alla 

uppföljningar är felaktig, men rättfärdigar det genom att göra det till en generell handling.   

Detta är även någonting som Engström (2005) fann i sin doktorsavhandling där han menar att 

ASI-intervjun endast till liten del används för utvärdering och verksamhetsplanering. 

Ett par andra socialsekreterare lyfter fram två andra svårigheter med att genomföra 

uppföljningar: 

Intervjuare: Vi har varit inne på det här lite tidigare, men vad tänker 
du att arbete med ASI ger dig för möjligheter i arbete med klienten 
som kanske inte hade funnits utan ASI? 
Socialsekreterare D: Det är uppföljningen. Som jag kan jämföra 
med. Vi har sagt här att den som har genomgått 6 månaders 
behandling i vår stad ska genomföra uppföljning. […] Så vi har haft 
möten om det för det är ganska svårt ibland att få tag i klienterna i alla 
fall efter behandlingen…. Så det är något att bita i.  

 

Några av de socialsekreterare som vi intervjuade berättade att de inte ansåg att de kunde leva 

upp till riktlinjerna vad det gällde att göra uppföljningsintervjuer. Anledningar till detta som 

nämndes var tidsbrist och att klienterna kunde vara svåra att få tag på. Socialsekreterare D 

lyfter fram uppföljningarna av ASI-intervjun som en av de viktiga möjligheter som 

användande av just ASI-manualen innebär, men att de inte genomförs enligt idealet. Frågan 

om socialsekreterarnas arbete med uppföljning kom endast upp under drygt hälften av 

intervjuerna. I några av dessa framkom att socialsekreterarna hade svårt att genomföra 

uppföljning på alla klienter. Under ett par andra intervjuer framkom att uppföljningarna hade 

brister i tillförlitlighet. Vår empiri blir här för tunn för att kunna dra några generella slutsatser. 

Vår empiri kan dock tolkas som att den pekar på att det finns tendenser till att uppföljningar 
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av ASI-intervjuer inte genomförs enligt riktlinjerna, vilket även får stöd av forskningen (jmf. 

Engström, 2005).   

En annan aspekt på uppföljningens roll och hur tillförlitlig den data som ASIn ger är, lyfts 

fram av socialsekreterare G. Hon är en av de socialsekreterare som berättade att de fanns 

brister i deras genomförande av uppföljningar och hon uttrycker det som följande: 

 

Socialsekreterare G: Sedan är det lite sämre när man ska utvärdera 
så att säga det är… em det försöker vi också att använda för att kunna 
utvärdera den hjälp som vederbörande fick… var det rätt hjälp, skulle 
det kunna ha sett annorlunda ut […]och sen är det ju svårt att veta vad 
det var som gjorde att det gick bra. Det är ju svårt att veta efter ett 
halvår. Man får kanske titta efter 1½ år, man får följa den här 
utvecklingen… Ibland vet man ju inte vad det var som gjorde att man 
gjorde en livsstilsförändring.  

 

Socialsekreterare G berättar att de på hennes arbetsplats har en ambition att utvärdera den 

hjälp klienterna får, men att det finns brister i dessa rutiner. Samtidigt pratar hon om 

tillförlitligheten, då hon ifrågasätter om man genom uppföljningen verkligen kan mäta det 

man avser att mäta.  

Socialsekreterare F resonerar också kring tillförlitligheten av ASI-datan: 

Socialsekreterare F: Och det behöver inte alls vara tillförlitliga för 
det. För det är så att när man kommer och ansöker om behandling så 
drar man ju till så mycket som möjligt. Då är man ju i princip nära 
döden när man ansöker om någonting. Så att det ger ju inte någon 
tillfällighet, tillförlitlighet heller.  
Intervjuare: Nej, nej… 
Socialsekreterare F: På det sättet som det är tänkt att man ska kunna 
matcha liksom behandling med den här intervjun hur…. Jag förstår 
inte hur man har tänkt. 

 

Socialsekreterare anser att ASI-intervjun förlorar sin tillförlitlighet redan i grundintervjun. 

Mäkelä (2004) menar att ett problem med ASI-intervjun och datans tillförlitlighet, är att 

klienten kan ha svårt att minnas den relevanta informationen som frågas efter och att 

informationen ofta insamlas under förhållanden då det kan ligga i klientens intresse att 

överdriva eller förminska deras alkohol- eller drogrelaterade problem. Svaren kan även 

variera beroende på humör och dagsform och skattningarna är beroende av hur individen själv 

uppfattar frågan, vilket försvårar möjligheten för att ASI-datan ska kunna leda till tillförlitliga 
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utvärderingar. Både enligt Mäkelä (2004) och socialsekreterarna G och socialsekreterare Fs 

resonemang, kan därför ASI-datan anses vara svår att använda för relevanta utvärderingar. 

 Uppföljning av klienters hjälpbehov samt utvärdering av behandlingsinsatser är viktiga 

användningsområden för ASI som Socialstyrelsen (2009) pekar på. Vår empiri med stöd av 

aktuell forskning kan tolkas som att viktiga syften med ASI-manualen inte uppfylls, då det 

finns brister i uppföljning, utvärdering och tillförlitlighet (jmf. Mäkelä, 2004, Engström, 

2005).   

 

7.6 ASI och skapandet av en klient 

Enligt Lipsky (2010) existerar det inte några frivilliga klienter och menar att klientrollen inte 

existerar utanför den process eller det sammanhang som är upphov till dem, i detta 

sammanhang socialtjänsten. Klientskapet är enligt Lipsky (2010) en social konstruktion, 

vilket sker i den sociala process där klienten delas in i en kategori, här av socialtjänsten och 

socialsekreteraren. Den unika individ med olika erfarenheter, personlighet och med unika 

omständigheter, förenklas och förvandlas i mötet med organisationen och gräsrotsbyråkraten, 

till en klient (Lipsky, 2010). Utifrån detta är det relevant att analysera hur användande av 

ASI-manualen påverkar den process där medborgaren formas till en klient. Detta kan även 

kopplas till Angels (2003) framförande av att evidensbaserade program representerar en 

reduktionistisk människosyn genom att man kategoriserar eller överser människans 

komplexitet, man förenklar alltså människan.  Hänninen (2004) menar att det grundläggande 

karakteristiska draget för ASI, är att göra allt mätbart. Här menas att för att driva och förmå 

klienten till att göra förändringar i sitt liv, måste de först omvandlas till beräkningsbara och 

mätbara subjekt.  

Socialsekreterare A beskriver ett resonemang med en klient kring frågan om rättsliga problem 

i ASI-intervjun: 

Och det kan vara frågor till exempel som...som du ser att klienten har 
ett allvarligt missbruk och har till exempel socialbidrag och att 
klienten har behov av att skaffa pengar eller skaffa sin drog och den 
drogen kostar kanske...han behöver 1000 kronor per dag för att få sin 
drog. Och när du frågar om kriminalitet och klienten säger nej. Då går 
du tillbaka. ´Men hur kan det vara att du har 3000 men du har behov 
av 1000 kronor per dag, hur gör du för att ordna detta?  Ja, sådana 
frågor, så du kommer till rätta svaret va. Det är väl klart att då börjar 
förvarsmekanismen också, Att klienten säger ”nej, jag är ingen 
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kriminell” men de säger att de köper droger, men vad gör de för att få 
pengar? Och så… måste man gå tillbaka hela tiden för att få rätt svar.  

 

Socialsekreterare A berättar om ett resonemang med en klient som inte själv anser sig vara 

kriminell, men där hon misstänker att denne är det. Därför fortsätter hon fråga tills hon 

upplever sig ha nått fram till det svar hon anser är det rätta.  

Socialsekreterare C berättar hur hon vidareutvecklar frågan kring prostitution i ASI-intervjun:  

Socialsekreterare C: […]Nu är det ju väldigt väldigt sällan någon 
säger att –Ja, prostitution har jag tjänat pengar på.. utan det är mer 
samma där, att då får man fråga vidare att, kanske är det så då att du 
kanske har skaffat dig tak över huvudet, flyttat in hos nån man, alltså 
bott där du kanske inte har velat bo och fått göra det du inte har velat 
göra. –Ja, jo det är klart, jo kanske det då... 

 

Socialsekreterare C för ett liknande resonemang som socialsekreterare A. Hon beskriver hur 

hon förklarar och vidgar kategorin för att klientens situation ska passa in.  

Ovanstående beskrivningar kan tolkas som den process där medborgarna som ansökt om 

bistånd hos socialtjänsten, formas till klienter av socialsekreteraren, genom att indelas i en 

kategori (jmf. Lipsky, 2010). Det kan även ses som en beskrivning av Hänninen (2004) och 

Angels (2003) resonemang om hur användandet av ASI leder till en reduktionistisk 

människosyn. Både socialsekreterare A och socialsekreterare Cs resonemang med sina 

klienter, kan utifrån detta anses vara ett sätt att förenkla klientens egenskaper och dela in dem 

i en kategori för att det ska matcha ASIs mätinstrument. Detta kan kopplas samman med en av 

de grundläggande dimensioner för gräsrotsbyråkratens kontroll över sina klienter, som Lipsky 

(2010) nämner, att socialsekreterarna utövar kontroll över klienten genom att de lär klienterna 

hur de ska uppföra sig för att vara klienter. Utifrån Lipskys (2010) resonemang kan man tolka 

socialsekreterare C och As handlingar, som att de lär klienterna hur de ska uppföra sig som 

klienter genom att leda dem fram till ett svar som matchar mot ASI-intervjuns kategorier. 

Lipsky (2010) skriver om den process där klienten lär sig att passa in i organisationen och de 

kategorier som organisationens på förväg har skapat. En viktig del i processen enligt Lipsky 

(2010) är hur de nyblivna klienterna lär sig att se på sig själva som en del av kategoriserade 

enheter och börjar agera därefter. Detta kallar Lipsky (2010) för en social process, vilken sker 

när en klient blir tilldelad en kategori som de av gräsrotsbyråkraten anses tillhöra och blir 

bemötta utifrån.  
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Socialsekreterare C: 
Intervjuare: Jag tänker också det här med intentionerna bakom 
frågorna, för du sitter ju på något vis som experten och förstår att, vad 
innebörden blir om du svarar lite si och lite så och sådär. Är det 
någonting du har funderat över, att det är en viss maktposition du har? 
Eller upplever du att det är så? 

Socialsekreterare C: […]jag har tänkt på…det är ju i de här 
skattningstillfällena särskilt, att liksom, skattar de noll och jag, och de 
precis har suttit och berättat om jätteproblem, det är klart då brukar 
jag väl försöka att kanske formulera om, eller fråga – Är det verkligen 
noll med tanke på det du beskriver? ”Ja, nej, det är klart, jasså du 
menar så, nej det är klart..”  Och då kanske jag till och med har 
förklarat det att det är klart att för att du ska, för att jag ska kunna 
motivera inför socialnämnden att du ska ha hjälp, så behöver du också 
själv tycka att du ska ha hjälp...ja, det, så är det nog ja. 

    

Socialsekreterare C berättar hur hon förtydligar intentionerna bakom frågorna i ASIn och ger 

klienter vägledning hur de bör svara för att få den hjälp de ansöker om. Tolkat utifrån Lipsky 

(2010) kan detta ses som ett sätt att lära klienten vad denne ska svara för att få tillgång till 

förmånerna och passa in i organisationens krav. När klienten har lärt sig hur de ska uppföra 

sig enligt organisationens krav, menar Lipsky (2010) att det innebär de börjar betrakta sig 

själva som klienter. De flesta av socialsekreterarna beskriver att det är oerhört sällan som 

klienter ifrågasätter eller nekar till att svara på de frågor som ställs. Det här kan tolkas som att 

klienterna har antagit rollen som klient och lärt sig hur de ska uppföra sig för att få tillgång till 

förmånerna. Socialsekreterare F beskriver klienternas agerande under intervjun: 

Socialsekreterare F:  

Socialsekreterare F: Jag skulle aldrig svara på någon sån fråga.. jag 
förstår inte, folk är så snälla, så de bara går med på allting som 
kommer.  
Intervjuare: Mmm. 
Socialsekreterare F: Det är väldigt känsliga frågor också, som man 
kanske inte vill uppge för att man har problem […] Nej, de är så 
snälla, de svarar på allt.  

 

Socialsekreterare F beskriver att klienterna svarar på alla frågor som hon ställer till dem. Då 

det enligt Lipsky (2010) inte existerar några frivilliga klienter samt att klienten står i en tydlig 

beroendeställning till socialsekreteraren, kan socialsekreterare Fs utsaga tolkas som att 

klienterna befinner sig i en position där de nödgas att svara på frågorna för att få tillgång till 
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förmåner. Det vill säga att de inte har något val. Ett möjligt sätt att se på det är att klienterna 

här har börjat se sig själva som klienter och agerar utifrån den roll de har antagit.  

Flera av socialsekreterarna berättar att då en klient inledningsvis inte vill svara på en fråga 

under ASI-intervjun, väljer socialsekreteraren att ställa samma fråga vid ett senare tillfälle för 

att få ett svar. De flesta av socialsekreterarna berättade att de genomförde ASI-intervjun vid 

andra tillfället som de träffade klienten. Socialsekreterarna B har berättat, som vi visat tidigare 

i empirin, att hon under ASI-intervjun kan få ett nekande svar på en fråga, men att klienter vid 

senare tillfällen berättat att vad de sa under ASI-intervjun inte stämde. Socialsekreteraren här 

menade att en anledning till detta kunde vara att klienten berättade hur saker låg till, först efter 

att ett förtroende hade skapats mellan socialsekreterare och klient. En tolkning av det här kan 

vara att ASI-intervjun leder till att socialsekreteraren ställer för individen känsliga frågor 

tidigt i relationen. Socialsekreterare A och Cs utsagor ovan, där de upprepar och förtydligar 

frågor under ASI-intervjun för att nå fram till ett svar, kan tolkas som ett uttryck för den risk 

Socialstyrelsen (2011a) pekar på, att socialsekreteraren blir alltför manualberoende eller 

tolkar evidensbaserade rekommendationer för bokstavligt. Utsagorna från de socialsekreterare 

som ställde frågan vid senare tillfällen, kan tolkas peka på en större flexibilitet inför 

manualen. Samtliga socialsekreterare ställer dock frågan, men socialsekreterare Bs utsaga kan 

tolkas som att klienterna känner sig mer bekväma att svara först efter att de upplever att ett 

förtroende har skapats. Socialsekreterare Fs utsaga, kan dock tolkas som att klienterna antar 

en roll som klient och att de utifrån sin beroendeställning alltjämt uppger ett svar utan att 

ifrågasätta frågan.  

 När medborgaren har ett behov som de ansöker om bistånd för hos socialtjänsten, blir de en 

del av en organisation som de står i beroendeställning till, då medborgaren endast har här att 

vända sig för att få sitt specifika behov tillgodosett. Inom organisationen möter de en 

socialsekreterare som förfogar över de förmåner som medborgaren är i behov av, vilket 

innebär att delta i en utredning. Som vi visade innan, innebär det här att delta i en ASI-

intervju, vilket i vissa fall kan vara ett krav från socialsekreteraren för att utredningen ska 

genomföras. Det kan även innebära att klienten behöver acceptera att bli indelad i en viss 

kategori i ASI-manualen, för att få tillgång till organisationens förmåner. Medborgaren blir nu 

genom en social process en klient.  
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8. Avslutande diskussion 
Vårt syfte med den här uppsatsen var att undersöka hur socialsekreterares beskriver att de 

använder sig av standardiserade bedömningsinstrument och om det finns en ökad möjlighet 

att bedömningsinstrumentet leder till en likabehandling som är till gagn för klienten. I vår 

uppsats har vi valt att ha en problematiserande hållning då mycket av den tidigare forskningen 

har fokuserat mer på eventuella brister i själva manualerna, men inte problematiserat 

användandet av ASI i sin helhet. Vår problematiserande hållning har visat sig i vilka 

teoretiska utgångspunkter vi använt oss av, samt vilken tidigare forskning vi refererar till. I 

vår studie har vi funnit att merparten av de socialsekreterare vi har intervjuat har varit positivt 

inställda till ASI, men att det finns individuella skillnader i hur de använder ASI i mötet med 

klienten. Vi har kunnat se att hur relevanta socialsekreterarna har uppfattat att frågorna i ASI-

intervjun är, inte påverkade hur strikt socialsekreteraren använde sig av manualen. Samtliga 

socialsekreterare pekade på frågor som de ansåg att ASI-manualen inte fångade upp i 

tillräcklig utsträckning. De kompletterade därför med dessa frågor i mötet med klienten. Det 

skiljde sig dock åt om de kompletterade med frågorna under intervjun eller vid ett senare 

tillfälle. Vilka dessa frågor var, skiljde sig även åt mellan de olika socialsekreterarna.  Vår 

analys kan anses peka på att då samtliga socialsekreterare kompletterade med egna frågor, 

samt att ett par av socialsekreterarna valde att komplettera ASI-intervjun med MI-metoden 

påverkar vad socialsekreteraren har för information att göra sin bedömning på. Till det har vi 

visat på att det skiljer sig åt i socialsekreterarnas inställning till klienters möjlighet att neka till 

att delta i en ASI-intervju. Socialsekreterarna använde sin kontrollposition (jmf. Lipsky, 

2010) över de förmåner som klienten är i behov av på olika sätt. Detta genom att antingen 

utreda på annat sätt om klienten inte vill delta i en ASI-intervju, motivera klienten till att delta 

i en ASI-intervju eller genom att uppmana klienten till att delta. Även detta kan anses påverka 

vilken information socialsekreteraren har att utgå ifrån i sin bedömning av klientens behov. 

Det här kan ses som att socialsekreterarna i vår studie i slutändan gör sin bedömning av 

klientens behov utifrån individuella former av informationsinhämtning.  

Socialstyrelsen (2007) lyfter fram möjligheten till uppföljning och utvärdering av 

behandlingsinsatser som en stor fördel med användandet av standardiserade 

bedömningsinstrument. Hälften av socialsekreterarna i vår empiri har dock beskrivit att det 
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finns svårigheter kring att genomföra uppföljningarna av ASI-intervjun på grund av tids- och 

resursbrist. 

I analysen har vi visat att några av socialsekreterarna beskriver hur de vidgar begreppen i 

ASI-intervjun för att klientens situation ska passa in. Några av socialsekreterare beskriver 

även hur de förklarar för klienten hur de ska skatta sin problematik för att socialsekreteraren 

lättare ska kunna motivera för socialnämnden att klienten är i behov av behandling. Vi menar 

att det kan tolkas som att socialsekreterarna här lär klienterna hur de ska svara för att det ska 

matcha mot ASI-intervjuns kategorier och därmed få tillgång till de förmåner klienten ansökt 

om (jmf Lipsky, 2010). Under våra intervjuer har det från socialsekreterarna framkommit att 

en del frågor sällan leder till ett jakande svar, men att klienter senare i relationen till 

socialsekreteraren har svarat på frågan. Trots detta uppgav flertalet av socialsekreterarna att 

det var mycket ovanligt att klienter hade ifrågasatt eller nekat till att svara på frågor i ASI-

intervjun. Tolkat utifrån Lipsky (2010) kan det hävdas att det inte existerar några frivilliga 

klienter. Lipsky (2010) menar även att klientskapet är en social konstruktion som sker i en 

social process där klienten antar en roll som klient då de lärt sig hur de ska agera för att få 

tillgång till de förmåner som socialsekreteraren besitter. Utifrån detta kan det tolkas som att 

socialsekreterarnas beskrivning av att klienter i väldigt liten utsträckning ifrågasätter eller 

motsätter sig frågorna i ASI-intervjun, kan bero på att klienterna antagit en roll som klient och 

lärt sig att de bör svara på frågorna för att få tillgång till en behandling.  

Utifrån Lipskys (2010) teori om gräsrotsbyråkrati, befinner sig socialsekreteraren i en position 

där hon har krav på sig både från organisationen och klienten. Då dessa krav ofta är 

oförenliga, behöver socialsekreteraren göra en bedömning av vad hon ska prioritera i vilken 

situation. I denna bedömning har hon att använda sitt handlingsutrymme. I vår empiri har vi 

använt oss av teori om Accounts (Scott & Lyman, 2010) för att belysa de normer och den 

kultur som socialsekreterarna förhåller sig till i sin yrkesutövning och mellan kraven från 

organisationen och klienten. Att använda sig av accounts, kan ses som ett sätt att förklara sitt 

agerande i förhållande till sitt handlingsutrymme. Ett exempel på detta kan tolkas vara då en 

socialsekreterare beskriver att hon motiverar klienter till att delta i en ASI-intervju trots deras 

initiala motstånd. Det här kan ses spegla en kultur och en norm på hennes arbetsplats att ASI-

intervjun bör genomföras, varför socialsekreteraren här rättfärdigar sitt användande av ASI-

intervjun genom att jämföra det med ett läkarbesök.   
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Användandet av standardiserade bedömningsmanualer i socialt arbete, kan ses som att det 

påverkar socialsekreterarens handlingsutrymme. I vår empiri har vi sett att några 

socialsekreterare menade att möjligheten att individanpassa ASI-manualen var stor, medan 

andra menade att det är viktigt att följa den strikt. Riktlinjerna för att använda ASI-manualen 

är bland annat att den bör användas vid andra träffen och att den bör ta cirka 60 minuter att 

genomföra. ASI-intervjun innehåller 180 frågor som behandlar sju olika livsområden. Det 

innebär att det är en stor mängd frågor som socialsekreteraren ska försöka få svar på kort tid. 

Detta kan ses som ett krav från organisationen som kan påverka handlingsutrymmet. 

Samtidigt menar många av de socialsekreterare vi har intervjuat att ASI-manualen är en hjälp 

för dem i deras arbete då användandet av denna leder till att de får en bredare och mer 

heltäckande bild av klientens livssituation. Socialsekreterarna i vår empiri visar på olika 

uppfattningar kring om deras handlingsutrymme påverkas av att arbeta med ASI och därmed 

även hur de beskriver att de arbetar med ASI i mötet med klienter.  

I vår studie har vi belyst användandet av standardiserade bedömningsinstrument utifrån 

professionellas perspektiv. Det hade varit intressant att i framtiden se mer forskning om 

området ur klienternas perspektiv. Vi hoppas att se mer forskning i framtiden om 

användningen av standardiserade bedömningsinstrument och dess effekter. 
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Bilaga 1 Informationsbrev 

 

Vi är två studenter som läser på vår sjätte termin på socionomprogrammet vid Lunds universitet.  
Vi skriver just nu vår C‐uppsats som handlar om användandet av Addiction Severity Index i arbetet 
med vuxna missbrukare. Vi skriver därför till Er med en förfrågan om Ni har möjlighet att delta i vår 
undersökning.  

I vår uppsats ämnar vi undersöka socialarbetares upplevelse av och förhållningssätt till användandet 
av ASI i arbetet med klienter/ brukare.  

Vi har valt att skriva vår uppsats om ämnet ASI, då det har skett en påtaglig ökning av arbetet med 
standardiserade bedömningsinstrument inom socialt arbete de senaste åren. Vi tycker det är viktigt 
att belysa de upplevelser och erfarenheter som de socialarbetare som använder ASI i sitt arbete har, 
då det är en viktig kunskapskälla till hur bedömningsinstrument fungerar i praktiken.  

Vår undersökning är kvalitativ och kommer att bygga på intervjuer med 10 socialarbetare som 
använder sig av ASI i sin yrkesutövning.  Vi är intresserade av att intervjua både socialarbetare med 
erfarenheter av att arbeta med vuxna missbrukare innan ASI infördes, samt socialarbetare som 
endast har erfarenhet av arbete med vuxna missbrukare utifrån ASI som bedömningsinstrument. 
Intervjuerna som vi kommer att genomföra beräknas ta cirka 60 minuter.  

Ditt deltagande och din arbetsplats kommer inte att framgå i den färdiga uppsatsen, då material som 
insamlas kommer att avidentifieras. Alla insamlade uppgifter kommer endast att användas till den 
här studien och kommer efter avslutad undersökning förstöras. Ditt deltagande i undersökningen är 
helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare motivering. Eventuellt 
insamlat material kommer då att strykas ur undersökningen. Uppsatsen kommer i sin färdiga form 
publiceras på LUP som är Lunds Universitets uppsatsbank, till vilken allmänheten har tillgång till. Om 
du vill, så skickar vi I samband med detta, den färdiga uppsatsen till att ta del av. 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. Kontaktuppgifter samt ansvarig 
handledare, finner du på nästa blad. 

 

 

Med Vänliga Hälsningar, 

 

Sofie Rixman och Erika Dafnäs. Handledare: Maria Bangura Arvidsson 

  51



Bilaga 2 Intervjuguide 
 

1.Namn 

 

2. Beskrivning av yrkesområde 

 

3. Hur länge har du arbetat som socialsekreterare? 

 

4.Hur länge har du arbetat med ASI? 

 

5. Har du någon erfarenhet av att arbeta med andra bedömningsinstrument? 

 

6. Har du erfarenhet av att arbeta inom samma yrkesområde fast utan ASI eller andra 

bedömningsinstrument? 

 

7. Vilka fördelar ser du med att arbeta med ASI? 

 

8.Vilka nackdelar ser du med att arbeta med ASI? 

 

9. upplever du att ASI är till hjälp för dig i arbetet och hur i så fall? 

 

10.Vilken plats upplever du att manualen får i mötet med klienten? 
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11.Har ditt sätt att arbeta med ASI förändrats sen du först började med det? 

 

12.Tycker du att arbeta med ASI på något sätt påverkar din roll som socialsekreterare? 

 

13.Hur upplever du att ditt handlingsutrymme är i arbete med ASI? 

 

14.Vilka möjligheter upplever du att det finns att individanpassa mötet med klienten när du 

arbetar med ASI? 

 

15. Hur använder du dig av manualen, följer du den väldigt noga, eller är den mest som ett 

stöd i samtalet? 

 

16.Brukar du själv utveckla frågorna i ASI-intervjun? 

 

17.Tror du att det finns någon risk med att följa manualen väldigt styrt? 

 

18.Tror du att det finns någon risk med om man går ifrån manualen för mycket? 

 

19.Använder du ASIi arbetet med varje klient som ansöker om bistånd? 

 

20.Händer det ibland att en klient inte vill svara på någon fråga? Tar du upp den vid ett senare 

tillfälle då istället eller lämnar du den? 
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21.Vad tänker du att arbete med ASI ger dig för möjligheter med klienten? Tror du att den ger 

möjligheter som inte hade funnits annars? Tror du att det finns vissa möjligheter som kan gå 

förlorade?  

 

22.Tycker du att ASI påverkar den bild du får av klienten och i så fall hur? 

 

23. Tror du att bilden av dig som professionell påverkas av att du använder en manual? 

 

24. upplever du det som att frågorna i ASI-intervjun ofta är relevanta för de klienter du möter? 

 

25. En del forskning som är lite mer kritisk mot användandet av ASI har lyft fram att det finns 

en risk att användande av ASI kan leda till en förenklad människosyn genom att intervjun är 

uppdelad i färdiga kategorier och klienten inte har samma möjlighet att definiera sitt eget 

problem, hur tänker du kring det? 

 

26. Tycker du att när du arbetar med ASI får en bra helhetsbild av klienten och dennes 

historia?  

 

27.Tycker du att ASI är bra på att lyfta fram klientens styrkor och resurser? 

 

28. Vad brukar dina klienter säga om ASI, brukar de säga någonting om det var positivt eller 

negativt? 

 

29. Tycker du att ASI påverkar din relation till klienten på något sätt? 
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30. tror du att det påverkar vilken slags relation eller förtroende som man har lyckats skapa 

för att det ska bli en bra ASI-intervju? 

 

31.Hur tycker du att ASI påverkar din relation till klienten/brukaren? 

 

32. upplever du det som att ASI är utformat så att det är lätt för klienten att förstå 

intentionerna bakom varje fråga? 

 

33.Tycker du att ASI på något vis påverkar den maktobalans som finns mellan dig och 

kllienten? 

 

34. upplever du det som att du har möjlighet att fånga upp den information som du får fram av 
ASI-intervjun? 

 

35. Tycker du att ASI på något sätt påverkar de känslor av skuld och skam som ibland kan 
vara kopplat till frågor kring missbruk? 

 

36. Finns det något område som du tycker att vi borde ha berört? Har du någonting du vill 
tillägga? 

 

37. Tack! 
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