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ABSTRACT  

Engström, Christer (2005). Implementation and evaluation of the Addiction 
Severity Index (ASI) in social services. Doctoral dissertation from the 

Department of Psychology, Umeå University, S-901 87 UMEÅ, Sweden: 
ISBN: 91-7305-927-7. 
 
The aim of this dissertation is to examine the implementation of the Addiction 
Severity Index (ASI) in social services and how it affects the encounter 
between the clients and their social workers. As structured interviews are 
unusual in social service based addiction care there is concern that they will 
have negative consequences on the relation between the social workers and 
their clients. The first study therefore investigates the clients’ acceptance of 
the ASI. The results show that 95 % of the clients accepted the ASI and that 
85% viewed it in positive terms. Approximately 8% reported feeling violated 
by one question without this having any negative effect on the relation to the 
social workers or confidence in the social services. The results did not give 
empirical support for negative effects of the ASI. In the second study a 
comparison was made between a group that had participated in an 
assessment session using the ASI and a group with which the ASI had not 
been used. The results show that there is no difference in perception of “the 
alliance” or “negative experiences” with or without the ASI, but that the 
clients’ feeling of “own competence” is lower when the ASI is employed. 
The question of whether the reduced feeling of own competence among the 
clients is an expression of greater realism and reduced denial or only the 
negative effect of increased helplessness on the clients’ self-esteem can not 
be resolved in this study. In the third study, based on the same groups 
participating in the second study, the social workers were also asked to judge 
how the clients experienced such assessment sessions. The results show 
that the social workers’ assessment of the clients’ experiences differed from 
the clients’ own experiences regarding the “alliance” and “clients’ own 
feelings of competence”. However, the social workers made a correct 
assessment of the clients’ “negative experiences” of the sessions. The two 
different forms of session, with or without the ASI, did not influence the 
social workers’ assessment of the clients’ perceptions. The fourth study 
presents the results of a national questionnaire completed by 555 members 
of staff in social services, the prison service, and addiction services. The 
results show that supervisors and bosses take an increasingly greater 
responsibility for ASI training and that opportunities for using the ASI varied 
according to the place of work. Differences can probably be explained by 
different services being in different phases of implementation at the time of 
the study. The ASI has primarily been used in direct client work and only to a 
minor extent for follow-ups and evaluation. The number of ASI interviews 
carried out is small especially for those trained prior to 1999. 
Key words: Addiction Severity Index, implementation, clients’ acceptance, 
alliance, empathy, social workers,  
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Engström, Christer (2005). Implementation and evaluation of the 
Addiction Severity Index (ASI) in social services. Doctoral 

dissertation from the Department of Psychology, Umeå 

University, S-901 87 UMEÅ, Sweden: ISBN: 91-7305-927-7. 
 
The aim of this dissertation is to examine the implementation of 
the Addiction Severity Index (ASI) in social services and how it 
affects the encounter between the clients and their social 
workers. As structured interviews are unusual in social service 
based addiction care there is concern that they will have 
negative consequences on the relation between the social 
workers and their clients. The first study therefore investigates 
the clients’ acceptance of the ASI. The results show that 95 % 
of the clients accepted the ASI and that 85% viewed it in 
positive terms. Approximately 8% reported feeling violated by 
one question without this having any negative effect on the 
relation to the social workers or confidence in the social 
services. The results did not give empirical support for negative 
effects of the ASI. In the second study a comparison was made 
between a group that had participated in an assessment session 
using the ASI and a group with which the ASI had not been 
used. The results show that there is no difference in perception 
of “the alliance” or “negative experiences” with or without the 
ASI, but that the clients’ feeling of “own competence” is lower 
when the ASI is employed. The question of whether the 
reduced feeling of own competence among the clients is an 
expression of greater realism and reduced denial or only the 
negative effect of increased helplessness on the clients’ self-
esteem can not be resolved in this study. In the third study, 
based on the same groups participating in the second study, the 
social workers were also asked to judge how the clients 
experienced such assessment sessions. The results show that 
the social workers’ assessment of the clients’ experiences 
differed from the clients’ own experiences regarding the 
“alliance” and “clients’ own feelings of competence”. However, 
the social workers made a correct assessment of the clients’ 



“negative experiences” of the sessions. The two different forms 
of session, with or without the ASI, did not influence the social 
workers’ assessment of the clients’ perceptions. The fourth 
study presents the results of a national questionnaire completed 
by 555 members of staff in social services, the prison service, 
and addiction services. The results show that supervisors and 
bosses take an increasingly greater responsibility for ASI training 
and that opportunities for using the ASI varied according to the 
place of work. Differences can probably be explained by 
different services being in different phases of implementation at 
the time of the study. The ASI has primarily been used in direct 
client work and only to a minor extent for follow-ups and 
evaluation. The number of ASI interviews carried out is small 
especially for those trained prior to 1999. 
 
Key words: Addiction Severity Index, implementation, clients’ 
acceptance, alliance, empathy, social workers,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Förord 
 
För snart tio år sedan fick jag en möjlighet att delta i utvecklingsarbetet på 
dokumentations- och utvärderingsmetoden Addiction Severity Index 
(ASI). Vid den tiden arbetade jag i en behandlingsverksamhet i 
socialtjänsten tillsammans med Anders Forsner, Ann-Kristin Lindström, 
Gunilla Johansson, Klas Jacopson och Hans Tjerngren. Alla ni var och är 
viktiga personer för tillkomsten av denna avhandling. När jag sedan fick 
nya arbetskamrater på psykologiska institutionen blev Carina 
Henningsson, Mikael Henningsson, Per Fransson, Åke Granberg, Helene 
Östbrant-Ybrant, Stefan Söderfjäll, Camilla Hakerlind och alla ni andra 
det stöd som så väl behövdes. 
    Två särskilt viktiga personer för denna avhandling är Håkan Larsson 
och professor Bengt-Åke Armelius. Håkan var den som bjöd in mig att 
delta i ASI-arbetet och som sedan hjälpt mig under vägen. Sannolikt 
hoppades han på en kvalitativ avhandling, men tyvärr. Bengt-Åke som 
varit min handledare under denna bitvis långsamma färd har en analytisk 
förmåga utöver det vanliga och en förmåga att hitta den röda tråden i ett 
virrvarr av data. Måhända förväntade sig Bengt-Åke att doktoranden 
skulle bli en mästare på statistik, men tyvärr.  
    Utanför institutionen har Siv Nyström som arbetar på IMS varit en 
viktig samarbetspartner. Vi har rest land och rike runt för att samla in data 
som sedan blivit underlaget till min avhandling. Till vår hjälp har vi haft 
socialarbetare spridda över hela landet – tack alla Ni som utan egen 
vinning satsade er tid. Jag vill ge ett särskilt tack till Anneli Jäderland, 
Ann-Marie Axelsson och Erik Kangerud i Jönköping.  
    Sist men inte minst så finns det viktiga personer utanför forskningen. 
Först och främst min kära hustru Åsa som har förmågan att förkorta en 
artikel till hälften utan att något väsentligt har tagits bort. Utan Dig hade 
det blivit ”värsta språket”. Och slutligen vill jag tacka de yngre i vår familj 
Linnea, Therese och Fredrik. 
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Denna doktorsavhandling är baserat på följande rapporter: 
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INTRODUKTION 
 
Den svenska missbrukarvården har sina historiska rötter inom sjukvården 
eftersom många av pionjärerna inom området var läkare (Blomqvist, 
1999, Palm & Stenius, 2002, Wallander & Blomqvist, 2005). Forskning 
och kunskapsutveckling inom sjukvården har under 1900-talet bidragit till 
en omfattande utveckling av diagnostik, vård och behandling för 
somatiskt sjuka patienter. Utveckling av nya behandlingsmetoder och 
forskning inom sjukvården sker i många fall parallellt och därför når nya 
utprövade metoder patienterna (Werkö, et al., 2002). Sjukvårdens 
utveckling har baserats på principerna om vetenskap och beprövad 
erfarenhet och att den dagliga vården och behandlingen av patienterna 
skall vara evidensbaserad (Levi, 1998). Sackett (1996, 2001) som är den 
mest kända förespåkaren för evidensbegreppet, har definierat 
evidensbaserad medicin (EBM) som ”the integration of best research 
evidence with clinical expertise and patient values” (s.1). EBM inkluderar 
dock inte all forskning utan främst sådan som är kliniskt relevant och som 
kan förbättra vård och behandling av patienterna. Levi (1998) har 
beskrivit EBM  
 
”som en strävan att skilja tro från vetande och nyansera allt det som finns 
däremellan. Det handlar om att spela med öppna kort och att redovisa vad 
som kan fastlås med vetenskapliga metoder och vad som inte kan det” (s. 68).  
 

Inom socialtjänsten finns inte samma nära koppling mellan forskning 
och praktik som inom sjukvården, vilket bland annat beror på att det 
saknas en klinisk forskning av det slag som finns i sjukvården. 
Överförandet av de evidensbaserade principerna till det sociala området 
möter istället kritik eftersom de kolliderar med den gällande synen på 
kunskap i socialt arbete (Angel, 2003, Håkansson, 2003, Marthinsen, 
2004, Månsson, 2003, Tengvald, 2003, Webb, 2001). Inom det sociala 
området diskuteras fortfarande hur värdet av insatserna skall beläggas och 
om det är möjligt i en sådan komplex verksamhet som socialt arbete. 
Socialtjänstens ställning några år in på 2000-talet påminner om 
psykoterapiforskningens situation under 1970- talet då det fanns ett 
motstånd mot empirisk forskning och att mäta effekterna av olika insatser 
(Armelius, 2002). Motståndet motiverades med att man ville skydda 
klienterna mot den kränkning och exponering som forskning innebar, 
men också med att psykoterapeutisk behandling ansågs vara alltför 
komplex för att kunna mätas och beskrivas med vetenskapliga metoder. 
Oron för att forskning av det slaget skulle störa arbetet med klienterna har 
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nu ersatts av en större öppenhet och empirisk forskning har kunnat bidra 
med nya kunskaper på området (Barkman & Mellor-Clark, 2003, Lucock, 
et al 2003).  
 
En kunskapsbaserad socialtjänst 
 
Intresset för en kunskapsbaserad socialtjänst och det ”evidensbaserade 
tänkandet” (Stenius & Room, 2004) har ökat de senaste åren, men det är 
långt kvar innan socialtjänsten är en ”evidensbaserad verksamhet”. Det 
skulle förutsätta en mycket större aktivitet och samverkan mellan 
forskning och praktik, än vad som hittills varit fallet (Mullen, 1998, Read, 
Kahler, Stevenson, 2001, Robbins, Bachrach & Szapocznik 2002, 
Tengvald, 2003). Uppföljning och utvärdering är en viktig aspekt av en 
evidensbaserad praktik och så länge värdet av det sociala arbetets insatser 
inte prövas empiriskt ter sig möjligheterna för socialtjänsten att bli en 
evidensbaserad verksamhet som ytterst begränsade. Systematisk 
dokumentation och uppföljning är en del av det dagliga arbetet med 
klienterna, utvärdering däremot kräver speciell kompetens och samarbete 
med aktiva forskare. Kvantitativa metoder och ett väl fungerade datorstöd 
är nödvändigt för att genomföra sådana projekt med en rimlig 
arbetsinsats. Både dokumentation, uppföljning och utvärdering måste vara 
av god kvalitet eftersom resultatet kan få konsekvenser både för enskilda 
klienter och verksamheter. Med en större andel tillämpad social forskning 
skulle också socialarbetarnas beroende av tillfälliga trender och auktoriteter 
inom området minska (Gambrill, 1999). 
 
Missbrukarvård alltmer öppenvård  
 
Under 1990-talet genomfördes en drastisk policyförändring inom den 
socialtjänstbaserade missbrukarvården då den dyra institutionsvården 
ersattes med billigare öppenvård i kommunal regi (SoS, 1996, SoS, 1998). 
Nerdragningen av institutionsvården var störst för alkoholmissbrukare och 
mindre för yngre drogmissbrukare. Tvångsvården har också minskat under 
hela 1990-talet från nästan 600 personer år 1989 till 286 personer år 2002 
(SoS, 2003). Under 2002 var cirka 46 000 missbrukare över 21 år föremål 
för frivilliga insatser i socialtjänsten. Av dessa omfattades 48 % (22 000) 
olika former av öppenvårdsinsatser. Den totala kostnaden för individ- och 
familjeomsorg var cirka 24 miljarder kronor 2001 och drygt 25 miljarder 
kronor 2002, varav cirka 4 miljarder kronor var kostnader för 
missbrukarvården. Av dessa 4 miljarder kronor svarade institutionsvården 
för drygt hälften av kostnaderna och öppenvården för 48 % (SoS, 2003). 
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Med hänsyn till missbruksproblemens omfattning kan en satsning på att 
utveckla missbrukarvården tillföra humanitära och ekonomiska mervärden 
till de insatser som redan görs i vård och behandling av alkohol- och 
drogmissbrukare.  
 
Missbrukarvård ingen attraktiv arbetsuppgift  
 
Antalet socialarbetare som arbetar med missbrukare beräknas till 0,3 
socialarbetare per tusen innevånare, vilket kan jämföras med förhållandet 
0,6 socialarbetare per tusen innevånare som arbetar med barn och 
ungdomar (Bergmark & Lundström, 2004). Erfarenheterna från en 
mindre implementeringsstudie av ASI-intervjun visar att omsättningen av 
socialarbetare som i huvudsak arbetade med klienter med 
missbruksproblem var cirka 50 % under en tvåårsperiod (Engström & 
Larsson, 1998). Bergmark & Lundström (2004) har beskrivit att 16 % av 
socialarbetare som i huvudsak arbetar med vuxna missbrukare slutar inom 
ett år. McLellan Carise & Kleber (2003) fann att mer än hälften av 
cheferna och behandlingspersonalen inom missbrukarvården i USA vid en 
uppföljning 16 månader efter att de anställdes hade slutat sin anställning. 
Gallon, Gabriel & Knudsen (2003) fann i sin studie att 25 % av 
personalen slutar inom ett år, men att verksamheter som hade erfarna 
chefer hade mindre personalomsättning.  

Den stora personalomsättningen inom missbrukarvården tyder på att 
den inte är en attraktiv arbetsplats och ett hinder för kompetensutveckling 
och kunskapsuppbyggnad. En utveckling mot en evidensbaserad 
verksamhet kan höja missbrukarvårdens status och därmed kanske minska 
personalomsättningen. Samverkan mellan forskning och praktik kan också 
skapa nya och intressanta arbetsuppgifter inom utbildning, 
metodutveckling, kvalitetsutveckling och samordning av samarbetet med 
forskare vid utvärderingar. En evidensbaserad missbrukarvård och en 
större användning av utprövade dokumentations- och 
behandlingsmetoder kan öka intresset hos nästa generation av 
socialarbetare. 
 
Tillämpad social forskning  

 
Socialstyrelsen övervägde under arbetet med förslaget till en 
kunskapsbaserad socialtjänst möjligheten att lagstifta om att kommunerna 
skall bedriva klinisk forskning. Det slutliga förslaget innehöll dock inga 
krav på lagstiftning, vilket motiverades med att ”det saknas förutsättningar i 
form av personer med forskningskompetens, strukturer, resurser och traditioner 
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för att genomföra en sådan lagstiftning på socialtjänstens område” (SoS, 2000 
s.10). Begreppet klinisk forskning lämpar sig mindre väl för den sociala 
forskningen eftersom det har en så stark koppling till den medicinska 
praktiken. Grundformen ”klinik” avser en byggnad eller institution där 
läkare vårdar sina patienter (Egidius, 1994). Tillämpad forskning eller 
praktiknära forskning är en bättre benämning för en motsvarande social 
forskning. Allebeck (2002) använder begreppet ”pragmatiska studier” för 
forskning som fokuserar på kunskapsutveckling via uppföljningar och 
utvärderingar av sociala insatser. I pragmatiska studier ligger fokus mindre 
på teoriutveckling än på frågan om de arbetsmetoder som används 
fungerar. Hallberg (2000) använder begreppet ”inifrån-forskning” för 
denna typ av studier som både fokuserar på forskarnas och på praktikernas 
frågeställningar. Bristen på tillämpad social forskning kan bero på att 
socialt arbete bara har funnits som en akademisk disciplin i drygt 20 år 
och att området främst har fokuserat på att konsolidera socialt arbete som 
ett vetenskapligt fält (Brante, 2003) och i mindre utsträckning satsat på 
tillämpad social forskning (Bäck-Wiklund, 2003, Nygren, 2001).  
 
En evidensbaserad socialtjänst 
 
I socialstyrelsens program för en framtida kunskapsbaserad socialtjänst 
betonas behovet av en högre grad av rationalitet i det sociala arbetet och 
att denna rationalitet måste synliggöras (SoS, 2000). Detta kan 
åstadkommas om man använder metoder som är evidensbaserade och 
systematiskt följer upp och utvärderar sina insatser. Evidensbaserade 
metoder är metoder vars positiva och negativa effekter har dokumenterats 
(SBU, 2001). FOU-enheterna inom socialtjänsten har det dubbla 
uppdraget att bedriva både forskning och verksamhetsutveckling 
(Bergström, Florén, Ternhag & Tydén, 2000, Hyvönen, Blom & 
Westerberg, 2004). Fördelen med FOU-baserad forskning är dess närhet 
till praktiken vilket underlättar implementering av de erfarenheter och 
kunskaper som olika FOU-aktiviteter skapar. Implementering av 
evidensbaserade metoder är en långsam process som kräver såväl förståelse 
för det sociala arbetets villkor som uthållighet eftersom missbrukarvården 
av tradition har haft svårt att ta till sig forskning inom området (Caldvell, 
1991, SBU, 2001, Woody, McLellan, Alterman & O’Brien, 1991). 
 
Strukturerade metoder för dokumentation  
 
Avsaknaden av enkla och användarvänliga metoder för att dokumentera 
och identifiera behovet av vård och behandling för klienter med alkohol- 
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och drogmissbruk har hämmat både den professionella utvecklingen och 
forskningen inom området. Det har gjort det svårt att genomföra 
systematiska uppföljningar och utvärderingar baserade på användbara data 
och med rimliga arbetsinsatser. Det ökande intresset för strukturerade 
metoder som DOK, ADAD, BBIC och ASI tyder på ett ökat intresse för 
sådana metoder i socialtjänsten. DOK-systemet var den första 
dokumentations- och utvärderingsmetoden som implementerades inom 
missbrukarvården (Jenner & Segraeus, 1996). En pilotstudie som 
genomfördes 1994 visade att det fanns en positiv inställning till DOK-
systemet men att deltagarna inte använde DOK systematiskt. Ahlberg & 
Leissner (1997) som utvärderade implementeringen konstaterar att DOK 
verkar fungera bäst i traditionella vårdkulturer med tidigare erfarenheter 
av strukturerade dokumentationssystem. DOK-systemet har främst 
implementerats inom den specialiserade missbrukarvården och i mindre 
omfattning inom den socialtjänstbaserade missbrukarvården. Aldolescent 
Drug Abuse Diagnosis (ADAD) är en metod som fokuserar på ungdomars 
psykiska problem eller problem med alkohol, droger, brottslighet, familj 
eller skola (Friedman & Utada, 1989). Den svenska versionen är översatt 
och anpassad till svenska förhållanden av Statens institutionsstyrelse (SIS) 
och används idag främst inom den svenska ungdomsvården (Söderholm & 
Carpelan, 1997). BBIC utgår från det engelska originalet som heter 
Looking After Children System-LACS (Department of Health, 2000) och 
är ett dokumentations- och bedömningsformulär som används vid 
utredningar av barns behov (Rasmusson & Hyvönen, 2005). BBIC har 
implementerats på försök i några svenska kommuner (Johansson, 2004). 
Addiction Severity Index (ASI) är en annan metod för dokumentation och 
uppföljning som implementeras både inom socialtjänsten och 
kriminalvården (Engström & Armelius, 2005) Systematisk användning av 
sådana metoder höjer standarden på dokumentationen av klienternas 
livssituation och ger samtidigt ett underlag för senare uppföljning och 
utvärderingar.  
 
Addiction Severity Index-ASI 
 
ASI utvecklades redan i slutet av 1970-talet av en grupp forskare i USA för 
att utvärdera olika behandlingsprogram för alkohol- och drogmissbruk 
(McLellan, 1979, McLellan, Luborsky, Woody, O’Brien, & Kron, 1981). 
Vid en genomgång av tillgängliga instrument för utvärdering fann 
forskargruppen att dessa fokuserade på alkohol- och droganvändning, men 
i begränsad utsträckning tog hänsyn till andra problem som kan vara 
relaterade till missbruk. Eftersom missbruk är ett komplext problem bör 
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den dokumentation som utgör baslinjen inför senare uppföljningar och 
utvärderingar även inkludera sociala, medicinska, juridiska och 
psykiatriska problem. I samarbete med behandlingspersonal och klienter 
konstruerades ett formulär som fick namnet Addiction Severity Index-ASI 
(McLellan, Luborsky, O’Brien & Woody, 1980). Intentionen var att 
skapa ett uppföljnings och utvärderingsinstrument som inte var alltför 
tidskrävande och som dessutom kan användas om och om igen. Förutom 
alkohol- och drogproblem kom ASI-intervjun även att omfatta klienternas 
fysiska hälsa, arbete och försörjning, kriminalitet, familj och umgänge 
samt den psykiska hälsan. Syftet med denna bredare ansats var att 
dokumentera ”associerade behandlingsproblem” som måste beaktas i 
behandlingen för att stödja en minskad droganvändning och reducera 
risken för återfall i missbruk efter behandlingen. Utgångspunkten var att 
dessa associerade behandlingsproblem föregår, samverkar eller är en effekt 
av alkohol- eller droganvändning (Weisner, McLellan & Hunkeler, 2000) 
Klienternas psykiska hälsa är ett sådant associerat behandlingsproblem av 
särskild betydelse vid planering av vård- behandling (Lehman, Myers, & 
Corty, 1989, McLellan, Luborsky, Woody, O´Brien & Druley, 1983b).  
 

ASI-intervjun har reviderats flera gånger och den nuvarande versionen 
är ett resultat av den senaste revideringen som gjordes 1992 (McLellan et 
al., 1992). Anledningen till den revideringen var att det hade tillkommit 
nya droger och att blandmissbruket blivit allt vanligare. Nya kunskaper 
om familjens och sociala relationers betydelse för behandlingen av 
missbruksproblem behövde också integreras i ASI-intervjun (Hesselbrock, 
Stabenau, Hesselbrock, Meyer & Babor, 1982).  Den femte versionen 
kompletterades därför med frågor om huruvida anhöriga haft allvarliga 
problem med alkohol, droger eller sin psykiska hälsa. Sedan några år pågår 
arbetet med att utveckla en sjätte version av ASI-intervjun (McLellan, 
Cacciola & Alterman, 2004).  
 
Den svenska versionen av ASI-intervjun  

 
För svenskt vidkommande beskrevs ASI i svensk facklitteratur redan 1986 
i Lars Lindströms avhandling ”Val av behandling för alkoholism”. 
Avhandlingen blev mycket uppmärksammad, främst för att den lanserade 
begreppet ”matchning”, ASI-intervjun väckte däremot ingen större 
uppmärksamhet. Först i mitten av 1990-talet översattes den första svenska 
versionen av ASI-intervjun på initiativ av Centrum för utvärdering av 
socialt arbete (CUS) (Andréasson et al., 1996), och den nu gällande 
versionen är från 1999 (Andréasson et al., 1999). ASI-intervjun, som 
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ursprungligen var ett utvärderingsinstrument för forskning, används 
numera i allt större omfattning i socialtjänsten och inom kriminalvården 
för kartläggning och bedömning av klienter med alkohol- och 
drogproblem och som underlag för beslut om vård och behandling 
(Engström & Armelius, 2005, Nyström, Sallmén & Öberg, 2004, 
Sallmén, Öberg & Schlyter, 2003, Tengvald et al., 2003). ASI-intervjuns 
konstruktion, med en bred dokumentation av för socialtjänsten relevanta 
områden, är sannolikt en av de viktigaste anledningarna till att den 
används alltmer i socialtjänsten. Sedan 1996 då de första utbildningarna 
hölls har uppskattningsvis mer än tvåtusen anställda inom kriminalvården, 
socialtjänsten och den övriga missbrukarvården fått utbildning i ASI.   
 
ASI-intervjun 

 
ASI-intervjun är ett halvstrukturerat formulär med cirka 180 frågor inom 
områdena fysisk hälsa, arbete och försörjning, alkohol och droger, 
kriminalitet, familj och umgänge samt psykisk hälsa. ASI-intervjun ger en 
omfattande och systematisk dokumentation av klienternas tidigare 
förhållanden och nuvarande livssituation inom de sju områden som ingår i 
intervjun. Intervjun görs med fördel så tidigt som möjligt i vårdkedjan och 
helst innan några insatser har påbörjats så att den kan användas som 
baslinje inför senare uppföljningar.  

ASI-intervjun består egentligen av två olika formulär, ett längre som 
används vid den första intervjun och ett kortare för senare uppföljning 
(Andréasson et al., 1999). I det centrala avsnittet, som omfattar frågor om 
alkohol och droger, dokumenteras bland annat debutålder, hur länge 
klienterna har använt drogen ifråga och på vilket sätt drogen togs. 
Alkoholfrågorna dokumenterar två olika former av alkoholanvändning, 
regelbunden användning och till berusning. I manualen definieras 
debutålder för alkoholanvändning som perioder med användning två eller 
fler dagar per vecka som påverkar det dagliga livet. Debutålder avser 
således inte när klienten använde alkohol första gången vilket kan verka en 
aning förvirrande för dem som skall tolka intervjun. Till skillnad från de 
flesta andra metoder som dokumenterar alkoholanvändning utgår ASI-
intervjun från antalet dagar man använder alkohol och inte från mängden. 
Motiveringen var att klienterna har lättare att minnas antalet dagar de 
intog alkohol än den mängd alkohol som de konsumerade (McLellan, 
Kushner, Metzger, Peters & Smith, 1992). Frågorna om droganvändning 
följer samma principer som alkoholfrågorna och även i fråga om droger 
avser debutålder när man började använda droger två eller fler dagar per 
vecka. Ur svensk synvinkel kan det verka främmande att användning av 
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droger som heroin, kokain, amfetamin etc. en dag i veckan dokumenteras 
som att man inte har debuterat som användare. Visserligen kodar 
intervjuaren sådana svar så att det framgår att klienten har använt drogen, 
men det är lätt att misstolka informationen om man inte har utbildats på 
ASI-intervjun. För att få ett mer precist mått på alkohol- och 
droganvändningen behövs andra, kompletterande metoder (Bergman, 
Bergman, Palmstierna & Schlyter, 2005). Erfarenheterna från ASI-
utbildningen är att socialarbetarna upplever alkohol- och drogfrågorna 
som den svåraste delen av intervjun (Engström & Larsson, 1998). 
 
Problemskattningar 
 
Utmärkande för ASI-intervjun är att både klienterna och intervjuaren får 
möjlighet att skatta vilket behov av hjälp som finns vid intervjutillfället 
(Alterman, Brown, Zaballero & McKay, 1994). Klienterna skattar hur 
besvärade de är av sina problem och behovet av hjälp inom vart och ett av 
de sju områden som ingår i intervjun. Dessa skattningar kan manuellt eller 
med hjälp av ett särskilt dataprogram sammanställas till en klientprofil 
som sedan kan ligga till grund för vidare diskussion med klienterna om 
lämplig vård och behandling. Intervjuarskattningarna är intervjuarens 
bedömning av klienternas hjälpbehov vid intervjutillfället utöver den hjälp 
som redan ges. Intervjuarskattningarna kan också användas som underlag 
för en diskussion med klienterna om vidare insatser. McLellan et al. 
(1992) menar att intervjuarskattningar kan användas som ett mått på 
klienternas problematik vid behandlingsplanering. förutsatt att 
intervjuaren har en tillräcklig utbildning i användandet av ASI-intervjun. 
Han avråder däremot från att använda dessa skattningar som jämförelse 
vid uppföljning och utvärdering eftersom de är subjektiva och tillfälliga till 
sin karaktär. 
 
Matematiskt sammansatta poängsummor 

 
”Composite-scores” (CS) är matematiskt sammansatta poängsummor som 
ger ett mått på klienternas problemnivå. CS-värdena, som kan variera 
mellan 0 och 1 beräknas på sådana data som kan förändras över tid och 
rekommenderas som jämförande mått vid uppföljningar och utvärderingar 
(Andréasson et al., 1999). Medan klienternas egna skattningar av 
problemnivå enligt manualen sägas vara ”subjektiva och tillfälliga mått” är 
CS ASI-intervjuns ”objektiva mått”. En styrka med ASI är denna 
kombination av subjektiva skattningar och matematiska mått på 
problemnivå (Brown, Sereganin & Shields, 1999). CS fanns redan i den 
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första versionen av ASI-intervjun, medan intervjuarskattningarna har 
tillkommit senare. Tidigare studier (Alterman, Brown, Zaballero & 
McKay, 1994, Hodgins & El-Guebaly, 1992, McLelland, Luborsky, 
O´Brien & Wood, 1980) visade att CS var ett robust mått på 
problemnivå med bra interbedömarreliabilitet. Senare studier som 
genomförts av den forskargrupp som skapade ASI-intervjun och andra 
utanför denna grupp tyder på att det finns en del problem med CS, 
särskilt för områdena arbete och försörjning, familj och umgänge samt 
psykiska problem (Alterman, Cacciola & Koppenhaver, 2004, Brown, 
Seraganian & Shields, 1999, Melberg, 2004, Mäkälä, 2004, Rommelsjö, 
2004). Därför är det oklart vilket värde klientskattningar 
intervjuarskattningar och CS har som förändringsmått vid uppföljningar 
och utvärderingar. Eftersom ASI-intervjuns legitimitet även baseras på 
dess vetenskapliga kvaliteter kan sådana brister minska socialarbetarnas 
motivation att använda intervjun. Mycket talar för att konstruktionen av 
CS måste ändras eller att det behövs en ny form av CS som baseras på 
frågor om klienternas livssituation de senaste 30 dagarna. ASI-intervjuns 
legitimitet skulle öka om både de subjektiva och de objektiva måtten 
vidareutvecklades och att intervjun fick en starkare teoretisk förankring 
(Schippers, Broekman, Koeter & Van Den Brink, 2004). 
  
ASI-intervjun som matchningsmetod 
 
Eftersom alkohol- och drogmissbruk är ett komplext problem är det 
rimligt att anta att inget enskilt behandlingsprogram passar för alla 
missbrukare. Detta antagande kallas matchningshypotesen och utgår från 
att behandlingen blir effektivare om klienternas problemprofil matchas 
mot den behandlingsinsats som bäst kan bistå med hjälp för dessa 
specifika problem (Lindström, 1986). Ett av syftena med ASI-intervjun 
var just att den skulle användas i matchningsstudier. I en retrospektiv 
studie fann McLellan, Luborsky, Woody (1983b) att tillståndet hos 
klienter med lindriga psykiatriska problem blev signifikant förbättrat 
oberoende av behandlingsprogram, medan tillståndet hos klienter med 
stora psykiatriska problem inte förbättrades i något behandlingsprogram. 
En annan studie fann att rätt matchade klienter gav ett 
behandlingsresultat som var 19 % bättre än för en felmatchad grupp 
(McLelland, Woody, Luborsky, O´Brien & Druley, 1983a). Senare 
studier har funnit vissa positiva matchningseffekter (Hser et al., 1999) och 
att rätt matchad behandling ökar klienternas medverkan i behandling 
(Nielsen, Nielse & Wraae, 1998), medan andra studier inte har kunnat 
påvisa några matchningseffekter (Kalman, Longabaugh, Clifford, Beattie 
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& Maisto, 2000). Inte heller projekt MATCH som var ett gigantiskt 
forskningsprojekt med syfte att pröva matchningshypotesen kunde visa på 
några tydliga matchningseffekter (Mattson & Donovan, 1994, Projekt 
match Research Group, 1993). Matchningshypotesen är ett etablerat 
begrepp inom den socialtjänstbaserade missbrukarvården, trots att det 
egentligen inte finns några förutsättningar att praktiskt tillämpa den i det 
dagliga arbetet med klienterna (Wallander & Blomqvist, 2005).  
 
ASI-utbildningen 
 
Tidigare forskning har visat att det uppstod vissa kvalitetsproblem när 
ASI-intervjun började användas utanför den grupp som ursprungligen 
skapade den (Grissom & Bragg, 1991). Kvalitetsproblemen uppstår om 
intervjuaren inte har tillräckliga kunskaper om intentionerna bakom 
frågorna eller om hur svaren på de olika frågorna skall kodas (Wertz, 
1995). Utan adekvat utbildning är risken stor att ASI-intervjun 
dokumenterar klienternas livssituation på ett felaktigt sätt (Fureman, 
McLellan & Alterman, 1994). Ett problem är om intervjuare skapar egna 
normer för skattningar av klienternas behov av behandling istället för att 
följa manualens anvisningar. Sådana avvikelser från manualen blir särskilt 
problematiska om intervjuerna skall sammanställas på gruppnivå. Man 
måste vara väl insatt i ASI-intervjun för att kunna dra nytta av den 
information som intervjun ger, eftersom det annars finns det stor risk för 
feltolkningar, på grund av att formuleringen av vissa frågor kan vara 
vilseledande. Kvaliteten på ASI-data står och faller med intervjuarens 
förmåga att skapa en förtroendefull relation till klienterna. Det är 
intervjuaren som är ansvarig för kvaliteten på den information som 
dokumenteras och för att klienten förstår intentionen bakom varje fråga. 
Svårigheten är att många av frågorna i intervjun måste omformuleras för 
att bli begripliga för klienten. Erfarenheterna från USA är att ca 10 % av 
dem som deltar i ASI-utbildningar inte får fullfölja den eftersom de inte 
lyckats etablera en bra relation till klienterna eller formulera frågorna på 
ett korrekt sätt (McLellan et al., 1992).  
 
Två svenska versioner av ASI 

 
Den första svenska versionen av ASI-intervjun, som är baserad på den 
amerikanska femte versionen (McLellan et al., 1992) och den europeiska 
versionen (Kokkevi & Hartgers, 1995), översattes på initiativ av CUS 
1996 och har sedan uppdaterats 1999 (Andréasson et al., 1999). McLellan 
Cacciola & Alterman (2004) menar att översättningarna av ASI till andra 
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språk och kulturer kräver att frågorna anpassas till nationella förhållanden 
och rekommenderar inte att man strikt följer den amerikanska versionen. I 
den norska versionen har man gjort relativt stora ändringar i ASI-intervjun 
för att anpassa den till deras förhållanden (Lauritzen & Ravndal, 2004). 
Kriminalvården har utvecklat och implementerat en något förändrad 
version av ASI-intervjun kallad ASI-X där man har lagt till några frågor för 
att göra intervjun mer anpassad till kvinnliga klienter (Öberg, Gerdner, 
Sallmén, Jansson, & Sagraeus, 1998, Öberg, Zingmark & Sallmén, 1999). 
Arbete pågår med att skapa en gemensam version av ASI, men sådana 
ändringar måste göras utan att jämförbarheten med tidigare versioner 
påverkas annars blir redan insamlade data mer eller mindre oanvändbara. 
 
Dataprogram för lagring och bearbetning av ASI-intervjun  

 
Även mycket vana användare av ASI-intervjun har stora svårigheter att 
använda all den information som intervjun ger. Som stöd för ASI-
användare finns därför ett dataprogram för lagring och bearbetning av 
ASI-data, både för ASI och för ASI-X. Med hjälp av dataprogrammet kan 
man få ut diagram med klientskattningarna och intervjuarskattningarna i 
form av klientprofiler. Dataprogrammet skapar även en sammanfattande 
text av hela intervjun som kan kopieras över till ett 
ordbehandlingsprogram för vidare redigering. Textsammanställningen kan 
användas som en del av en utredning eller andra former av 
dokumentation. Datoriseringen är närmast en förutsättning för att 
dokumentationen skall kunna användas för sammanställningar på 
gruppnivå och som baslinje för senare uppföljning och utvärdering. Den 
som skall bearbeta insamlade ASI-intervjuer behöver stöd och hjälp för att 
göra sådana sammanställningar av god kvalitet. Med en central databas där 
kodade ASI-intervjuer kunde lagras och bearbetas av personer med både 
statistisk kompetens och god kännedom om ASI-intervjun skulle 
bearbetningen av data få en högre kvalitet (Frank et al., 2001, Carise et al., 
2001). Mindre kommuner som saknar egna resurser att bearbeta data, 
skulle ha nytta av ett sådant stöd och få möjlighet att jämföra sina data 
med andra kommuner. En sådan funktion finns redan för dem som 
använder DOK-systemet i Sverige (Larsson & Segraeus, 2005).  
 

Datoradministrerad ASI-intervju 
 
I USA genomförs ett par miljoner ASI-intervjuer varje år (Budman, 
2000).  En del behandlingsenheter med stor personalomsättning och dålig 
ekonomi låter personalen använda ASI-intervjun utan föregående 
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utbildning. Detta leder till data av undermålig kvalitet vilket är ett stort 
problem om de skall sammanställas på gruppnivå. Sedan några år tillbaka 
finns det därför en datoriserad självadministrerande ASI-intervju där 
klienterna själva matar in sina svar på en dataskärm (Brodey et al., 2004, 
Butler et al., 1998, 2001). Intervjuerna sparas sedan i en central databas 
som är tillgänglig för behandlaren när intervjun är avslutad. Jämförelser 
mellan en datoriserad självadministrerande ASI-intervju och en personlig 
ASI-intervju visar att klienterna föredrar en sedvanlig personlig intervju 
framför den databaserade (Brodeys et al., 2004).  
 
Personlig ASI-intervju 

 
Det finns för närvarande inget svenskt dataprogram där klienterna själva 
kan svara på ASI-frågor direkt i en dator. Den svenska linjen har istället 
varit att satsa på personliga ASI-intervjuer och att ge alla användare 
utbildning för att kunna genomföra personliga intervjuer av god kvalitet. 
Fördelen med en personlig intervju är att man då även kan intervjua 
klienter med psykiska problem och andra som har behov av personligt 
stöd. Det behövs också en erfaren person för att bedöma när ASI-intervjun 
inte är lämplig att använda. Personer med stora minnesstörningar och 
personer som är påverkade av alkohol eller andra droger skall inte 
intervjuas (Andréasson et al., 1999). Förutsättningen för att den svenska 
linjen skall fungera är att kommunerna fortsätter att utbilda sina anställda 
och att omsättningen av personal inte blir för stora annars hamnar vi i 
samma situation som i USA där personliga intervjuer av besparingsskäl har 
ersatts av en datoriserade intervjuer. Socialtjänsten i Sverige har valt att 
utbilda hela arbetsgrupper i ASI-intervjun istället för att satsa på några få 
specialiserade intervjuare.  
 
Implementering av nya metoder  
 
Numera finns det både internationella och nationella erfarenheter av 
implementering av nya metoder i verksamheter som arbetar med vård och 
behandling av alkohol- och drogmissbrukare (Broekaert et al., 2002, 
Dennis, Pearl, Huebner & McLellan, 2000, Engström & Armelius, 2005, 
Johansson, 2004, Lehman, Green & Simpson, 2002, Liddle et al., 2002, 
Roman & Johnsson, 2002, Segraeus et al., 2004, Simpson, 2002, 
Tengvald et al., 2003, Vind & Hecksher, 2004). Erfarenheterna visar att 
sådana projekt bör vara väl förberedda och långsiktiga då implementering 
av nya arbetsmetoder tar lång tid. Eftersom forskningsbaserade metoder 
har utvecklats under mycket kontrollerade former uppstår vissa svårigheter 

 12



när de skall implementeras i verksamheter som arbetar med vård och 
behandling. Implementeringen kan misslyckas om metoden inte fungerar i 
praktiken, eller om själva genomförandet av implementeringen misslyckas 
(Björkemarken, 1995). Utbildning och tydliga manualer är viktiga 
hjälpmedel för att garantera att kvaliteten på metoden bibehålls under hela 
implementeringsprocessen (Luborsky, 1994). Om metoden inte är 
färdigutvecklad bör man göra klart att det handlar om ett 
utvecklingsarbete för att inte skapa orealistiska förväntningar hos 
socialarbetarna som kanske inte kan infrias (Leshno & Ronen, 2001).   
 
Implementering av ASI-intervjun i Sverige 
 
Implementering i Sverige började i liten skala redan 1996 (Engström & 
Larsson, 1998) och har sedan ökat i omfattning främst inom socialtjänsten 
och kriminalvården. En utvärdering av implementeringen år 2000 visade 
att det i allt högre grad är chefer och arbetsledare som tar initiativet till 
utbildningarna (Engström & Armelius, 2005). ASI-intervjun användes 
främst för kartläggning och som dokumentationsmetod i utredningar både 
inom kriminalvården och inom socialtjänsten, men i mindre omfattning 
för uppföljning och utvärdering som var det egentliga syftet med ASI. 
Erfarenheterna från Sverige och de övriga nordiska länderna är att 
implementeringen går långsamt och att många verksamheter använder ASI 
osystematiskt och i begränsad omfattning (Engström & Armelius, 2005, 
Lauritzen & Ravndal, 2004, Vind & Hecksher, 2004, Wicks, 2004). Även 
i andra europeiska finns en skepsis för att inte säga ett visst motstånd mot 
implementeringen av ASI-intervjun (Broekman, Schippers, Koeter & 
Brink, 2004, Raes & Lombaert, 2004, Schmid & Vogt, 2004).  
  
ASI representerar en annan kunskapstradition 
 
Erfarenheterna både internationellt och i Sverige är att socialarbetare 
generellt har ett visst motstånd mot kvantifierande inslag i det sociala 
arbetet (Bergmark & Lundström, 2000, Qureshi, 1998). Bergmark & 
Lundström (2000) menar att socialarbetarna upplever kvantifierande 
inslag som ”en begränsning och en reduktion av komplicerade situationer och 
mångfasetterade problem” (s. 294). Socialarbetarna förknippar också sådana 
inslag med manipulering av klienterna och som ett hinder för en genuin 
kontakt med dem. Införandet av nya metoder som förväntas störa arbetet 
med klienterna möter därför ett visst motstånd (Ahlberg & Leissner, 
1997). Problemet med en sådan inställning är att kärnan i det sociala 
arbetet förblir otillgänglig för forskning och att det skapar en onödig 
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mystifiering av mötet med klienterna (Larsson & Morén, 1988). Denna 
rädsla för insyn gör att socialarbetarnas kunskapsutveckling begränsas till 
den egna personliga erfarenheten. Socialarbetarnas skeptiska inställning 
beror på att ASI-intervjun har ett mätande och värderande inslag, men 
också på att den strider mot en rådande kultur där reflektion och intuition 
är de centrala arbetsredskapen (Hallberg, 2000, Schein, 1992, Schön, 
2002).  
 
ASI-data måste bearbetas och användas  
 
För att ASI-intervjun skall få ett varaktigt fotfäste i socialtjänsten måste 
den vara till nytta för det direkta klientarbetet. Senare användning för 
uppföljning och utvärdering är också viktig, men troligen inte avgörande 
för socialarbetarnas motivation att använda ASI-intervjun. Den 
databaserade textrapporten som är en utskrift av hela intervjun är ett 
exempel på hur datans tillgängligheten kan förbättras. Textrapporten har 
inget större värde för forskningsändamål men har haft en positiv effekt på 
implementeringen av ASI (Carise, Cornely & Gurel, 2002) och har också 
använts vid utbildning i ASI-intervjun (Cacciola, Alterman, Fureman, 
Parikh & Rutherford, 1997). En vidare utveckling av textrapporten skulle 
öka socialarbetarnas möjligheter att använda ASI-intervjun i utredningar 
inför beslut om vård och behandling. De frågor som rör Alkohol- och 
droganvändningen som är det centrala avsnittet i intervjun bör relateras 
till andra utprövade metoder för att fördjupa analysen av klienternas 
drogproblematik (Bergman, Bergman, Palmstierna & Schlyter, 2005).  
Att enbart konstatera att klienten använder droger mer än två till tre dagar 
i veckan ger inte ett tillräckligt underlag för val av behandling. 
Klientskattningarnas begränsningar är att de enbart beskriver nivån på 
klientens besvär och behov av hjälp, men ger ingen vägledning om vilket 
form av hjälp klienten skulle vilja ha (Mäkälä 2004). Utvecklingen av ASI-
intervjun och textrapporten bör göras via ett samarbete mellan de som 
använder metoden och intresserade forskare. Eftersom forskning är en 
tidskrävande verksamhet bör man räkna med att ett sådant arbete måste 
pågå i flera år för att bli meningsfullt.  
 

Utveckling av ASI-intervjun 

 
ASI-intervjun har en potential att bli den första strukturerade 
dokumentationsmetod som används rutinmässigt inom den 
socialtjänstbaserade missbrukarvården. Om implementeringen av ASI-
intervjun lyckas i socialtjänsten kommer det underlätta implementering av 
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andra strukturerade metoder. Implementeringen av ASI-intervjun är ett 
utmärkt tillfälle för socialtjänsten och forskare att lära sig mer om hur 
sådana processer går till och vilka faktorer som underlättar respektive 
försvårar implementering.  

Implementeringen av ASI-intervjun har att brottas med svårigheter 
som beror på att metoden i fråga är 25 år gammal och att den 
ursprungligen kommer från en annan kultur. Behovet av en 
modernisering och vidare anpassning av ASI-intervjun är uppenbart 
(Melberg, 2004, Stenius & Room, 2004), men om förändringarna blir 
alltför stora blir det svårare att använda tidigare intervjuer som jämförelse 
vid uppföljning och utvärdering. Alltför genomgripande förändringar i 
själva intervjun skulle innebära att de investeringar som socialtjänsten har 
gjort i utbildning och de ansträngningar som många socialarbetare har lagt 
ner på att lära sig intervjun blir bortkastade. Att börja om från början och 
skapa en ny och modernare intervju för dokumentation, uppföljning och 
utvärdering är heller inte något alternativ eftersom det skulle ta för lång 
tid och innebära en risk att socialarbetarna helt tappar intresset och 
förtroendet för den här typen av metoder. Det förnuftigaste alternativet är 
att försöka förvalta de investeringar som redan har gjorts de senaste tio 
åren samtidigt som intervjun utvecklas och förändras, eftersom det är 
mycket bättre att socialtjänsten använder en dokumentations- och 
uppföljningsmetod som har vissa brister än ingen sådan metod alls.  
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AVHANDLINGENS SYFTE  
 
Syftet med avhandlingen är att undersöka implementeringen av ASI-
intervjun och att utvärdera hur intervjun påverkar klienterna och 
socialarbetarna. Avhandlingen består av fyra studier. Den första studien 
fokuserar på klienternas acceptans av ASI-intervjun. Den andra studien på 
hur ASI-intervjun påverkar alliansen mellan klienterna och 
socialarbetarna. Den tredje studien på socialarbetarens förmåga att 
bedöma hur klienterna upplever utredningssamtal med och utan ASI-
intervju. Den fjärde undersökte implementeringen och användningen av 
ASI-intervjun inom socialtjänsten, kriminalvården och den övriga 
missbrukarvården. 
 

SAMMANFATTNING AV STUDIERNA 

 
Klienternas acceptans av strukturerade intervjuer i 

socialtjänsten 
 
I avhandlingens första studie låg fokus på den enkla frågan om klienterna 
accepterade ASI-intervjun eller inte. Idén till studien väcktes när en 
socialarbetare som deltog i en ASI-utbildning hävdade att klienterna skulle 
uppleva ASI-intervjun som kränkande och att den skulle skada deras 
relation till socialarbetaren och deras förtroende för socialtjänsten. 
Socialarbetarens oro för ASI-intervjuns skadliga effekter var ett exempel på 
ett hinder för implementeringen av ASI-intervjun och andra liknande 
metoder i socialtjänsten. Inom sjukvården har patienternas acceptans 
används som en del av kvalitetssäkring av vård och behandling (SoS, 
1995, SoS, 1997, Tengvald 1997). 
  
Studie 1. 
I den första studien genomförde 76 socialarbetare en ASI-intervju med 
varsin klient som ett led i sin utbildning på intervjun. Medelåldern på 
klienterna var 40 år och 31 % var kvinnor. Cirka 70 % av klienterna hade 
tidigare fått behandling för alkoholproblem och 36 % för andra former av 
drogproblem. Efter intervjun fick klienterna besvara en enkät med frågor 
om hur de upplevde intervjun och om sin inställning till uppföljning och 
utvärdering med utgångspunkt i ASI-intervjun. Resultatet visade att 
acceptansen för ASI-intervjun var mycket stor (95 %) och att den inte 
hade någon negativ effekt på relationen till socialarbetaren eller på 
klienternas förtroende för socialtjänsten. Det fanns också en stor acceptans 
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för att socialtjänsten använder ASI-intervjun för uppföljning och 
utvärdering. Cirka 8 % av klienterna upplevde sig kränkta av intervjun, 
men detta hade inte någon negativ inverkan på deras relation till 
socialarbetaren eller deras förtroende för socialtjänsten. Mer än hälften 
eller 61 % av klienterna upplevde att ASI-intervjun förbättrade relationen 
till socialarbetaren och 39 % att den förbättrade deras förtroende för 
socialtjänsten. Resultatet bekräftade således inte socialarbetarens farhågor 
att ASI-intervjun skulle vara en belastning för arbetet med klienterna. Det 
framgick tvärtom att klienterna upplevde ASI-intervjun som ett positivt 
inslag.  
 

Upplevelsen av relationen mellan socialarbetare och klienter 

med och utan en strukturerad intervju (ASI) 

  
Trots att relationen till klienterna brukar framhållas som själva kärnan i 
det sociala arbetet (Howe, 1998) finns få publicerade artiklar om samtalet 
som arbetsredskap (Baer, 2001, Holland, 2000, Kullberg, 2002). Inom 
psykologi har det däremot sedan början av 1970-talet bedrivits relativt 
omfattande forskning om relationen mellan behandlare och klient 
(Luborsky, 2000). Olika begrepp som arbetsallians, terapeutisk allians, 
och hjälpande allians har använts med ungefär samma betydelse, nämligen 
”i vad mån klienterna upplever att relationen till behandlaren hjälper till att 
uppnå klienternas mål med behandlingen” (Luborsky 1984, s. 79). Tidigare 
forskning om alliansens betydelse har visat att andelen ”drop-outs” från 
vård och behandling blir större och klientens egen medverkan mindre om 
alliansen är dålig (De Weert-Van Oene et al., 2001, Nielsen, 
Sögaard/Nielsen, Wraae, 1998). Det är däremot oklart om relationens 
kvalitet har någon direkt inverkan på behandlingsresultatet för klienter 
som fullföljer en missbruksbehandling (Barber et al., 1999, Caroll, Nich 
& Raunsaville, 1997, Gillaspy, Wright, Campell, Stokes & Ardinoff, 
2002, Öjehagen, Berglund & Hansson, 1997). 
 
Studie 2. 
I den andra studien jämfördes två olika grupper av klienter med avseende 
på hur relationen mellan socialarbetaren och klienterna påverkades av ASI-
intervjun. Den ena gruppen (n=45) deltog i utredningssamtal där ASI-
intervjun användes och den andra gruppen (n=47) i utredningssamtal där 
ASI-intervjun inte ingick. Utredningssamtalen genomfördes av 32 
socialarbetare och kriterierna för vilka klienter som skulle delta i 
utredningssamtalen var lika för båda grupperna. Klientgruppen bestod av 
63 % män (n=58) och 12 % (n=11) kvinnor. Medelåldern var 43 år och 
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klienternas förtroende för socialtjänsten skattades till 4,2 på en femgradig 
skala. Socialarbetarna som genomförde samtalen hade träffat klienterna i 
genomsnitt två gånger innan samtalet ägde rum. I denna studie 
utvecklades ett nytt frågeformulär (ASI-allians) baserat på frågor som 
tidigare har använts för studier av terapeutisk allians inom 
psykoterapiforskningen (Luborsky, 1984, Marsden et al., 2000). Efter 
samtalet besvarade både klienter och socialarbetare frågeformuläret, som 
innehöll samma frågor för båda grupperna så att samma företeelse skulle 
kunna belysas ur två olika perspektiv. Via faktoranalys skapades tre skalor 
av klienternas och socialarbetarnas svar på enkäten som kallades allians, 
klienternas känsla av egenkompetens och negativa upplevelser av samtalet. 
Alpha-värdena för skalorna allians och negativa upplevelser var över .80, 
vilket tyder på en god intern konsistens, medan skalan för klienternas 
egenkompetens hade ett värde på .63, vilket tyder på att den är mindre 
konsistent.  

Resultatet visade att det inte fanns några skillnader i fråga om allians 
och negativa upplevelser mellan dem som deltog i utredningssamtal där 
ASI-intervjun användes och där den inte användes. Klienternas 
egenkompetens var däremot lägre i utredningssamtal där ASI-intervjun 
användes än i utredningssamtal där den inte användes. En tolkning av 
klienternas minskade egenkompetens var att den berodde på att deras 
självkänsla och tilltro till sin egen förmåga påverkades negativt. En 
alternativ tolkning var att klienterna såg sina problem klarare och att ASI-
intervjun bidrog till att minska deras förnekande och öka deras realism. 
Det som talar för den senare tolkningen var att det enbart var klienternas 
känsla av egenkompetens och inte upplevelsen av alliansen eller de 
negativa upplevelserna som var lägre när ASI-intervjun användes. Om 
klienterna skadats av intervjun borde även alliansen ha påverkats och 
upplevelsen av intervjun varit mer negativ. Det finns heller ingen 
anledning att förvänta sig att socialarbetarna skulle ha bemött klienterna 
annorlunda när de använde ASI-intervjun än när de inte använde den.  
 
Socialarbetarnas förmåga att bedöma hur klienterna 

upplever utredningssamtal – med och utan ASI 

 
Begreppet empati kan definieras på flera olika sätt, men vanligtvis ingår en 
emotionell och en kognitiv komponent (Cliffordson, 2002, Duan & Hill, 
1996, 2002, Nerdrum, 1997). Duan & Hill (1996) menar att den 
emotionella och den kognitiva komponenten delvis överlappar varandra 
och att mer relevanta begrepp är ”intellektuell empati” respektive 
”empatiska känslor”, eftersom det går att förstå en annan persons 
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upplevelser utan att man själv upplever samma känslor. Barett-Lennard 
(1981) beskriver empati som en process med tre olika faser. I den första 
fasen uppmärksammar och bearbetar man klienternas emotionella 
upplevelse, i den andra fasen uttrycker man sin empati och i den tredje 
fasen tar klienterna emot och bekräftar empatin. Nerdrum (1997) har 
visat att socialarbetarnas empatiska förmåga kan förbättras genom 
utbildning och övning. Holm (2002) har visat att socialarbetare som 
arbetar inom den institutionsbaserade missbrukarvården är mindre 
empatiska gentemot klienterna än socialarbetare som arbetar inom 
sjukvården. Klienternas försvar i form av externalisering och förnekande av 
sina problem (Cullberg, 1984) kan vara en förklaring till varför 
socialarbetarna har svårare att etablera en nära relation till denna grupp av 
klienter. Duan & Hill (1996) menar att avståndet mellan socialarbetarnas 
bedömningar av klienternas upplevelse av ett samtal och klienternas 
faktiska upplevelse kan användas som ett mått på empati. Användningen 
av strukturerade intervjuer som t.ex. ASI under ett utredningssamtal skulle 
kunna göra det svårare för socialarbetarna att uppfatta hur klienterna 
upplever samtalen eftersom de måste koncentrera sig frågeformuläret 
(Nugent & Halvorson, 1995). 
  
Studie 3. 
I den tredje studien jämfördes socialarbetarnas bedömningar av hur 
klienterna upplever utredningssamtal och klienternas egna upplevelser av 
samtalen. Studien baserades på samma klienter som ingick i studie 2, även 
om klientgruppen i studien var något mindre. Sammanlagt deltog 32 
socialarbetare som genomförde 40 utredningssamtal med ASI-intervju och 
43 utan ASI-intervju. Efter intervjun besvarade både klienterna och 
socialarbetaren en enkät (ASI-allians) om hur de upplevde samtalen. 
Socialarbetaren fick även bedöma hur klienterna upplevde samtalen. 
Samma frågor ställdes till socialarbetarna och klienterna för att samma 
företeelse skulle kunna belysas ur två olika perspektiv.  

Resultatet visade att socialarbetarna underskattade klienternas 
upplevelser av allians och känsla av egenkompetens, men gjorde en korrekt 
bedömning av klienternas negativa upplevelser av utredningssamtalen. 
Beträffande de negativa upplevelserna både med och utan ASI sammanföll 
däremot socialarbetarnas egna upplevelser, deras bedömningar av 
klienternas upplevelser och klienternas egna upplevelser. En rimlig 
tolkning är att socialarbetarna gjorde en korrekt bedömning av klienternas 
negativa upplevelser av samtalen. Sammanfattningsvis tyder resultaten på 
att socialarbetarna var bättre på att bedöma negativa upplevelser än allians 
och klienternas känsla av egenkompetens. De två olika formerna av 
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samtal, med eller utan ASI-intervju påverkade inte socialarbetarnas 
förmåga att bedöma hur klienterna upplevde samtalen.  
 
Implementering av en strukturerad intervju (ASI) i 

missbrukarvård och kriminalvård   
 
Ett av de första försöken att implementera strukturerade 
dokumentationsmetoder i den svenska missbrukarvården genomfördes i 
mitten av 1980-talet i BAK/SWEDATE- projektet (Bergmark & 
Oskarsson 1997). Resultatet blev blygsamt eftersom bara några få enheter 
fortsatte att använda metoderna efter det att projektet hade avslutats. En 
annan dokumentations- och utvärderingsmetod som har implementerats i 
missbrukarvården är DOK-systemet (Jenner & Segraeus 1996). En 
pilotstudie som genomfördes 1994 visade att det fanns en positiv 
inställning till DOK-systemet,  men också att deltagarna inte använde 
formulären systematiskt. Ahlberg & Leissner (1997), som utvärderade 
implementering konstaterar att DOK verkar fungera bäst i traditionella 
vårdkulturer om redan har erfarenheter av strukturerade 
dokumentationssystem. I Sverige började implementeringen av ASI-
intervjun i liten skala redan 1996 (Engström & Larsson 1998) och har 
sedan ökad i omfattning (Tengvald et al., 2003). Erfarenheterna från 
implementeringen av ASI-intervju i Holland visar att det är svårt att 
använda intervjun på alla klienter och att en 70– procentig användning är 
ett realistiskt mått på en lyckad implementering (Raes & Lombaert 2004). 
 
Studie 4. 
Den fjärde studien i avhandlingen baserades på en nationell enkät bland 
dem som deltog i en ASI-utbildning från 1996, när utbildningarna 
började, fram till första halvåret år 2002. Då hade uppskattningsvis cirka 
1000 personer i socialtjänsten, kriminalvården och annan 
behandlingspersonal utbildats i ASI-metoden. Enkäten skickades till 555 
personer, vars adresser fanns tillgängliga, och 362 (65 %) svarade på 
enkäten. Hälften av dem som svarade arbetade inom socialtjänsten, en 
fjärdedel inom kriminalvården och övriga inom olika 
behandlingsverksamheter. Bortfallet i socialtjänstgruppen var 42 % 
jämfört med 23 % i kriminalvården och 27 % i behandlingsgruppen.  
Resultatet visar att ASI-intervjun främst har används som basinformation 
vid utredningar eller som bedömningsunderlag och i ringa utsträckning 
för utvärdering och verksamhetsplanering. Resultatet visade vidare att 
intervjun användes i liten omfattning efter utbildningen. Anledningen till 
detta kan vara att många nyligen hade deltagit i en utbildning när studien 
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genomfördes och därför inte hunnit genomföra så många intervjuer. Det 
fanns emellertid också en grupp, främst inom socialtjänsten, som hade 
utbildats mellan 1996-1998 och som hade haft större möjlighet att 
använda ASI-intervjun, men som ändå hade använt den i liten 
utsträckning. Resultatet visar att implementering är en långsam process 
och att det är viktigt med ett realistiskt tidsperspektiv för sådana projekt. 
En indikation på att användningen kan ha blivit mer planerad och 
systematisk var att det i allt större utsträckning var verksamhetsansvariga 
som tog initiativet till ASI-utbildningarna i socialtjänsten under år 2000 
jämfört med tidigare. 
 
Diskussion 
 

Stor acceptans av ASI-intervjun 
 
I avhandlingens första studie undersöktes klienternas acceptans av ASI-
intervjun och resultatet visade på en stor acceptans och få negativa 
reaktioner. Resultatet bör dock hanteras med viss försiktighet eftersom 
urvalet av klienter kan ha varit snedfördelat till förmån för ”positiva” 
klienter. Intervjuerna som ingår i studien genomfördes av socialarbetarna 
som en del av deras ASI-utbildning. Det går inte att utesluta ett 
snedfördelat urval eftersom det var deras första intervju. En annan svaghet 
med studien är att det saknades en jämförelsegrupp vilket begränsar 
möjligheterna att dra vidare slutsatser. Inom sjukvården används 
patienternas acceptans för att kvalitetssäkra olika vård- och 
behandlingsinsatser. Den vanligaste metoden att samla in sådan 
information är att använda patientenkäter med frågor om vårdens innehåll 
och personalens bemötande (SoS, 1997, SoS 1995). Resultaten av sådana 
enkäter blir ofta likartade med cirka 80 % nöjda patienter och få kritiska 
synpunkter (SPRI 1998). Acceptansen av ASI-intervjun visar på samma 
tendens med en hög andel positiva klienter. Cirka 8 % (6 klienter) av 
klienterna kände sig dock kränkta av någon fråga i intervjun men utan att 
det hade någon negativ inverkan på relationen till socialarbetaren eller 
deras förtroende för socialtjänsten. Två av klienterna pekade ut vilken 
fråga som de upplevde som kränkande, vilket är för litet underlag för att 
dra slutsatsen om att dessa frågor fortsättningsvis inte bör användas. 
  
Alliansen påverkas inte av ASI-intervjun 
 
I den andra studien ingick två grupper av klienter som deltog i 
utredningssamtal, en grupp där ASI-intervjun användes och en annan där 
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den inte användes. Syftet var att undersöka om det var någon skillnad med 
avseende på relationen mellan socialarbetaren och klienterna mellan 
grupperna. Socialarbetarna gjorde urvalet av klienter men till skillnad mot 
den första studien utifrån tydliga urvalskriterier. Urvalet var dock inte 
slumpvis och det saknas information om hur många som avböjde att delta 
i studien. I stället för acceptansen som användes i den första studien 
användes i denna studie ”alliansen” som är ett mer utprövat begrepp 
(Luborsky, 1984, Marsden et al., 2000).          
      Resultatet visar att det inte fanns någon skillnad mellan grupperna för 
allians eller för de negativa upplevelserna, däremot fanns det en skillnad 
för klienternas känsla av egenkompetens. Skillnaden var att klienternas 
känsla av egenkompetens var lägre i samtal där ASI-intervjun användes. 
Detta resultat bör dock hanteras med en viss försiktighet eftersom den 
skalan hade betydligt lägre intern konsistens än alliansen och de negativa 
upplevelserna. Resultatet är dock ett intressant uppslag för vidare 
forskning om hur ASI-intervjun påverkar klienterna.       
 

Socialarbetarna underskattar alliansen  
 
Den tredje studien var en uppföljning av den första studien som inte 
kunde bekräfta den kritik som en socialarbetare riktade mot ASI-
intervjun. Resultatet väckte frågan om hur träffsäkra socialarbetare är att 
bedöma hur klienterna upplever utredningssamtal och om deras 
bedömning påverkades av ASI-intervjun. I denna studie fick därför 
socialarbetarna bedöma hur klinterna upplevde ASI-intervjun både i 
utredningssamtal med och utan ASI. Studien baserades på samma 
intervjuer och samma klienter som ingick i studie två.  Svagheten i studien 
är att urvalet av klienter kan ha varit snedfördelat eftersom de inte var 
slumpvis utvalda och att skalan som mäter klienternas känsla av 
egenkompetens hade en relativt låg intern konsistens.  
      Resultatet visade att socialarbetarna underskattade klienternas 
upplevelse av allians och känsla av egenkompetens men gjorde en korrekt 
bedömning av de negativa upplevelserna av samtalen. I studien användes 
socialarbetarnas förmåga att bedöma hur klienterna upplever samtalen 
som ett mått på empati. Socialarbetarnas förmåga i det avseendet var 
således sämre för allians och för klienternas känsla av egenkompetens 
jämfört med de negativa upplevelserna. Däremot har ASI-intervjun ingen 
påverkan på socialarbetarnas förmåga att bedöma hur klienterna upplever 
samtalen. Resultatet i denna studie bekräftar resultaten i de två första 
studierna att ASI-intervjun hade liten inverkan på socialarbetarnas arbete.  
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Implementering av ASI-intervjun  
 
I den fjärde studien som avsåg implementeringen av ASI-intervjun i 
socialtjänsten, kriminalvården och övriga missbrukarvården visade 
resultatet att intervjun använts osystematiskt och i liten omfattning efter 
att den implementerats. Studien baserades på 555 personer som deltagit i 
någon ASI-utbildning fram till och med första halvåret år 2000. Dessa 
555 personer motsvarar uppskattningsvis drygt hälften av alla som deltagit 
i någon utbildning mellan åren 1996-2000. Anledningen till att alla som 
utbildats inte ingår i studien var att det saknades deltagarlistor från vissa av 
de tidigaste ASI-utbildningarna. Eftersom studien fokuserar på dem som 
utbildats mellan 1996 och 2000 har den ett begränsat värde år 2005 när 
uppskattningsvis två tusen personer har utbildats på ASI-intervjun. När 
studien genomfördes användes inte heller något dataprogram som stöd för 
lagring och bearbetning av ASI-intervjun. Förutsättningarna för att 
använda ASI-intervjun och att bearbeta informationen har sannolikt 
förändrats vilket även kan ha påverkat implementeringen och 
användningen av ASI-intervjun under senare år.  Studien kan dock 
användas som jämförelse vid en ny uppföljande undersökning av 
implementeringen efter år 2000. 
  
Forskning och praktik i samverkan 

 
Huvudresultat i denna avhandling är att ASI-intervjun hade en liten 
påverkan på klienterna och socialarbetarna. Farhågorna om att ASI-
intervjun skulle vara en belastning i arbetet med klienterna kunde inte 
bekräftas. Ingen av studierna stöder antagandet att ASI-intervjun har 
några större negativa effekter utan snarare att den har ett potentiellt 
mervärde för det sociala arbetet. Avhandlingen är ett exempel på hur nya 
arbetsmetoder kan prövas med avseende på deras inverkan på det sociala 
arbetet. Antagandet att det sociala arbetet är för komplext och 
mångfasetterat för att kunna prövas med kvantitativa metoder kan således 
inte bekräftas. Samma frågeställningar som ingår i denna avhandling 
skulle även kunna prövas med kvalitativa metoder. En samverkan mellan 
forskning och praktik kan utveckla socialtjänsten mot en verksamhet 
baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet och öka acceptansen för 
sådan forskning hos socialarbetarna. Om socialarbetare upplever att 
forskningen även prövar sådana frågor som de själva har varit med och 
formulerat skulle det underlätta senare implementering av 
forskningsresultat till det sociala arbetet.  
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