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Sammanfattning 
Vid Södermalms stadsdelsförvaltning, enheten för Socialpsykiatri, har ett tvåårigt (2011-2012) projekt 
genomförts Individuell målsättning och utvärdering för personer med psykiskt funktionshinder, IMU. 
Syftet med projektet var att kompetens och användning av metoderna, Motiverande samtal 
(Motivational Interviewing, MI), Målinriktad och systematisk utvärdering av insatser för enskilda 
personer, MOS (Single System Design, SSD) och Måluppfyllelseskalan, MUS (Goal Attainment 
Scaling, GAS), förväntades öka hos personalen och att användning av kognitiva hjälpmedel 
förväntades öka hos klienterna. Personalen har deltagit i undervisning och handledning i de tre 
metodikerna i olika omfattning 2010 till 2013. Socialstyrelsen finansierade projektet. Föreliggande 
rapport redovisar förändringar mellan 2011 till 2013 som visar på att klienterna är relativt nöjda med 
livet som helhet, att personalen anser arbetet vara betydligt mer meningsfullt och de kan i högre grad 
nu hjälpa klienterna till ett bättre liv än tiden före implementeringen. 
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Inledning 
 
Den här rapporten handlar om implementering av ett projekt för lokal kunskapsbyggnad inom 
socialtjänsten. Allmänt i Sverige har socialtjänsten tidigare arbetat utifrån egen beprövad 
erfarenhet och tradition som riktmärke när insatser beslutas för klienterna. Idag ökar kraven 
på insatserna, de förväntas vara grundade på systematisk kunskap inom kommunernas viktiga 
verksamhetsområden (Denvall & Ottengrim, 2013; Freij, 2012), insatser och stöd som 
grundas på bästa tillgängliga kunskap för goda resultat. Södermalms stadsdelsförvaltning 
arbetar förutseende med metodutveckling och implementering av vetenskapligt baserade 
metodiker på flera sätt. Projektet ”Individuell målsättning och utvärdering för personer med 
psykiskt funktionshinder, IMU” är ett ambitiöst och konkret exempel på hur kraven på lokal 
kunskapsbyggnad kan uppfyllas och därmed en socialtjänst som kännetecknas av 
evidensbaserad praktik, se figur 1 (Socialstyrelsen, 2013).  

Södermalms stadsdelsförvaltning i Stockholm stad 
Befolkningen på Södermalm 31 december 2012, bestod av 124 742 personer, jämt fördelade 
på män och kvinnor. Vid jämförelse med övriga invånare i Stockholm har södermalmsborna 
högre utbildning, bättre betyg och är i lägre grad arbetslösa. Tjugo procent av invånarna har 
utländsk bakgrund (Stockholms stad 33,2 %). När det gäller hälsa var ohälsotalet, antalet 
dagar per person i åldern 16-64 år med ersättning av Försäkringskassan (sjukpenning, 
rehabiliteringspenning samt sjuk- och aktivitetsersättning), 16,7 dagar år 2012, lite lägre än 
för invånarna i Stockholm stad (18,9 dagar). Ekonomiskt bistånd beviljades 1,4% av 
befolkningen år 2011 (Stockholms stad 3,6 %). (Områdesfakta, Stockholm stad, hämtat 2013-
08-20) 

Utförarenheten vid Sociala avdelningen 
Årsskiftet 2012-2013 genomgick förvaltningen en omorganisation. Den tidigare 
utförarorganisationen var fördelad på flera verksamheter med olika chefer. Nu har 
utförarenheten en gemensam enhetschef med sex biträdande enhetschefer. Medarbetare som 
ingått i projektet är ca 50 personer bestående av boendestödjare, socialsekreterare, 
arbetsinstruktörer, arbetsterapeuter, mentalskötare, metodutvecklare, behandlingsassistent 
och administrativ sekreterare. Personalen är fördelade på tre enheter: Aktivitetshuset , , 
Boendestöd (eget hem + tränings och försökslägenheter, EH+ToF) och Boendegruppen. 
Beställarenheten är en egen enhet, men som var involverade i projektet IMU. 

Klienterna som söker stöd och hjälp vid enheten kännetecknas av att de har omfattande 
svårigheter i sin livsföring med betydelse för boende, sysselsättning och fritid med 
bakomliggande psykisk sjukdom/störning som orsak till problemen. Dessa personer har 
långvariga och ofta stora behov av vård- och stödinsatser och tillhör gruppen personer med 
psykisk funktionsnedsättning.   

Utförarenheten erbjuder insatser som boendestöd och sysselsättning med struktur och 
kontinuitet efter det att klienten fått beslut om bistånd hos beställarenheten. Klientens 
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önskemål och behov dokumenteras i en genomförandeplan som följs upp.  ”Arbetet präglas 
av respekt för brukarens egna kunskaper om sitt funktionshinder som tillsammans med 
forskningen inom området och de anställdas profession bestämmer valet av stöd och insatser” 
(Verksamhetsplan Utförarenheten för Socialpsykiatri, Södermalms stadsdelsnämnd, 2012-01-
20, sid 2). Utförarenheten tillhandahåller stödboende, lägenhetshotell, boende i kollektiv, 
boendestöd i försöks- och träningslägenheter och i eget hem. Verksamheten vid 
Aktivitetshuset innehåller dels biståndsbedömda studiecirklar, arbetsträning/sysselsättning 
och öppen verksamhet. Totalt har utförarenheten kontakt med och gör insatser för ca 300 
klienter i olika boendeformer och i sysselsättning. (Verksamhetsplan Utförarenheten för 
Socialpsykiatri, Södermalms stadsdelsnämnd, 2012-01-20) 

Evidensbaserad praktik, EBP 
Insatser för personer med psykisk funktionsnedsättning och för personer med andra 
funktionsnedsättningar ska naturligtvis präglas av gott resultat. Insatserna ska vara 
verkningsfulla och inte på något sätt vara skadliga för klienten. En verkningslös insats är 
resursslöseri och därmed oetisk. En verksamhet som kännetecknas av evidensbaserad praktik 
arbetar med att ”den professionelle väger samman sin expertis med bästa tillgängliga 
kunskap, den enskildes situation, erfarenheter och önskemål vid beslut om insatser”, se figur 
1 (Socialstyrelsen, 2013). Att tillämpa evidensbaserad socialtjänst innebär att grunda sina 
beslut på bästa tillgängliga vetenskapliga resultat från välgjorda undersökningar, som ett 
komplement till annan kunskap och i samråd mellan klient och personal. Socialtjänsten i 
allmänhet har ett stort behov att pröva om befintliga insatser ger förväntat resultat och 
införliva nya effektiva metoder och insatser för klienterna. I socialt arbete där EBP används 
ges möjlighet för att forskning och praktik kan närma sig varandra. Organisationerna 
Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting samt Statens Beredning av medicinsk 
Utvärdering bidrar på olika sätt att sprida kunskap om tillämpning av EBP (Freij, 2012).  

 

Figur 1. Modell för evidensbaserad praktik. En verksamhet som kännetecknas av 
evidensbaserad praktik arbetar med att den professionelle väger samman sin expertis med 
bästa tillgängliga kunskap, den enskildes situation, erfarenheter och önskemål vid beslut om 
insatser (Socialstyrelsen, 2013). 
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Projektet IMU 
IMU projektet finansierades av Socialstyrelsen genom ett ”statsbidrag i syfte att förstärka 
kompetensen bland personal som i sitt arbete kommer i kontakt med personer med psykisk 
sjukdom eller funktionsnedsättning” (Socialstyrelsen, 2009). De övergripande målen för 
satsningen var bl.a. att bidra till en långsiktig kompetensutveckling i landsting och kommuner 
med fokus på baspersonal. Ett annat mål var att bidra till evidensbaserad praktik och ett ökat 
tillvaratagande av patienters-, brukares- och anhörigas kunskaper och erfarenheter samt öka 
deras inflytande. De beviljade projekten förväntades att förmedla kunskap inom tre 
strategiska områden: Vård och behandling, boende och vardagsstöd samt meningsfull 
sysselsättning och rehabilitering till arbete (Socialstyrelsen, 2009).  IMU projektet tilldelades 
för 2011, 285.000 kr och för 2012, 390.000 kr, totalt 675 000 kr. Under 2010 bedrevs 
projektet som försöksverksamhet inom befintlig ekonomisk ram, liksom 2013. 
 
Syfte och mål för IMU projektet var att ”kompetens och användning av metoderna Single 
System Design (SSD), Goal Attainment Scaling (GAS) och Motivational Interviewing (MI) 
ska öka hos medarbetarna och att användning av kognitiva hjälpmedel ska öka hos 
klienterna” (Gärdegård 2010). Ansökan och bidrag söktes gemensamt av Södermalms 
stadsdelsförvaltning och Stockholms läns landsting, psykiatrin Södra och skedde i samverkan 
med RSMH, vilka tillsammans utgjorde IMUs styrgrupp. 
 
Kompetenssatsningen varade i två år 2011 – 2012 och omfattade beställar- och 
utförarenheterna med boendestödjare, biståndshandläggare, medarbetare inom 
sysselsättningsverksamhet och arbetsterapeuter. Inom psykiatri Södra deltog 
behandlingsansvariga och kontaktpersoner i utbildning om kognitiva hjälpmedel.  
 
I evidensbaserad praktik används vetenskaplig baserade metoder med bästa tillgängliga 
kunskap. MI, SSD och GAS valdes ut med förväntningen att användningen av dessa 
metodiker skulle leda till ökad och fördjupad medvetenhet om de olika delarna i 
arbetprocessen i klientärenden (Gärdegård 2010). En gemensam grundläggande förutsättning 
för MI, SSD och GAS är att de baseras på klienternas perspektiv och medinflytande. 
Klienternas delaktighet vid val och beslut av insatser stärks därmed.  

SSD och GAS har under projektets genomförande bytt namn. SSD benämns numer 
Målinriktad och systematisk utvärdering av insatser för enskilda personer, MOS (Nyström & 
Bergström, 2012). GAS benämns numer Måluppfyllelseskalan, MUS (Lindstedt & Ivarsson, 
2013). 

Utbildningsinsatser  
Utbildning och implementering av MI har pågått sedan 2005. I MI utbildningen har ingått 
grund- och fördjupningsutbildning i grupper samt ”boosterdagar” (påfyllning och påminnelse 
om metodiken för metodtrohet). Därutöver har personal inom förvaltningen utbildats till MI 
ledare. Den första utbildningen i MOS och MUS genomfördes i ett pilotprojekt 2010. 
Utbildning i MOS har genomförts i samarbete med Stockholms stads utvecklingsenhet och 
Socialstyrelsen. Under 2011 deltog 10 personal i en MOS studiegrupp. Sju kurser för 
personal i MUS har genomförts från 2010 till våren 2013. Kursen bestod av två halva dagars 
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utbildning, totalt 7 timmars undervisning, med praktiska uppgifter för kursdeltagarna att lösa. 
Deltagarna erbjuds därefter 3-4 timmars handledning i metodiken. En kurs för utbildare av 
MUS med 10 deltagare genomfördes hösten 2013.Utbildning om kognitiva hjälpmedel bestod 
av föreläsning för all personal och att arbetsterapeuterna deltog i en konferens anordnad av 
Hjälpmedelsinstitutet. IMU-projektet anordnade även två informationsträffar om kognitiva 
hjälpmedel på Aktivitetshuset for klienterna. För översikt av utbildningar och aktiviteter från 
2005 till 2013 se tabell 1. 

Motiverande samtal, MI 
”MI är en personcentrerad och målinriktad kommunikationsmetod för att stärka och 
tydliggöra klientens egen motivation till förändring” (MInordic, 2008). Metoden används 
främst inom behandlingar av livsstilförändringar, som t.ex. missbruksvård, rökavvänjning, 
riskbeteenden och även att motivera klienter att delta i behandlingsprogram. 
Grundprinciperna är att samtalsledaren ställer öppna, utforskande frågor, lyssnar aktivt och 
empatiskt, visar på skillnaden mellan aktuell situation och den önskade, reflekterar över och 
undviker förstärkning av motstånd samt stöttar klientens tilltro till sig själv (MInordic, 2008).  

Enligt Lundahl & Burke (2009) grundas MI på kända psykologiska teorier. En 
sammanfattning av teorierna går ut på att i en god arbetsallians, där klienten respekteras som 
expert på sig själv och sin livssituation av terapeuten, minskar motståndet och ökar 
motivationen till förändring. Effekten av MI har undersökts i hundratals studier de senaste 30 
åren. Metaanalyser av studierna ger belägg för att MI kan ge 10 – 20 % förändring, lika bra 
eller bättre, jämfört med andra psykoterapier eller sedvanlig behandling för slumpade 
jämförelsegrupper (Lundahl & Burke, 2009; Shadish & Sullivan, 2011). Effekten minskar 
eller ökar beroende på samtalsledarens skicklighet och faktorer i omgivningen (Ortiz, 2009). 

Målinriktad och systematisk utvärdering av insatser för enskilda personer, MOS 
MOS är ett sätt att konkretisera och förtydliga resultatet av socialtjänstens insatser. Enligt 
Nyström och Bergström (2012) kan MOS användas för att följa upp och utvärdera förändring 
av beteenden, handlingssätt eller känslor. MOS kan sammanfattas med att 1) Fokus sätts på 
klientens mål genom att klientens problem formuleras realistiskt och relevant. Målet är ett 
mått på om insatserna ger resultat. 2) MOS innebär Upprepade mätningar under perioder 
med och utan insatser. Mätningarna inleds med en baslinje som jämförs med nya mätningar 
efter en förutbestämd tid. 3) När mätningarna avslutas sker Analys och bedömning. 
Skillnaderna i mätvärdena över tid granskas och bedöms om insatsens resultat är positivt för 
klienten. 4) En viktig förutsättning för att lyckas med MOS är Samverkan med klienten under 
hela det systematiska förloppet. 5) Det gör MOS till Ett professionellt verktyg, bidrar till lokal 
kunskapsbyggnad och är därmed en del av evidensbaserad praktik (Nyström & Bergström, 
2012). 

Nationellt rapporteras att MOS använts med syftet att undersöka om och hur den metodiken 
bidrar till att evidensbasera boendestödjares arbete inom socialttjänsten (Denvall & 
Ottengrim, 2013). Internationellt rekommendras MOS att användas för att stärka klientens 
delaktighet i sin egen behandling (Joshi, 2000). MOS föreslås också att användas i 
verksamheter som kännetecknas av komplicerade och ofta oförutsägbara händelseförlopp 
runt klienter inom socialtjänsten (Kazi, 2003). Data insamlade med MOS som metod kan 
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användas i evidensbaserad praktik för att beräkna effekten/resultatet av insatser. Det kan 
jämföras med kravet på att s.k. RCT studier (randomized controlled trial=slumpade 
jämförelsegrupper) är de enda som har tillräcklig hög kvalitet för att kunna användas som 
underlag för evidensbaserad praktik (Shadish & Sullivan, 2011).  

Måluppfyllelseskalan, MUS 
Genom att använda MUS ges stöd för klientens delaktighet att välja och formulera tydliga, 
realistiska, mätbara och tidsplanerade mål (Kiresuk, Smith, & Cardillo, 1994; Lindstedt & 
Ivarsson, 2013). Syftet med att använda MUS är att öka klientens livskvalitet. Metodiken kan 
beskrivas som att klient och personal tillsammans väljer och identifierar mål, sedan skattas, 
värderas och formuleras målet i beteendetermer. Därefter graderas en förändringsfaktor i fem 
steg 1- 5, där 3 betyder förväntad utfallsnivå eller MÅL. Skalsteg 1 och 2 betyder mindre än 
förväntad utfallsnivå. Skalsteg 4 och 5 betyder mer än förväntad utfallsnivå. Frågan om hur 
målet nås besvaras med att steg för måluppfyllelse skrivs i beteendetermer. En relevant 
tidpunkt bestäms för när målet ska vara uppnått (Lindstedt & Ivarsson, 2013). 

I litteraturen rapporteras om användning av MUS i många olika klientgrupper t.ex. f.d. 
soldater som deltar i rehabilitering (USA) (Lewis, Dell, & Matthews, 2013), patienter i 
hjärnskaderehabilitering (Malec, 1999), smärtpatienter (Fisher, 2008), äldre inom dagvård 
(Stolee et al., 2012), psykosocial verksamhet för barn med autism (Ruble, McGrew, & 
Toland, 2012) och barn med funktionsnedsättning (Steenbeek , Ketelaar, Galama, & Gorter, 
2007). Vikten av utbildning och träning i MUS-metodiken för alla användare rapporteras i 
flera studier. MUS används för att mäta effekten av insatser i socialt arbete och metodiken är 
känslig för klientens önskemål och förändring av beteende (Malec, 1999). Vidare rapporteras 
att MUS underlättar arbetet med att skriva relevanta och klientcentrerade mål (Lewis et al., 
2013). MUS anses vara en lovande metod för att mäta konkreta och relevanta framsteg hos 
klientgrupper med olika insatsbehov och varierande behandlingsmål (Fisher, 2008; Hurn, 
Kneebone, & Cropley, 2006; Stolee et al., 2012). Däremot har några författare svårt att 
redovisa resultat för reliabilitet, validitet och sensitivitet för MUS medan andra författare 
anser att MUS har goda psykometriska egenskaper.  

Kognitiva hjälpmedel 
Vuxna personer med psykisk funktionsnedsättning har ofta som konsekvens av en långvarig 
psykiatrisk sjukdom eller neuropsykiatrisk problematik brister i sin kognitiva förmåga. Det 
leder till att de har svårt att hantera vardagslivets komplexitet i alla dess dimensioner (Kooij 
et al., 2010; Socialstyrelsen, 2008). Kognitivt nedsatt förmåga tar sig uttryck i att personens 
exekutiva funktioner drabbas. Det innebär bl.a. begränsningar i att ta initiativ, problem med 
tidsuppfattning, samt svårigheter att planera och organisera aktiviteter. De har även svårt att 
motivera sig själva, skapa struktur i sin vardag samt att fokusera och hålla kvar 
uppmärksamhet (Argentzell & Leufstadius, 2010).  

Allmänt kan hjälpmedel beskrivas som att de kan kompensera för skillnaden mellan en 
persons kapacitet och omgivningens krav. Kognitiva hjälpmedel förväntas ge stöd i de 
funktioner som målgruppen har problem med, som att tänka, minnas och lära in (Scherer, 
2005). Hjälpmedel kan delas in och kategoriseras på flera sätt. Inom gruppen kognitiva 
hjälpmedel finns bland annat elektroniska planeringshjälpmedel (Brunt, Clevnert, Forsell, 
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Jansson, & Nordman, 2010). En vanlig indelning är låg- och högteknologiska kognitiva 
hjälpmedel (Holmqvist, Kamwendo, & Ivarsson, 2009). Lågteknologiska kognitiva 
hjälpmedel är t.ex. tyngdtäcken, veckoscheman och bildstöd. Till högteknologiska 
hjälpmedel räknas handdator (Handi/Handifon), elektronisk almanacka (MemoPlanner) eller 
minneshjälpmedel (t.ex. KomIhågKlockan, MemoPlanner) med anpassad programvara (t.ex. 
Multi/Memo Comai). Elektroniska planeringshjälpmedel tycks ha ett samband med både 
självständighet och självbestämmande (Janeslätt, 2009). Hjälpmedel erhålles kostnadsfritt 
genom att behovet bedöms av en förskrivare (Hjälpmedelsinstitutet, 2011).  

Idag har bl.a.utvecklingen av elektroniska produkter och forskning om hjärnan (Dahlin, 2009) 
inneburit att personer med psykisk funktionsnedsättning har möjligheter att få hjälp och stöd 
för sina problem. Flera utvecklingsprojekt (Grönberg Eskel, 2005; Lindstedt, 2008; Lindstedt, 
Adolfsson, Janeslätt, Pettersson, & Norling Hermansson, 2011; Lindstedt & Umb-Carlsson, 
2013; Sjöstedt, Antonsen, & Rydén, 2008) har visat hur kognitivt stöd kan ges i form av 
hjälpmedel med anpassad förskrivningsprocess. Med behovsanpassade kognitiva hjälpmedel 
och individuellt stöd från kunnig personal finns alltså möjlighet för personen att få stöd i sitt 
ofta kaotiska vardagsliv.   

Implementering 
Kunskapsspridning inom en organisation är en komplicerad och tidskrävande uppgift. 
Gullbrandsson (2007) sammanfattar implementering som en process som börjar med en idé 
om att en metod kan möta ett behov, efter beslut om genomförande sker planering och 
förberedelser, sedan verkställs genomförandet och lokal anpassning av metoden. Processen 
avslutas med utvärdering av resultatet. När den nya metoden är integrerad i vardagsarbetet 
anses den vara institutionaliserad. Viktiga faktorer för att lyckas uppnå metodtrohet är en 
kombination av flera olika insatser t.ex. utbildning, praktisk träning och återkoppling med 
möjlighet till gott stöd och handledning samt resurser i form av ekonomi och tid 
(Guldbrandsson, 2007). 

Syfte 
Södermalms stadsdelsförvaltning, sociala avdelningen, har hos baspersonal under två år 
implementerat tre evidensbaserade metodiker MI, MOS och MUS och informerat om 
kognitiva hjälpmedel för att förbättra klienternas delaktighet vid beslut om insatser.  
Rapportens syfte var att beskriva personalens deltagande i utbildning och användning av MI, 
MOS och MUS, och dessutom utvärdera om personalens uppfattning av metodikernas nytta 
har ökat mellan 2011 och 2013. Vidare var syftet att utvärdera om personalens uppfattning 
om nyttan av kognitiva hjälpmedel förändrats 2013 jämfört med projektstart 2011. Syftet var 
också att undersöka om klienternas upplevda livskvalitet förändrats mellan 2011 och 2013. 

Metod 
Utvärderingen sammanställdes i delrapport 1, 2011 (Lindstedt & Gärdegård, 2011) och 
delrapport 2, 2012 (Lindstedt & Gärdegård, 2012). Fokusgruppsintervjuer med klienterna 
presenterades i delrapport 1. Resultat från MUS presenterades i delrapport 1. År 2011 och 
2012 genomfördes ”Kartläggning av innehav och användning av förskrivna kognitiva 
hjälpmedel” vilket redogordes för i delrapport  2. 
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Datainsamling  
Personalen tillfrågades om sitt deltagande i utbildning, användning av och uppfattning om 
MI, MOS och MUS vid tre tillfällen med en enkät. Klienternas livskvalitet undersöktes med 
ett frågeformulär 2011 och 2013, se tabell 1.  
 
 
Tabell 1. Översikt av insatta aktviteter i samband med IMU-projektet: utbildningar för personal, datainsamling 
från personal och klienter samt rapporter från 2005 till 2013. 

Aktiviteter 2005 – 2009 

 IMU-projektet  

2010 2011 2012 2013 

MI Utbildning Utbildning 

MI repetition 
Boosterdag 
MI i grupp 

MI-samtal för 
kodning till KI 

Fördjupnings-
utbildning 

Boosterdagar 
MI-ledardag 

MI-samtal för 
kodning till KI 

 

MOS  
Försöksverksam-

het 
Studiecirkel och 

handledning 
Utbildning och 

handledning 
 

MUS  
Försöksverksam-

het 

Utbildning och 
handledning 
Insamling av 

MUS-formulär 

Utbildning och 
handledning 

Utbildning och 
handledning 

Kurs för 
utbildare 

Kognitiva 
hjälpmedel 

  
Föreläsning 
Konferens 

Kartläggning 

Föreläsning 
Konferens 

Kartläggning 
Informationsträff  

 

Datainsamling 
personal 

  
Enkät Enkät Enkät 

Datainsamling 
klienter 

  MANSA 
Fokusgrupper 

 MANSA 

Rapporter 
  

Delrapport 1 Delrapport 2 
Utvärdering av 

IMU 

 
 

Personal 
Personalenkäten, ”Personalens uppfattning om MI, MOS och MUS och kognitiva 
hjälpmedel” se bilaga 1, delades ut av chefer till samtlig personal (N=48) vid fyra 
verksamheter: Aktivitetshuset (n=7), Beställare (n=10), Boendestöd (eget hem + tränings och 
försökslägenheter, EH+ToF) (n=18) och Boendegruppen (n=13) under april – maj 2013. 
Totalt besvarade 39 personer enkäten 2013. 

I del I i enkäten ombads personalen att för de tre metodikerna MI, MOS och MUS först 
besvara två frågor: om personalen fått utbildning metoden och om de använde metoden 
regelbundet (Ja/nej svar). Därefter följde tre påståenden om nyttan av metodiken: Jag tycker 
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att MI/MOS/MUS  är en metodik som jag har god användning av i mitt arbete; Jag känner 
mig säker i att använda MI/MOS/MUS  metodiken med mina klienter; Jag anser att 
klienterna är mer delaktiga i sin egen förändring genom att jag använt mig av 
MI/MOS/MUS. Del I avslutades med att personalen tog ställning till tre övergripande 
påståenden om metodikernas nytta: klienterna får ett bättre liv, klientarbetet är mer 
meningsfullt och utbildning i metodikerna hjälper personalen att hjälpa klienterna att 
förbättra sin livssituation. 
Enkätens del II inleddes med en fråga om klienternas innehav och användning av kognitiva 
hjälpmedel. Därefter följde fem påståenden om nyttan av kognitiva hjälpmedel, se bilaga 1.   
Samtliga påståenden i enkätens del I och II besvarades genom att sätta ett kryss för det 
alternativ, som bäst motsvarade personens aktuella uppfattning, på en tio centimeter lång linje 
med extrema ändslut som 1=Inte alls till 10=Väldigt mycket (Visual Analoge Scale, VAS-
skala). Ytterligare ett svarsalternativ Vet ej kunde väljas.  

Det framkom i september 2013 att de som besvarat enkäten under maj-april 2013, angett ett 
oväntat lågt deltagandet i erbjudna utbildningar. Kompletterande datainsamling (bilaga 2) 
gjordes därför under oktober 2013 med frågor om personalen deltagit eller inte (ja/nej svar) i 
utbildning av MI, MOS och MUS någon gång mellan 2005 och 2013. Frågor ställdes 
samtidigt i vilken grad personalen använde respektive metodik, som besvarades med en 
femgradig skala (1=aldrig, 2=sällan, 3=ibland, 4=ofta, 5=alltid), se bilaga 2. Fyrtioåtta 
formulär delades ut till personalen av cheferna och 47 personer besvarade frågorna oktober 
2013.  

Klienter 
År 2011 fanns inom stadsdelsområdet totalt 294 personer boende med socialpsykiatriska 
insatser och regelbunden kontakt med personal vid utförarenheten. Boendestödjare delade ut 
kuveret med information om och med förfrågan om medverkan i utvärderingen till 203 
klienter (69 %), 116 personer (39 %) gav efter informerat samtycke sitt medgivande. År 2013 
tillfrågades de klienter (n=75) som år 2011 givit sitt medgivande om deras uppgifter kunde 
användas i forskningsyfte. Vid detta tillfälle postades brev med förfrågan om medverkan 
inklusive frågeformulär om livskvalitet direkt till klienternas hemadress, 25 klienter (8 %) 
besvarade frågeformuläret 2013. 

Ett frågeformulär, Manchester Short Assessment of quality of life (MANSA) (Hansson, 
1998; Hansson, Svensson, & Björkman, 1998), se bilaga 3, användes för att undersöka 
objektiv och subjektiv livskvalitet hos klienter bosatta inom Södermalms stadsdelsområde. 
MANSA innehåller frågor om åtta livsdomäner om objektiv livskvalitet, som inkomst, 
utbildning, sysselsättning, försörjning, bostad och frågor om vänner. Subjektiv livskvalitet 
skattades på en sjugradig skala från 1 (det kunde inte vara värre) till 7 (det kunde inte vara 
bättre) med frågor om tillfredställelse med livet som helhet, sysselsättning, ekonomi, vänner, 
fritidsaktiviteter, bostad, sexliv, familjeliv och hälsa.  

Dataanalys 
Data bearbetades med beskrivande statistik. Förändringar mellan år 2011 och 2013 
analyserades med icke-parametrisk statistik, Wilcoxon signed rank test användes för 
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ordinaldata och Chi-2 för kategoridata i Software Program for the Social Sciences, SPSS, 
version 20. Internt borttfall ersattes med gruppens medelvärde.  
 

Resultat 
Först redovisas personalens svar på enkäten därefter följer klienternas uppfattning om sin 
livskvalitet.  

Medelvärdets standardavvikelse (SD) informerar om att det finns liten/stor variation hur 
personalen skattat sin uppfattning. Ju högre SD desto större variation av medelvärdet inom 
gruppen. Särskild vaksamhet gäller för medelvärden där få personer lämnat svar t. ex. MOS.  
 

Beskrivning av deltagande i utbildning och användningsgrad 
Personalen rapporterade i oktober 2013 att i stort sett alla deltagit i MI utbildning och att MI 
användes ofta, dvs, personal har använt metodiken 3-4 gånger i medeltal (Tabell 2). Samtliga 
beställare har deltagit i MI utbildning och använder alltid MI i sitt arbete. MOS är den 
metodik som minst antal personal utbildats i och MOS används nästan aldrig. Mer än hälften 
av personalen har deltagit i MUS utbildning och metodiken användes ibland, dvs den har 
använts i medeltal 1-2 gånger per person. Hela Boendegruppens personal har deltagit i MUS 
utbildning och Boendegruppen är den enhet som använder MUS i högst grad jämfört med 
övriga enheter (Tabell 2). 
 
Tabell 2. Antal personal (n=47) som t.o.m. oktober 2013 rapporterat deltagande i utbildningar, grad av 
användning (1=aldrig, 2=sällan, 3=ibland, 4=ofta, 5=alltid) av MI, MOS och MUS fördelade på enheter. 

 

Enheter  

MI MOS MUS 

Utbildningn 
(%) 

Använder 
Medel (SD) 

Utbildningn 
(%) 

Använder 
Medel (SD) 

Utbildningn 
(%) 

Använder 
Medel (SD) 

Beställare (n=10) 10   (21,2) 5,0   (0,0) 0   (0) 1,0   (0,0) 0   (0) 1,0   (0,0) 

Aktivitetshuset (n=7) 7   (14,8) 4,0   (1,8) 3   (6,3) 1,2   (1,2) 6   (12,7) 2,5   (1,5) 

Boendestöd , EH+FoT 
(n=18) 

16   (34,0) 3,9   (1,7) 5   (10,6) 0,7   (0,6) 12   (25,5) 2,7   (2,0) 

Boendegruppen (n=12) 12   (25,5) 3,7   (1,3) 3   (6,3) 1,4   (0,7) 12   (25,5) 3,1   (1,1) 

Total (n=47) 45   (95,7) 4,1   (1,5) 11   (23,4) 1,0   (0,7) 30   (63,8) 2,4   (1,6) 

Not: Siffror i fetstil anger högsta medelvärden. 
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Personalens uppfattning av nytta av MI, MOS och MUS 
Personalen (n=39) som besvarat enkäten våren 2013 känner sig signifikant mer säkra på att 
använda MI och de anser också att klienterna är signifikant mer delaktiga i sin förändring 
genom att MI används 2013 jämfört med 2011 (Tabell 3). Både 2011 och 2013 ansåg 
personalen att de hade god anvädning av MI i sitt arbete. Dessutom tycker personalen att 
deras arbete känns signifikant mer meningsfullt 2013 genom att de använder sig av de tre 
införda metodikerna till skillnad från 2011. Överlag är tendensen att personalen anser sig ha 
större nytta av metodikerna 2013 jämfört med 2011 (Tabell 3). 
 
Tabell 3. Personalens (n=39) uppfattning om nyttan av införda metodiker 2011 och 2013 (VAS-skala 1-100). 

 

Påståenden om arbetsmetod  

2011 2013  

Medel SD Medel SD 
MI     

   har god användning i mitt arbete  68,4 19,8 76,7 19,4 

   känner mig säker att använda  49,0 21,2 66,0* 23,7 

   klienterna är mer delaktiga i förändring  56,0 20,2 62,6* 21,7 

MOS     

   har god användning i mitt arbete  44,2 0,8 44,4 12,6 

   känner mig säker att använda  39,8 11,8 38,4 11,5 

   klienterna är mer delaktiga i förändring  51,3 0,1 65,6 13,0 

MUS      

  har god användning i mitt arbete  60,2 13,5 55,1 22,8 

  känner mig säker att använda  40,8 0,9 47,9 25,1 

  klienterna är mer delaktiga i förändring  52,0 16,0 51,2 23,5 

Övergripande frågor:     

  Klienterna får ett bättre liv  40,3 20,7 48,7 21,2 

  Mitt arbete är mer meningsfullt  50,7 19,8 61,0* 25,8 

  Hjälpa klienterna till ett bättre liv 49,7 22,8 58,6 23,2 

Not: Siffror i fetstil anger högsta medelvärden. *signifikant skillnad (p<0.05) mellan 2011 och 2013. 
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Personalens uppfattning om nyttan av kognitiva hjälpmedel 
Personalen tycker i signifikant högre grad att kognitiva hjälpmedel underlättar deras arbete 
med klienterna och att klienterna blir signifikant mer självständiga genom att de använder 
kognitiva hjälpmedel 2013 jämfört med 2011 (Tabell 4). Både år 2011 och 2013 skattade 
personalen att klienterna på det hela taget får ett bättre liv när de regelbundet använder sig av 
kognitiva hjälpmedel högst av påståendena som gäller kognitiva hjälpmedel (Tabell 4). 

 
Tabell 4. Personalens (n=39) uppfattning om kognitiva hjälpmedel 2011 och 2013 (VAS-skala 1-100). 

Påståenden om kognitiva hjälpmedel  

2011 2013 

Medel SD Medel SD 

Jag har god kännedom om kognitiva hjälpmedel  51,6 13,4 53,4 22,1 

Jag tycker att kognitiva hjälpmedel underlättar arbetet 
med klienterna.  49,0 10,8 60,9* 15,6 

Jag känner mig säker på att stödja klienterna i att 
använda kognitiva hjälpmedel.  62,3 13,3 59,5 24,0 

Jag tycker att klienterna blir mer självständiga genom 
att de använder kognitiva hjälpmedel.    58,1 13,6 67,2* 15,2 

Jag anser att klienterna på det hela taget får ett bättre 
liv när de regelbundet använder sig av kognitiva 
hjälpmedel.  67,3 13,4 70,4 12,4 

Not: Siffror i fetstil anger högsta medelvärden. *signifikant skillnad (p<0,05) mellan 2011 och 2013. 

 
 



IMU utvärdering 13  2013 

Klienternas livssituation  
År 2013 besvarade endast 25 klienter (av 116) frågeformuläret om livskvalitet (MANSA) till 
skillnad från 2011 då 116 personer besvarade samma frågeformulär.  

Klienternas objektiva livskvalitet 2013 
Klienternas (n=25) medelålder 2013, 48 år (SD 13 år), var signifikant (p<0,05) högre än 
klientgruppens (n=116) medelålder 2011 (45 år, Sd 14 år). Medelinkomsten 2013 var 
signifikant (p<0,05) högre med 9 970 kr/månad (SD 4 809 kr) jämfört med medelinkomst 
2011 (8 907 kr/månad, SD 3 271 kr). Tjugoåtta procent av klienterna 2013 hade avslutad 
grundskola, 8 % hade praktisk yrkesutbildning, 40 % avslutat gymnasium eller 
grund/folkskola och 32 % av klienterna hade högskole/universitetsutbildning. Majoriteten av 
klienterna (72 %) bodde ensamma, medan de övriga delade bostad med sin partner, föräldrar 
eller med sina barn. De flesta klienterna hade en nära vän (92%), som de haft kontakt med 
senaste veckan (84 %). Övriga livskvalitetområden presenteras i tabell 5.  
 
Tabell 5. Klienternas självskattade objektiva livskvalitet (MANSA) 2011 (n=116) och 2013 (n= 25) redovisat i 
procent (%). 

Objektiv livskvalitet 2011 % 2013 % 
Civilstånd  
   Ensamstående 
   Särbo 
   Sambo 
   Gift/partnerskap 
   Frånskild 
   Änka/änkling    

 
84 
1 
2 
5 
7 
1 

 
88 
- 
8 
- 

12 
- 

Boende  
   Förstahandskontrakt 
   Andrahandskontrakt 
   Inneboende 
   Bostad med ssk service 
   Utan fast bostad 
   Annat 

 
47 
28 
2 
7 
1 

15 

 
60 
16 
4 
- 
8 

16 
Sysselsättning  
   Löneanställning 
   Arbetsträning 
   Utbildning 
   Sysselsättning beviljad 
   Arbetslös 
   Annat 

 
5 

18 
5 

21 
10 
41 

 
16 
24 
4 

16 
20 
28 

Försörjning  
   Självförsörjande 
   Försörjningsstöd kompl 
   Enbart försörjningsstöd 
   Saknar inkomst 
   Ej svarat 

 
53 
13 
15 
2 
2 

 
60 
20 
20 
- 
4 
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Klienternas subjektiva livskvalitet 
Den totala livskvaliteten 2013, dvs. klienternas livskvalitet som helhet skattades som att de 
var övervägande nöjda med sitt liv (Tabell 6). Klienterna skattade sin psykiska hälsa 
signifikant högre 2013 jämfört med 2011. Övriga subjektiva livskvalitets skattningar 
presenteras i tabell 6. Det klienterna var mest tillfredsställda med 2011 var sitt boende, sin 
personliga säkerhet och med att bo ensam. De var minst tillfredställda med ekonomi, sexliv 
och psykisk hälsa 2011. Två år senare 2013 var klienterna mest tillfredsställda med att bo 
ensamma, sin bostad samt antalet och kvalitén i kontakten med vännerna. De var minst nöjda 
med sin ekonomi, fysiska hälsa och fritidsaktiviteter. Tio av 13 medelvärden höjdes från 
2011 till 2013 (Tabell 6). 
 
Tabell 6. Klienternas subjektiva livskvalitet presenterad i medelvärde (1= det kunde inte vara värre till 7=det 
kunde inte vara bättre) och standardavvikelse för år 2011 och 2013. 

 

Tillfredsställelse 

2011 (n=116) 2013 (n=25) 

Medel SD Medel SD 
Livet som helhet 4,26 1,4 4,39 1,2 

Sysselsättning 4,44 1,5 4,36 1,6 

Ekonomi 3,37 1,6 3,79 1,8 

Antal och kvalitét på vänner 4,48 1,4 4,96 1,2 

Fritidsaktiviteter 4,25 1,6 4,04 1,6 

Bostad 4,91 1,5 5,16 1,5 

Bo med sällskap 4,68 1,6 4,72 0,9 

Bo ensam 4,79 1,7 5,42 1,0 

Trygghet 4,85 1,4 4,88 1,1 

Sexliv 3,65 1,8 4,27 1,3 

Relation till familj 4,62 1,6 4,92 1,4 

Fysisk hälsa 4,17 1,6 3,88 1,6 

Psykisk hälsa 3,65 1,6 4,36* 1,4 

                Not: Siffror i fetstil anger högsta medelvärden, *signifikant skillnad (p<0.05).    
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Diskussion  
Sammanfattningsvis visar utvärderingen att implementeringen av projektet IMU har gett som 
övergripande resultat att personalen anser arbetet vara betydligt mer meningsfullt, att 
klienterna får ett bättre liv och de kan i högre grad nu hjälpa klienterna till ett bättre liv än 
tiden före implementeringen (Tabell 3). MI används allmänt av samtlig personal och det är en 
metodik som personalen anser sig ha god användning av (Tabell 2 och 3). MUS används i 
stort sett av all personal inom alla enheter utom Beställargruppen. Personalen är mer säkra på 
att använda MUS idag än tidigare, däremot visar medelvärdena i tabell 3 att personalen är 
osäker på nyttan av MUS. MOS används över huvud taget inte alls.  
 

Resultatdiskussion 
MI är en väletablerad, allmänt tillämpad metodik inom socialtjänsten. Vid Södermalm 
introducerades MI redan 2005, den långa tidsperioden kan ha bidragit till det positiva 
resultatet i utvärderingen av IMU. En annan förklaring kan vara att det fanns ett upplevt 
behov av att förbättra samtalsmetodiken i mötet med klienterna vid beslut om behov av stöd 
och insatser samt andra motiverande samtal som ingår i arbetet. MI möter detta behov genom 
att metodiken ligger nära personalens egen erfarenhet av att samtala med klienterna. 
Implementeringen av MI har nästan bokstavligt följt implementeringsprocess 
(Guldbrandsson, 2007) som innebär en kombination av insatser för att lyckas med 
kunskapsspridning. Genom att verkliga MI samtal har spelats in och skickats av personalen 
till Karolinska Institutet för återkoppling och godkännande har metodtroheten stärkts.  
 
Trots att MUS, som konstruerats av Kiresuk och Sherman (1968), och som använts redan på 
70-talet för utvärdering av psykosociala program i USA, så har metodiken inte slagit igenom 
i Sverige. Ett skäl kan vara att MUS kräver tid för inlärning och träning av metodiken 
(Lindstedt & Ivarsson, 2013; Ruble et al., 2012). I kontakten med klienten krävs tid för 
samtal och förmåga att lyssna till klientens önskemål. Det är inte alltid lätt för personer med 
psykisk funktionsnedsättning att verbalt uttrycka sina önskemål om insatser. När klienten har 
begränsad förmåga att berätta vad behovet består av, så är det ännu svårare för personalen att 
formulera konkreta och mätbara mål. Den stora vinsten med att använda MUS består av att 
klienten är delaktig i att formulera sina individuella, konkreta och mätbara mål för insatser 
och uppföljning av insatserna.   
 
Introduktionen till MUS började 2010 för personalen, utbildningarna för MUS intensifierades 
under 2012 och våren 2013, samtidigt som personalenkäten för utvärdering av IMU 
distribuerades till personalen. Det kan vara en förklaring till att medelvärdena för nyttan av 
MUS inte förändrats över tid (Tabell 3). Personalen behöver tid för att praktisera  och öva 
den nya kunskapen tillsammans med klienten. Det är rimligt att anta att en ny mätning 2014 
av personalens uppfattning angående nyttan av MUS-metodiken skulle ge högre 
medelvärden. 
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MOS är en metod som utvecklats och översatts till svenska av Socialstyrelsen (Nyström & 
Bergström, 2012). Vid Södermalm används MOS mycket sällan och det är en metod som få 
personer utbildats i, enligt resultatet i denna utvärdering. MOS, liksom MUS, kräver tid för 
att praktisera och öva metodiken. Det kan kanske kännas främmande att mäta insatser och 
följa förändring över tid på ett systematiskt sätt för personal inom socialtjänsten. Det krävs 
kunskap om mätmetoder och vikten av att vara systematisk i sitt arbete för att arbeta med 
MOS. Personer med psykisk funktionsnedsättning, som ingått i utvärderingen, har svårt att 
vara koncentrerade och arbeta målinriktat. Den vardagliga erfarenheten av arbete med den 
aktuella klientgruppen är att akuta problem uppstår och måste prioriteras. Det medför att 
verkställande av långsiktiga planer och mål får vänta, som arbetet med MOS innebär.  
 
Fyra medelväden av fem var högre 2013 jämfört med 2011 avseende nyttan av kognitiva 
hjälpmedel (Tabell 4). För två påståenden var personalens uppfattning av nyttan signifikant 
större över tid. Vi kan därför tolka resultatet som att personalen menar att nyttan av kognitiva 
hjälpmedel är större 2013 än 2011. Däremot bör uppmärksammas att personalen anser att de 
är mer osäkra på att stötta klienterna i att använda kognitiva hjälpmedel än tidigare. Det kan 
vara så att ju mer personal kommer i kontakt med kognitiva hjälpmedel desto mer inser de 
vilken kunskap som krävs av dem. Utvecklingen går som tidigare nämnts snabbt inom detta 
område särskilt för elektroniska planeringshjälpmedel (Lindstedt et al., 2011). Det är 
tidskrävande och svårt att vara uppdaterad med aktuell kunskap om hantering och användning 
av dessa hjälpmedel.  

Klienternas livssituation 
Det var en klientgrupp med tre års högre medelålder som valde att besvara frågeformulären 
om livskvalitet 2013 till skillnad från 2011. Det kan vara förklaring till några resultat. 
Positiva förändringar från 2011 kan sägas vara att klienterna hade 1000 kr högre 
medelinkoms/månad, att procentuellt fler klienter rapporterar att de har förstahandkontrakt 
till sin bostad 2013, fler klienter har löneanställning och deltar i arbetsträning,och 
procentuellt fler klienter är också självförsörjande (Tabell 5). Avseende negativa förändringar 
rapporterar klienterna att de procentuellt är fler som är arbetslösa 2013 än 2011.  

Antal och kvalitéten i kontakten med vänner liksom att ha en egen bostad och att bo för sig 
själv är viktiga förutsättningar för att klientgruppen ska ha en god livskvalitet (Tabell 6). 
Glädjande skattade klienterna att deras psykiska hälsa förbättrats 2013 jämfört med 2011. 
Emellertid sjönk skattningen för klienternas fysiska hälsa under samma tidsperiod. Alla 
medelvärden över fyra poäng innebär att klienterna är mer eller mindre nöjda med tillvaron, 
det gäller 11 livsdomäner. Fysisk hälsa och Ekonomi är klienterna missnöjda med. Dålig 
ekonomi kan förklaras av att vara sjukskriven och arbetslös. Eller är det klientgruppens högre 
ålder som är en bakgrundsfaktor till sämre fysisk hälsa, som i sin tur leder till missnöje med 
den ekonomiska situationen?  

Metodologiska spörsmål 
Den stora utmaningen med att utvärdera projekt i ordinarie verksamhet är att samla data för 
att få tillförlitliga resultat och därmed kunna dra relevanta slutsatser som är till nytta. Det är 
en pedagogisk uppgift att få personal inom verksamheten att förstå hur noga det 
förutbesämda tillvägagångsättet måste följas. Det består av att omsorgsfullt se till att samtliga 
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personer som är berörda av utvärderingen faktiskt får ett frågeformulär att besvara och att 
formuläret fylls i enligt de specifika anvisningarna. Lika viktigt är att omsorgsfullt samla in 
alla ifyllda formulär. Det är en lång kedja av detaljer där inget får missas för att slutsatserna 
ska kunna vara trovärdiga av ett ofta påkostat projekt med stor arbetsinsats av många 
personer under ibland flera år. Blev resultatet som var tänkt? Guldbrandsson (2007) beskriver 
det mödosamma arbetet med implementering av nya arbetssätt och metoder i stora 
organisationer som sedan förväntas bedrivas i ordinarie verksamhet. Med all denna 
arbetsinsats för att införa nya metoder så vill det till att kunna rapportera effekten av 
implementeringen.  

I projektet IMU finns flera metodologiska svagheter som kan ha påverkat resultatet. Under 
projektets genomförande verkställdes en omorganisation av sociala avdelningen, innebärande 
att chefer bytte organisationstillhörighet och arbetsuppgifter. Nya personer som inte var 
informerade om IMU-projektet missade datainsamlingen. Följden blev att några besvarade 
enkäter saknas 2013. För att minska bortfallet har gruppens medelvärde ersatt saknade data i 
de statitiska analyserna. En komplementrande datainsamling gjordes oktober 2013 för att 
inhämta data som saknades om personalen deltagit eller inte i erbjuden undervisning. 
Samtidigt skattade personalen i vilken grad som de tre metodikerna användes. Genom dessa 
förfaranden kan en heltäckande bild av samtlig personals utbildning i och användning av 
metodikerna presenteras. 

Omorganisationen kan även påverka resultatet genom att det är inte samma förutsättningar 
som gäller för projektstart 2011 och utvärderingen 2013. Det är personal i två olika 
organisationer som besvarat enkäterna även om det är i stort sätt samma personer. Vi kan inte 
vara säkra på om det är omorganisationen som ändrat resultatet eller om det är de införda 
metodikerna MI, MOS och MUS. 

Tidpunkten för datainsamling 2013 kan ha påverkat resultatet genom att den kom för tätt inpå 
undervisningen. Det gäller främst personalens uppfattning om nyttan av MUS. Den möjliga 
signifikanta skillnaden mellan 2011 och 2013, som finns ”gömd” i materialet, kan inte 
påvisas.  
 
Det största metodologiska bekymret är att det 2013 var endast 25 klienter (8%) av de 116 
klienterna 2011 som besvarade frågeformuläret MANSA. Ännu mer bekymmersamt är att de 
25 personer som besvarade frågeformuläret MANSA 2013 består av bara 2,5 % av de ca 300 
personer som Sociala avdelningen har kontakt med och som är bosatta inom Södermalms 
stadsdelsförvaltningsområde. Klientgruppen 2013 är signifikant tre år äldre i medeltal och har 
1000 kr/månad mer i medelinkomst än vad som gällde gruppen 2011. Vilka slutsatser vågar 
vi dra av utvärderingens resultat? 
 
IMU-projektets styrka var att det utgått från uttalade behov inom ordinarie verksamhet, det är 
en grundförutsättning för att lyckas med evidensbaserad praktik. Tre relevanta metodiker har 
implementerats i pågående verksamhet, med allt vad det innebär av hårt arbete för klienter 
och personal. Det viktiga är att börja använda vedertagna metoder som är prövade med gott 
resultat och att insatserna följs upp för personer med psykisk funktionsnedsättning. Till 
skillnad från att arbeta efter tradition och sin egen personliga intuition. Följden med att det 
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påbörjats ett systematiskt arbetssätt är vi kan säga något om insatsens effektivitet, d.v.s. om 
bemötande och insatsen var positiv eller inte för klienten. IMU-projektet visar på att 
utförarenheten vid Södermalms stadsdelsförvaltning är på god väg till evidensbaserad 
praktik. 

Slutsatser av utvärderingen 2013: 
• Personalen är generellt nöjda med insatta utbildningsresurser. 

• Personalen anser att metodikerna är till nytta i arbetet med klienterna 

• Nästan all personal använder MI ofta och de anser att de har god användning av MI. 

• I princip all personal använder MUS ibland. 

• Personalen bör få ökat stöd och mer arbetstid i att använda MOS och MUS. 

• Klienterna är relativt tillfredställda med livet. 

• Personalen bör få stöd i att hjälpa klienterna i att använda kognitiva hjälpmedel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Ett varmt tack! 
Anna Gärdegård, projektledare för IMU och metodutvecklare vid Södermalms 
stadsdelsförvaltning. 

Karin Sonnander, professor, inst. för folkhälso- och vårdvetenskap, funktionshinder och 
habilitering. Uppsala universitet. 
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Bilagor 
Personalens uppfattning om SSD, GAS, MI och kognitiva hjälpmedel 

I.  
Var snäll och skatta Din uppfattning om metoderna, Single System Design (SSD), 
Måluppfyllelseskalan (GAS), och Motivational Interviewing (MI). 
 
Var arbetar Du?        Beställare,       Aktivitetshuset,       Boendestöd,       Boendegruppen       
 
Markera med ett kryss X på linjen din uppfattning som stämmer för dig JUST NU 
(eller ringa in Vet ej). 
 
Single System Design 
Jag har fått utbildning i SSD                Jag använder SSD regelbundet  
 
Svara på frågorna nr 1 - 3 endast om Du deltagit i SSD utbildning. 
 
1. Jag tycker att SSD är en metod som jag har god användning av i mitt arbete. 
 
Inte alls          Väldigt mycket   Vet ej 
 
2. Jag känner mig säker i att använda SSD metodiken med mina klienter. 
 
Inte alls           Väldigt mycket  Vet ej 
 
3. Jag anser att klienterna är mer delaktiga i sin egen förändring genom att jag använt mig av  
    SSD. 
 
Inte alls          Väldigt mycket   Vet ej 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Måluppfyllelseskalan (GAS) 
Jag har fått utbildning i Måluppfyllelseskalan            
Jag använder Måluppfyllelseskalan regelbundet  
 
Svara på frågorna nr 4 – 6 endast om Du deltagit i GAS utbildning. 
 
4. Jag tycker att Måluppfyllelseskalan är en metod som jag har god användning av i mitt  
    arbete. 
 
Inte alls          Väldigt mycket   Vet ej 
 
5. Jag känner mig säker i att använda Måluppfyllelseskalan med mina klienter. 
 
Inte alls          Väldigt mycket   Vet ej 
 
6. Jag anser att klienterna är mer delaktiga i att formulera sina egna mål genom att jag använt  
    mig av Måluppfyllelseskalan . 
 
Inte alls          Väldigt mycket   Vet ej 

Fortsättning på nästa sida! 

Bilaga 1 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Motivational Interviewing 
Jag har fått utbildning i MI                Jag använder MI regelbundet  
 
Svara på frågorna nr 7 – 9 endast om Du deltagit i MI utbildning. 
 
7. Jag tycker att MI är en metod som jag har god användning av i mitt arbete. 
 
Inte alls          Väldigt mycket   Vet ej 
 
8.  Jag känner mig säker i att använda MI metodiken med mina klienter. 
 
Inte alls          Väldigt mycket   Vet ej 
 
9. Jag anser att klienterna är mer delaktiga i sin egen förändring genom att jag använt mig av  
    MI. 
 
Inte alls          Väldigt mycket   Vet ej 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Övergripande frågor 
Svara på frågorna nr 13 – 15 endast om Du deltagit i någon av utbildningarna för SSD, GAS 
eller MI. 
 
13. Jag anser att klienterna på det hela taget har fått ett bättre liv när jag regelbundet använder  
      mig av metoderna som jag fått utbildning i. 
 
Inte alls          Väldigt mycket   Vet ej 
 
14. Jag upplever att mitt arbete är mer meningsfullt när jag regelbundet använder mig av  
      metoderna som jag fått utbildning i. 
 
Inte alls          Väldigt mycket   Vet ej 
 
15. Jag anser att metoderna som jag fått utbildning i hjälper mig att hjälpa klienterna att  
      förbättra sin livssituation. 
 
Inte alls                                                                                                    Väldigt mycket   Vet ej 
 
 
 
Personalens uppfattning om kognitiva hjälpmedel 
 
II. 
Ett förskrivet hjälpmedel är ett hjälpmedel som efter behovsbedömning och utprovning 
förskrivits av en arbetsterapeut/sjukgymnast/distriktssköterska. Exempel på kognitiva 
hjälpmedel är: Timstock, Handi, väckarklocka med vibration, White board, bolltäcke, kom-i-
håg-klocka, dagplaner och uppmärkningssystem. 
 
 



IMU utvärdering 24  2013 

Ingen av mina klienter har eller använder kognitiva hjälpmedel  

Svara på frågorna nr 16 – 20 endast om dina klienter har förskrivna kognitiva hjälpmedel! 

16. Jag har god kännedom om kognitiva hjälpmedel. 

 Inte alls                                                                                                  Väldigt mycket    Vet ej 
 
17. Jag tycker att kognitiva hjälpmedel underlättar mitt arbete med klienterna. 
 
Inte alls          Väldigt mycket   Vet ej 
 
18. Jag känner mig säker på att stödja klienterna i att använda kognitiva hjälpmedel. 
  
Inte alls          Väldigt mycket   Vet ej 
 
19. Jag tycker att klienterna blir mer självständiga genom att de använder kognitiva 
hjälpmedel.   
 
Inte alls          Väldigt mycket   Vet ej 
 
20. Jag anser att klienterna på det hela taget får ett bättre liv när de regelbundet använder sig 
av kognitiva hjälpmedel. 
 
Inte alls          Väldigt mycket   Vet ej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skriv gärna egna kommentarer nedan eller på baksidan!!! 
 
Tack för Du tagit tid och svarat på frågorna! 

Den information Du lämnat kommer att användas i utvärderingen av IMU projektet.  

Vi frågar också om informationen som Du lämnar får användas för forskning? 

 

Jag ger tillstånd till att informationen får användas till en vetenskaplig studie, vars syfte är att 
undersöka brukarmedverkan i rehabiliteringsprocessen inom socialpsykiatri.       JA 

Det är helt frivilligt att delta som forskningsperson. Du kan när som helst avbryta medverkan utan att 
tala om varför och utan att det påverkar din nuvarande anställning. Resultatet redovisas på 

i å   k  i  l  d kild    d  d   å  k k  i å f ll 
         

 

Fortsättning på nästa sida! 
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    Till cheferna 

Kompletterande datainsamling för IMU uppföljning 

Eftersom tidigare insamlade data inte stämmer med verkligheten så ber jag er att besvara 
nedanstående frågor. 
Fråga ALL personal som du ansvarar för om aktuell situation. 
Dela gärna ut formuläret på ett gemensamt möte och samla in samtidigt. Det kanske behövs 
avsatt tid så att alla får några minuter på sig att svara. 
 
Svara först på detta. 
Namnet på din verksamhet________________________________________________ 
Hur många personer har du ansvar för? ______ personer 
Hur många personer har fått formuläret? ______ personer 
Hur många personer svarade? ______ personer 
Hur många personer är nyanställda och ännu inte deltagit i utbildning? ______ personer 
 
 
Skicka ditt svar och insamlade formulär tillsammans i ett gemensamt kuvert till: 
Helena Lindstedt 
Inst. för folkhälso- och vårdvetenskap 
Box 564 
75122 Uppsala 
 
 
Ring gärna 018 4717697 om du har frågor/HL 
 

Bilaga 2 
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Utbildning och användning av MI, MOS och MUS 

 

Hur är läget just idag? 

1. Jag har deltagit i utbildning någon gång 2005 – 2013. Ringa in aktuellt svar 
 
MI, Motivational Interviewing.    Ja Nej 
 
MOS, Målinriktad och systematisk  
utvärdering av insatser för enskilda  
Personer (SSD).   Ja Nej 
 
MUS, Måluppfyllelseskalan (GAS) Ja Nej 

 

2. Jag använder metoderna idag. Kryssa i aktuell ruta 
 
Svara på ett av alternativen för 
respektive metod! MI MOS MUS Vet ej 
1 Jag har aldrig använt metoden 
     

2 Jag har använt metoden 1 
gång (sällan)     

3 Jag har använt metoden 2 
gånger (ibland)     

4 Jag har använt metoden 3-4 
gånger (ofta)     

5 Jag har använt metoden mer 
än 4 gånger (alltid)     

 
 
 
 
TACK för du tog dig tid att svara! 
 
 
 

 

Bilaga 2 
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Livskvalitet      NR: 

Det här formuläret handlar om hur nöjd du är med livet. Först kommer några frågor 
om din nuvarande livssituation.    
  
 
1 Hur gammal är du? _____________ 
 
2 Vad har du för civilstånd? 
 1 Ensamstående 
 2 Särbo 
 3 Sambo 
 4 Gift/partnerskap 
 5 Frånskild 
 6 Änka/änkling 
 
3 Vilken är din högst avlutade utbildning?  
 1 Grundskola eller motsvarande 
 2 Praktisk yrkesutbildning 
 3 Gymnasium eller folkhögskola 
 4 Högskola/universitet 
 
4 Vad gör du idag?  

1 Löneanställning  
 2 Arbetsträning, t.ex. aktivitetshuset eller annan verksamhet 
 3 Utbildning/praktik 

4 Sysselsättning beviljad av socialpsykiatriska enheten, t.ex. aktivitetshuset 
5 Arbetslös 

 6 Annat (precisera)______________________________________ 
 7 Vet ej 
 
5 Hur försörjer du dig? 
 1 Självförsörjande, t.ex. sjukersättning eller lön 
 2 Försörjningsstöd som komplettering 
 3 Enbart försörjningsstöd 
 4 Saknar inkomst 

5 Ange dina inkomstkälla/or_________________________________________ 

________________________________________________________________ 

6 Vet ej 
 
6 Vilken är din totala inkomst per månad efter skatt? __________ kr 
 
7 Om du har barn, hur många barn har du?          __________ 
 
 
 
 
Fortsättning följer på nästa sida! 

Bilaga 3 
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8 Hur bor du? 

1 Första handskontrakt? Bostadsrätt eller hyreslägenhet 

 2 Andrahandskontrakt 
 3 Inneboende 
 4 Bostad med särskild service 
 5 Hotell (pensionat, vandrarhem, turistlägenhet) 
 7 Utan fast bostad 
 8 Annat (precisera) ________________________________________________ 
 
9 Vem bor du tillsammans med (om någon)? 
 1 Bor ensam 
 2 Med partner 
 3 Med förälder 
 4 Med barn under 18 år 
 5 Med barn över 18 år 
 6 Annan (precisera) ____________________________________ 
 
10 Har du någon som du skulle vilja kalla en nära vän?    Ja          Nej        Vet ej 
 
11 Har du under den senaste veckan träffat någon vän?   Ja          Nej        Vet ej 
      t.ex. fått besök av en vän eller pratat i telefon. 
 
 
 
 
 
Fortsättning följer på nästa sida! 
 
 



IMU utvärdering 29  2013 

Här följer frågor om hur nöjd du är med livet på lite olika sätt. 
Ringa in en siffra av följande svarsalternativ som bäst beskriver hur missnöjd eller nöjd du är 
JUST NU.  
 Det 

kunde 
inte 
vara 
värre 

Miss-
nöjd 

För det 
mesta 
miss-
nöjd 

Både 
nöjd 
och 

miss-
nöjd 

För det 
mesta 
nöjd Nöjd 

Det 
kunde 
inte 
vara 

bättre 

12. Hur tillfredsställd är du idag 
med ditt liv som helhet ? 1 2 3 4 5 6 7 

13. Hur tillfredsställd är du med 
din huvudsakliga 
sysselsättning? 

1 2 3 4 5 6 7 

14. Hur tillfredsställd är du med 
din ekonomiska situation? 1 2 3 4 5 6 7 

15. Hur tillfredställd är du med 
antalet och kvalitén på dina 
vänner? 

1 2 3 4 5 6 7 

16. Hur tillfredsställd är du med 
dina fritidsaktiviteter?  1 2 3 4 5 6 7 

17. Hur tillfredsställd är du med 
ditt boende? 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Välj att svara på fråga 18 eller 19! 
18. Om du delar bostad med 
någon, hur tillfredsställd är du 
med att bo med andra? 

1 2 3 4 5 6 7 

19. Om du bor ensam, hur 
tillfredsställd är du med att bo 
ensam? 

1 2 3 4 5 6 7 

20. Hur tillfredsställd är du med 
din personliga säkerhet, känner 
du dig trygg? 

1 2 3 4 5 6 7 

21. Hur tillfredsställd är du med 
ditt sexliv? 1 2 3 4 5 6 7 

22. Hur tillfredsställd är du med 
relationen till din familj 
(partner/föräldrar/syskon/barn)? 

1 2 3 4 5 6 7 

23. Hur tillfredsställd är du med 
är du med din fysiska hälsa? 1 2 3 4 5 6 7 

24. Hur tillfredsställd är du med 
din psykiska hälsa?  1 2 3 4 5 6 7 

 
Tack för att Du svarat på frågorna! 
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