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Abstract 
 
Alm, Maria (2015). När kunskap ska styra – om organistoriska och professionella 
villkor för kunskapsstyrning inom missbruksvården. (When knowledge is the ruling 
force – on organizational and professional conditions for knowledge governance in 
substance abuse treatment.) Linnaeus University Dissertations No 215/2015, 
ISBN: 978-91-87925-55-2. Written in Swedish with at summary in English 
 
This thesis focuses on the changed governance of the public sector and what it 
can entail for professional work in substance abuse treatment. The point of 
departure is one of these new forms of governing, namely ‘knowledge 
governance’, which refers to a policy-driven process for promoting the use of 
evidence-based practice.  The overall aim is to contribute to understanding 
and knowledge of the meaning and the conditions for knowledge governance 
in substance abuse treatment. The thesis studies how knowledge is interpreted 
by professionals and adapted to local practice in relation to organizational and 
professional conditions. The thesis also highlights the implications that   these 
conditions may have for knowledge development on a professional and 
organizational level. The empirical material comprises three studies. Study 1 
included a document analysis and a literature review. The document analysis 
examines how knowledge governance is described in official documents, while 
the focus of the literature review is on the concept of knowledge management. 
In Studies 2 and 3 focus group interviews were conducted with professionals 
who participated in a specific project, and professionals who use structured 
interview methods in their work (Addiction Severity Index, ASI, or 
Documentation of clients, DOC). The theoretical perspectives used in the 
thesis are neo-institutional theory, professional theory and perspectives on 
workplace learning. 
 
The results of Study 1 showed that knowledge governance embodies a steering 
of organizations, in comparison with knowledge management as a means for 
steering in organizations. The analyses from the focus group interviews 
demonstrate that knowledge governance becomes the subject of translations 
and edits to a local context. This process was affected by both organizational 
and professional conditions. The thesis is concluded with a discussion of the 
conditions that must be present if knowledge governance can lead to 
development of knowledge. The main result is that strategies must be tailored 
to each organization's specific condition and must be anchored throughout the 
organization. 

 
Keywords: knowledge governance, knowledge management, evidence-based 
practice, substance abuse treatment, knowledge to practice, ASI and DOC, 
neo- institutional theory, professional theory 
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1. INTRODUKTION 

Kunskapsintresse 
Sedan början av 1990-talet har nya sätt att styra den offentliga sektorn 
introducerats i Sverige och i övriga västvärlden. De nya styrformerna brukar 
sammanfattas under beteckningen New Public Management (NPM) (Hood, 
1995; Premfors, 2009). Styrningsidealen innebär i korthet att offentlig sektor 
kan och bör styras efter samma principer som ett privat företag och att 
medborgarna, som nu kallas kunder eller brukare ska ha möjlighet att välja 
tjänster hos privata såväl som offentliga utförare (Ahlbäck Öberg & 
Widmalm, 2013). Flera forskare och debattörer menar att de nya styrformerna 
utmanar den professionella yrkesutövningen (Evetts, 2010a; Liljegren & 
Parding, 2010; Zaremba, Lind, Ahlbäck Öberg & Widmalm, 2013). 
Avhandlingens kunskapsintresse tar sin utgångspunkt i detta spänningsfält 
mellan statlig och professionell styrning.  
 
I en mycket uppmärksammad artikelserie i Dagens Nyheter våren 2013 visade 
journalisten Maciej Zaremba vilka konskevenser som styrning i form av NPM 
fått för den professionella yrkesutövningen inom sjukvården (Zaremba et al, 
2013). Betoningen på resultat, uppföljningar, kvalitetskontroll, ökade krav på 
dokumentation etc. har gjort att sjukvårdspersonal fått mindre tid för 
patienterna men även inneburit ett ifrågasättande av professionell kunskap, 
normer och etik. Styrningen av det professionella arbetet har förskjutits från 
professionerna till administratörer, ekonomer och controllers (Zaremba et al., 
2013). De nya styrformerna har inte bara slagit igenom inom hälso- och 
sjukvården utan förekommer överallt inom den offentliga sektorn.  
 
Hur staten kan eller bör styra offentlig sektor är ingen ny fråga utan har sedan 
början av 1970-talet varit föremål för diskussion och olika idéströmningar har 
påverkat sättet att styra (Premfors, 2009). Staten kan påverka offentliga 
verksamheter direkt eller indirekt genom olika styrmedel. Traditionellt har 
styrmedlen handlat om lagstiftning och förordningar, generella eller riktade 
statsbidrag, information, rekrytering eller organisering (Lundquist, 1998). Men 
inom ramen för NPM har nya sätt att styra offentlig sektor vuxit fram. I 

9 



avhandlingen diskuteras kunskapsstyrning som är en av dessa nya styrmedel, 
och som på ett tydligare sätt än andra statliga styrmedel, syftar till att påverka 
innehållet i den professionella yrkesutövningen. 
 
Kunskapsintresset i avhandlingen riktas mot hur behandlare inom missbruks- 
och beroendevården tolkar och anpassar kunskapsstyrningens innehåll till en 
lokal praktik, vilka organisatoriska och professionella villkor som har 
betydelse för hur denna anpassning och tolkning görs samt vad de förändrade 
styrformerna betyder för verksamhets- och kunskapsutveckling inom området. 
För att förstå hur tolkningen och anpassningen görs i relation till 
organisatoriska och professionella villkor diskuteras de specifika villkor som 
råder i detta avseende inom missbruks- och beroendevården. Dessutom reses 
frågor om villkor för kunskapsutveckling i relation till perspektiv på lärande i 
arbetslivet. I detta inledande kapitel skisserar jag plattformen för 
kunskapsintresset, genom att översiktligt diskutera professioner, 
kunskapsstyrning, kunskapsstyrningens innehåll och organisatoriska villkor 
för kunskapsutveckling. Ämnesinnehåll som sedan fördjupas i de kommande 
kapitlen.  

Professioner och förändrad styrning 
En av de centrala frågorna i avhandlingen är hur professionella villkor 
påverkar hur behandlare tolkar och översätter styrningens innehåll till en lokal 
praktik, vilket kommer att belysas med hjälp av teorier om professioner. I 
klassiska professionsteorier (Freidson, 2001; Larsson 1977; Parsson, 1951) 
och i studier av professioner och professionalisering är utgångspunkten ofta en 
specifik profession, studierna har handlat om professionalisering av lärare, 
socionomer, läkare, etc. (Krantz, 2009; Liljegren, 2008a; Parding, 2010; 
Rexvid, Blom, Evertson & Forssén, 2012). Det är sällan som utgångspunkten 
har tagits i en arbetsplats med flera professioner eller yrkesgrupper även om 
t.ex. Abbott (1988) belyst arbetsplatsen som en arena för gränsarbete mellan 
professioner. Det som är speciellt för missbruksvården är att det inte finns en 
profession som har monopol på yrkesutövningen utan inom området arbetar 
flera olika yrkesgrupper med olika utbildningsbakgrund som t.ex. 
behandlingspedagoger, läkare, psykologer, sjuksköterskor och socionomer och 
det finns också personal som saknar yrkesutbildning. Till skillnad från flera 
andra studier utgår denna studie inte från en specifik profession utan från ett 
mångprofessionellt fält, där flera professioner och yrkesgrupper arbetar 
tillsammans.  
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Den yrkesgrupp som är i fokus är behandlare dvs. personer som arbetar i 
direkt behandlingsarbete1. Enligt klassiska professionsteorier uppfyller inte 
alla som arbetar som behandlare kriterierna för en profession. För 
avhandlingens syfte är det inte en central fråga, utan tanken är att det finns 
många gemensamma nämnare, när det gäller arbetets karaktär som har 
betydelse för villkoren för kunskapsstyrning och som kan belysas med hjälp 
av teorier om professioner. Den strikta uppdelningen mellan professioner och 
andra yrken har tonats ner inom professionsforskningen (Svensson & Evetts, 
2010). I avhandlingen används för enkelhetens skull begreppet profession för 
de verksamma yrkesgrupperna inom missbruks- och beroendevården.  
 
Professioner är omstridda yrken som har makt att definiera människors 
problem och föreslå åtgärder eller lösningar. De har ibland kritiserats för att de 
värnar sina egna intressen istället för att se till medborgarnas bästa. Profession 
och professionalism är också positivt värdeladdade ord som används för att 
öka självförståelsen hos yrkesutövarna och för att hävda sin kompetens 
(Molander & Terum, 2010). Den centrala roll som professioner spelar i dagens 
samhälle uttrycker Abbott på följande sätt:  
 

The professions dominate our world. They heal our bodies, measure 
our profits, save our souls” (Abbott, 1988, s. 1) 

 
I takt med den ökande kunskapsnivån i samhället utmanas också 
professionellas auktoritet. Professionell kunskap ifrågasätts inte bara av 
brukare och medborgare utan också av olika samhällsorgan. Med referens till 
Hasselblad2 menar Creutzer (2014) att det finns en misstro bland politiker, 
oavsett partitillhörighet mot offentligt anställda. Denna misstro riktas t.ex. mot 
professionella yrkesgrupper som läkare och socialarbetare vars arbete kräver 
ett handlingsutrymme för att kunna göra professionella bedömningar.  
 
Professioner är yrkesgrupper som bl.a. anses kännetecknas av att de själva 
bedömer vad som är god kvalitet i yrkesutövningen. Denna självständighet 
bygger på att det finns ett förtroende för den professionella expertisen. Detta 
kan beskrivas som att det finns ett ”kontrakt” mellan samhället och de 
professionella. I utbyte mot att professionella själva reglerar viktiga aspekter 
av sina arbetsvillkor förväntas de upprätthålla en hög kompetens och ta ett 
moraliskt ansvar för de tjänster som utförs, ofta med grund i yrkesetiska 
riktlinjer (Sullivan, 2000). Det kontrakt som finns mellan professionella 

1 ”Behandlare” är ingen enhetlig yrkesbeteckning, utan personal som arbetar med behandlingsarbete 
kan ha olika yrkestitlar, men för att underlätta språkhanteringen kallas alla som arbetar med 
behandlingsarbete för behandlare i avhandlingen. De olika yrkesgrupperna och deras olika yrkestitlar 
diskuteras närmare i kapitel två. 
2 Intervju med Hans Hasselblad, professor i företagsekonomi i tidskriften Alkohol och Narkotika 
4/2014. 
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yrkesgrupper och samhället utmanas i dag av nya styrformer av offentlig 
sektor (Liljegren och Parding, 2010). 
 
Den statliga kunskapsstyrningen syftar till att påverka yrkesutövningen genom 
att sprida kunskap, arbetsätt och metoder till organisationer och professionella, 
för att på sikt åstadkomma en s.k. evidensbaserad praktik (EBP). Det som är 
intressant i relation till avhandlingens kunskapsintresse är att initiativet till 
kunskapsutvecklingen så tydligt kommer ”utifrån” till skillnad från den 
traditionella professionsteoretiska uppfattningen där kunskapsutveckling 
förmodas ske ”inifrån” dvs. inom professionerna själv (Freidson, 2001; 
Larsson, 1977; Parson, 1951). Statens styrning i detta avseende kan därmed 
uppfattas som ett statligt initierat professionaliseringsprojekt som syftar till 
kunskapsutveckling på individnivå och verksamhetsutveckling på en kollektiv 
nivå. Dellgran och Höjer (2005) menar att professionalisering kan ske dels 
inom professionen, dels genom statliga initiativ och styrning. 
Professionalisering kan ses som ett samspel mellan professionella och staten, 
kommunen och andra arbetsgivare, men också mellan kollektiva och 
individuella nivåer. Individuell professionalisering kan handla om utveckling 
av speciella förmågor och kompetenser hos enskilda yrkesutövare, medan det 
på den kollektiva nivån handlar om insatser riktade till grupper t.ex. 
fortbildning eller mer omfattande satsningar som implementering av en 
evidensbaserad praktik.  

Kunskapsstyrning mot en evidensbaserad praktik 
Kunskapsstyrning är ett exempel på en förändrad form för statlig styrning och 
ska ses i ljuset av den samtidiga reformrörelsen New Public Management 
(NPM). Förändringen när det gäller sättet att styra syftar till att minska 
omfattningen av den offentliga sektorn samt ge politiker större inflytande över 
byråkratierna och de professionella yrkesutövarna. De förändrade principerna 
för styrning, administration och organisation är tänkta att leda till ekonomiska 
besparingar, högre kvalitet samt större valfrihet för allmänheten (Brante, 
Johnsson, Olofsson & Svensson, 2014). De traditionella styrformerna som 
staten haft till sitt förfogande har handlat om att styra via ekonomi, lagar och 
tillsyn, men i kölvattnet av NPM har det tillkommit andra sätt att styra 
offentlig förvaltning som kundorientering, marknadsmekanismer, 
kvalitetsstyrning och utvärdering. Andra termer som används när det gäller 
den statliga styrningen är transparens, standardisering, evidensbaserade 
metoder, gemensam terminologi och synliggjorda processer, dvs. 
styrmekanismer som syftar till att styra och kontrollera professionella 
kunskapsområden (Bejerot, 2009).  
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Kunskapsstyrning är en term som började användas mer frekvent under mitten 
av 2000-talet. I en offentlig utredning om den framtida organiseringen av 
samhällsuppgifterna, förordar utredningen att statens styrning av 
välfärdstjänsterna ska stärkas (SOU 2007:10).  Den styrform som förespråkas 
är kunskapsstyrning. Syftet är att förbättra effektiviteten när det gäller 
välfärdstjänster genom att staten tar ett större ansvar för att utveckla, 
sammanställa och sprida kunskap till berörda verksamheter, men även genom 
att stimulera till att den kunskap som sprids också tillämpas i praktiken. Ett 
ytterligare motiv för att stärka den statliga kunskapsstyrningen är att 
medborgare oavsett var man bor i Sverige ska ha tillgång till en likvärdig vård 
och styrningen bör därför inriktas mot en ökad normering via lagstiftning, 
föreskrifter och förordningar  
 
Även om utredaren betonar att kunskapsstyrning inte är en ny styrform, finns 
det forskare som anser att det innebär något nytt. Enligt Fernler (2011) är det 
nya att kunskapen i sig ska styra verksamheten, dels genom spridning av 
systematiserad kvalitetssäkrad kunskap om hur arbetsuppgifterna bör utföras 
och dels genom att kunskapen också är tänkt att styra professionella 
innehållsfrågor som t.ex. vilka behandlingsmetoder som bör användas. Detta 
är en skillnad mot tidigare styrmodeller där kunskap setts som en viktig grund 
för att fatta organisatoriska beslut, men där ledningen har möjlighet att välja 
alternativa vägar att nå målen utifrån organisationens speciella förutsättningar 
(Fernler, 2011, 2012). 
 
Från att mer allmänt handla om förbättrad effektivitet inom välfärdsområdet 
med grund i systematiserad kunskap, har kunskapsstyrningens mål i offentliga 
dokument kommit att tydliggöras till att handla om att utveckla en 
evidensbaserad praktik (Ds 2014:9; Socialstyrelsen, 2012; Socialstyrelsen & 
SKL, 2011; ÖK, 2010a, SOU 2008:18). I en offentlig utredning som fått stor 
betydelse för kunskapsstyrning av missbruks- och beroendevården, 
Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten - till nytta för brukaren (SOU 
2008:18) uttalas för första gången i offentliga sammanhang att 
kunskapsstyrningens mål är att utveckla en evidensbaserad praktik. Modellen 
med EBP innebär idealt att praktikern grundar bedömning och beslut på en 
sammanvägning av tre kunskapskällor: bästa tillgängliga vetenskapliga 
kunskap, den professionella expertisen samt brukarens erfarenheter (a.a.). I 
offentliga dokument påtalas att kunskapsstyrning inte är detsamma som EBP, 
utan att kunskapsstyrning är ett medel för att genomföra EBP (Socialstyrelsen 
& SKL, 2011). Kunskapsstyrning i avhandlingen, avser statlig styrning, dvs. 
de statliga intentionerna att påverka yrkesverksamma och dess organisationer 
inom missbruks- och beroendevården att utveckla en evidensbaserad praktik. 
Det är en styrningsform som förekommer eller är på väg att utvecklas inom 
flera av välfärdens sektorer, som hälso- och sjukvård, äldre- och 
handikappomsorg, skola och socialtjänst.  
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Ett exempel på kunskapsstyrning är att utfärda rekommendationer och 
bindande föreskrifter som är grundade i vetenskapliga kunskapsöversikter, där 
ett exempel är Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården. Dessa 
ges ut av Socialstyrelsen och ger information om vilka metoder och arbetssätt 
som har evidens och som därför bör användas inom missbruksvårdens praktik 
(Socialstyrelsen, 2007).3. De nationella riktlinjerna är tänkta att vägleda 
praktiken och utgör kärnan i en evidensbaserad praktik (SKL, 2008). Inom 
hälso- och sjukvården har det funnits riktlinjer som varit styrande för 
verksamheten sedan mitten av 1990-talet4 (Garpenby & Carlsson, 1999). Inom 
det sociala området var missbruksvården först ut, år 2007. En ambition med 
riktlinjerna, förutom att vägleda praktiken är att åstadkomma en ökad 
likriktning inom fältet och en mer enhetlig terminologi. Ett exempel på de 
sistnämnda är termen missbruk- och beroendevård som är en sammanslagning 
av två benämningar: missbruksvård som främst använts inom den kommunala 
socialtjänsten och beroendevård som använts inom hälso- och sjukvården. 
Men termen missbruks- och beroendevård är ännu inte ett begrepp som 
omfattas av alla som är verksamma inom fältet. I texter används även 
”missbruksvård” och ”missbrukarvård”. I denna avhandling används 
begreppen omväxlande, beroende på vilka termer som används i de texter som 
refereras.  
 
Den vikt som staten lägger vid riktlinjerna visar sig också i motiven för att 
påbörja utvecklingen mot en evidensbaserad praktik just inom 
missbruksvården, i relation till den övriga socialtjänsten. I och med 
riktlinjernas tillkomst bedömdes området som lämpligt eftersom det där fanns 
”goda möjligheter att uppnå en vetenskapligt förankrad verksamhet” (ÖK, 
2008, s. 1). Nationella riktlinjer har således fått hög prioritet i den statliga 
kunskapsstyrningen och stora ansträngningar har gjorts för att implementera 
dessa. Ett annat exempel på kunskapsstyrning är specifika statligt finansierade 
projekt. Ett av dessa nationella projekt riktade sig till missbruks- och 
beroendevården i hela landet och benämndes för Kunskap till praktik (KtP). 
Till grund för projektet låg särskilda överenskommelser mellan regeringen och 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), där SKL stod för genomförandet. 
Projektet pågick mellan åren 2008-2014. Från och med år 2011 omfattade 
överenskommelserna även utvecklingen av EBP inom hela socialtjänsten samt 
angränsande hälso- och sjukvård (SKL, 2014). Nya överenskommelser har 
också tecknats under projekttiden när det gäller arbetet med att förstärka 
föräldra- och barnperspektivet inom missbruks- och beroendevården, samt att 

3 Riktlinjerna från 2007 är nu föremål för revidering och en preliminär version av riktlinjer för 2015 är 
publicerad på Socialstyrelsens hemsida: 
http://www.Socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19405/2014-3-24.pdf.  
4 De första nationella riktlinjerna inom hälso- och sjukvården publicerades 1996 och gällde 
rekommendationer för diabetesvård. 
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utveckla brukarmedverkan5. Under åren 2008-2010 då satsningen endast 
gällde missbruks- och beroendevården erhöll SKL drygt 85 miljoner för att 
driva projektet i samarbete med kommuner och landsting (ÖK, 2008, 209, 
2010). Det innebär således en omfattande satsning på att utveckla missbruks- 
och beroendevården i riktning mot EBP. Projektet Kunskap till praktik 
utvärderades 2012 av en forskargrupp knuten till Lunds universitet och 
Linnéuniversitetet (Benderix, Fridell, Holmberg & Billsten, 2014). 
 
Den övergripande målsättningen för KtP var att utveckla missbruks- och 
beroendevården så att ”alla brukare ska få bästa möjliga vård”. 
Utgångspunkten var de nationella riktlinjerna ”som beskriver vilka 
behandlings- och rehabiliteringsinsatser som har störst medicinsk, social och 
ekonomisk effekt” (SKL, 2008, s. 3). Det vill säga att en grundläggande 
förutsättning för att förbättra missbruks- och beroendevården är att behandlare 
använder sig av de nationella riktlinjerna för att kunna erbjuda bästa möjliga 
vård. Förutom att implementera riktlinjerna var målet också att ge stöd till 
kommuner och landsting för att bygga upp regionala kunskapsstrukturer, 
förbättra samverkan mellan missbruksvårdens aktörer samt utbilda och 
informera politiker, chefer och praktiker om vilka metoder och arbetssätt som 
har bäst effekt (a.a.). Utbildningsinsatserna inriktades på utbildning i metoder 
och arbetssätt, kunskap om missbrukets konsekvenser samt systematisk 
dokumentation av klienter och insatser. Systematisk dokumentation av klienter 
och insatser innebär bl.a. utbildning i användningen av strukturerade 
intervjumetoder. ASI (Addiction Severity Index) är en av två strukturerade 
intervjumetoder som rekommenderas i de nationella riktlinjerna och den andra 
intervjumetoden är DOK (Dokumentation av klienter). Båda metoderna 
innebär att strukturerade intervjuer görs med klienter och att intervjumaterialet 
sedan kan användas för att kartlägga behov, bedöma lämpliga insatser samt 
utvärdera insatser.  
 
I avhandlingen ingår två exempel på kunskapsstyrning, dels ett regionalt 
projekt Kunskap till praktik6, inom ramen för det nationella projektet med 
samma namn och dels tillämpningen av någon av de strukturerade 
intervjumetoderna ASI eller DOK. Dessa exempel illustrerar samtidigt det 
mest centrala innehållet i den kunskapsstyrning som riktas mot området. Som 
tidigare nämnts utgör nationella riktlinjer grunden i kunskapsstyrningens 
innehåll och i det regionala projektet KtP var syftet att implementera de 
nationella riktlinjerna samt att förbättra samverkan mellan landstingens och 
kommunernas missbruk- och beroendevård.  Strukturerade intervjumetoder 
som ASI och DOK har använts inom svensk missbruks- och beroendevård 

5http://kunskaptillpraktik.skl.se/var_verksamhet_kunskap_till_praktik_2/kunskaptillpraktik_overensko
mmelser. Hämtad 2014-12-12. 
6 Det nationella och det regionala projektet har samma namn, dvs. Kunskap till praktik. 
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sedan mitten av 1990-talet och finns i dag med som rekommenderade 
arbetssätt i de nationella riktlinjerna. Men redan före publiceringen av 
nationella riktlinjer och starten av KtP var användningen av ASI och DOK ett 
prioriterat område och föremål för massiva utbildningsinsatser från statens 
sida (Abrahamson & Tryggvesson, 2009). I och med genomförandet av KtP 
ökade ambitionerna ytterligare och utbildning i ASI kom att utgöra ett 
väsentligt inslag i projektet. Satsningen på att implementera strukturerade 
intervjuer inom missbruks- och beroendevården har således en lång historia 
och utgör numera en viktig del i den kunskapsstyrning som riktas mot 
området. Den omfattande satsningen av utbildning i strukturerade 
intervjumetoder tycks också ha gett resultat, på så sätt att chefer och 
behandlare uppger att användningen av någon form av standardiserade 
instrument, som t.ex. strukturerade intervjumetoder är det arbetssätt som är 
mest utbrett inom missbruks- och beroendevården (Benderix et al. 2012). 
Denna uppgift stämmer väl överens med uppgifter i Öppna jämförelser för 
missbruks- och beroendevården 2014, där 89 % av kommunerna uppger att de 
använder systematiserade bedömningsmetoder inom missbruksvården7. 

Organisatoriska villkor för kunskapsstyrning 

För att analysera avhandlingens frågeställningar kombineras professionsteorier 
med nyinstitutionell teoribildning. Det nyinstitutionella ramverket är ett 
perspektiv som på senare tid blivit vanligare vid studier av 
människobehandlande organisationers särskilda villkor och förutsättningar 
(Abrahamson & Tryggvesson, 2008).8 I avhandlingen används teoribildningen 
för att bidra till förståelsen av hur och varför kunskapsstyrningens innehåll blir 
föremål för anpassningar och tolkningar till en lokal praktik och utifrån vilka 
grunder organisationer anpassar sin verksamhet till den statliga styrningen och 
till andra liknande organisationer inom samma fält.  
 
Kunskapsstyrning som idé bygger på att det finns en någorlunda och 
sammanhängande kunskapsbas som på olika sätt sprids och förmedlas till 
berörda parter (Fernler, 2011). Inom missbruks- och beroendevården syftar 
kunskapsstyrningen till att utveckla en evidensbaserad praktik inom ett 
område där det inte finns en gemensam kunskapsbas. Det är ett område som 
består av ett antal olika organisationer med skilda uppdrag och ett flertal olika 
yrkesgrupper och där man inte kan utgå från att det råder konsensus om 
missbruksproblemens ”natur” eller vilka lösningar som kan hjälpa. Samtidigt 
betraktas missbruks- och beroendevården när det gäller statlig styrning som ett 

7 ”Öppna jämförelser” som en del av kunskapsstyrningen utvecklas i kapitel 4. Statistiken finns 
tillgänglig på: http://www.Socialstyrelsen.se/oppnajamforelser/missbrukochberoende 
8 Människobehandlande organisationer är en översättning av det engelska begreppet Human Services 
Organizations (HSO). 
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gemensamt organisatoriskt fält och blir föremål för samma typ av 
kunskapsstyrning oavsett skilda professionella och organisatoriska villkor, 
villkor som i sin tur kan ha betydelse för förutsättningarna för kunskaps- och 
verksamhetsutveckling9. Ett villkor för kunskapsstyrning är således huruvida 
missbruks- och beroendevården kan betraktas som ett gemensamt 
organisatoriskt fält, trots skilda organisatoriska och professionella villkor och 
på vilket sätt som dessa villkor kan antas påverka kunskaps- och 
verksamhetsutvecklingen. 
 
De flesta professionella har en anställning i en organisation och är på det sättet 
starkt organisations- och kontextberoende (Svensson, 2011). 
Organisationernas betydelse för professionell yrkesutövning har ökat genom 
generella avregleringar i samhället och en ökad betoning på resultat och 
effektivitet som bl.a. medfört att ansvarsutkrävandet för professionella tjänster 
förskjutits från staten till arbetsorganisationer och dess ledningar (Liljegren, 
2008b). Detta är villkor som gör att förutsättningarna för kunskapsstyrning 
kan ta sig olika uttryck beroende på organisationstillhörighet. Inom 
missbruksvården finns flera aktörer som stat, landsting, kommun, ideella 
organisationer och privata bolag eller stiftelser. Dessa organisationer har olika 
uppdrag, lagstiftning och agerar utifrån delvis olika logiker10.  
 
Ett ytterligare villkor handlar om vilket sorts uppdrag som respektive 
organisation har och hur detta uppdrag regleras via lagstiftning. En särskild 
svårighet, med betydelse för kunskapsstyrning inom området är att dessa 
verksamheter regleras genom s.k. ramlagstiftning, där målen inte är tydligt 
preciserade. Det innebär att det finns ett tolkningsutrymme för tjänstemän och 
politiker i kommuner och landsting. Behandling av personer med 
missbruksproblem karaktäriseras av arbetsuppgifter som är svåra att reglera 
och som därför lämnar ett stort handlingsutrymme för professionen. Det 
betyder, att det inte är säkert att den politik som slagits fast också är den 
politik som möter den enskilda medborgaren. Det finns alltså ett 
handlingsutrymme både för professioner och för organisationer när det gäller 
tolkning av innehållet i styrningen och hur detta innehåll anpassas till en lokal 
kontext. Hur detta görs kan i sin tur vara beroende av vilka yrkesgrupper det är 
fråga om, vilken kunskapsbas dessa utgår ifrån, hur man ser på sitt uppdrag, 

9 Missbruks- och beroendevården som ett gemensamt organisatoriskt fält diskuteras i kapitel 2. 
10 I avhandlingen förekommer olika begrepp när det gäller missbruks- och beroendevårdens 
organisering. Med huvudman avses den myndighet som har huvudansvaret för en viss verksamhet, i 
avhandlingen avses främst kommun eller landsting. Socialtjänst, psykiatri eller primärvård är exempel 
på det som jag benämner för organisationer. Medan verksamheter eller enheter avser mindre 
arbetsgrupper som har ett avgränsat ansvar för en viss sorts verksamhet som t.ex. en 
öppenvårdsmottagning eller ett behandlingshem inom socialtjänsten, psykiatrin eller primärvården. I 
kapitel 2 ges en beskrivning av området bl.a. med avseende på aktörer, organisationer och 
verksamheter. 
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typ av verksamhet etc. Inom ett mångprofessionellt fält kan det också tänkas 
att det sker en förhandling mellan yrkesgrupper om vilken kunskap som 
uppfattas som giltig. Eftersom professioner verkar i organisationer har det 
också betydelse hur organisationen som helhet uppfattar innehållet i 
styrningen, av vilka skäl som organisationer deltar i kunskapsstyrningsprojekt 
och hur engagerade och insatta ledare och chefer på olika nivåer är.  
 
Ett annat villkor handlar om svårigheterna för staten att styra verksamheter 
överhuvudtaget, oavsett om styrmedlen handlar om lagar, förordning, 
statsbidrag, projekt etc. Hur väl styrningen lyckas är beroende av flera 
faktorer. Förutom svårigheter med att välja lämpliga styrmedel kan det finnas 
omständigheter hos de aktörer som är föremål för styrningen som kan 
underlätta eller försvåra implementeringen av den förda politiken, som berör 
hur väl de styrda förstår, kan och vill implementera styrningen (Garpenby & 
Carlsson, 1999; Lundquist, 1998; Vedung 1998). Samtliga nivåer - från 
myndigheter och organisationer, politiker och chefer, gräsrotsbyråkrater och 
brukare – måste förstå, kunna och vilja, för att en implementering ska lyckas i 
alla sina delar eller led. Förståelse handlar om att samtliga aktörer måste känna 
till och begripa innebörden av en ny politisk reform eller ett nytt arbetssätt 
(Vedung, 1998). Aktörerna måste också ha kunskap om vad en reform eller ett 
projekt går ut på. Det måste också finnas tillräckligt med resurser avsatta, 
ekonomiska medel, ändamålsenliga lokaler, utbildad och kompetent personal, 
teknisk utrustning etc. Motivationen och viljan hos de styrda påverkar också 
genomförande och resultat. Aktörerna på de olika nivåerna kan ha skilda 
motiv, drivkrafter eller intressen för att engagera sig i en förändring. Hur 
implementeringen av ett visst innehåll eller policy lyckas är således i hög grad 
beroende av hur de som är föremål för styrningen tolkar och anpassar 
innehållet till sin praktik. 
 
Kunskapsstyrning är ett medel för att införa ett politiskt fattat beslut om att 
implementera en evidensbaserad praktik inom missbruks- och 
beroendevården. I den offentliga debatten är fokus oftast på den process som 
leder fram till att man fattat ett beslut i t.ex. riksdag eller kommunfullmäktige. 
Det som inträffar därefter, när besluten ska genomföras betraktas mer som en 
förvaltningsteknisk process (Löfgren, 2012). Forskning om implementering 
visar dock att det inte är så enkelt och att implementering inte är en rätlinjig 
process (Fixsen, 2005; S. Johansson, 2009; Nutley, Walter & Davies, 2007). 
Det finns många faktorer som påverkar hur utfallet blir som har att göra med 
den regionala och lokala politiken, organisatoriska och individuella faktorer, 
men även tydligheten i det program eller den idé som ska genomföras. 
Forskning om implementering av EBP har ofta haft ett normativt perspektiv, 
dvs. undersökt i vilken grad som ett program eller aktivitet blivit 
implementerat som det var tänkt. I många implementeringsstudier har det 
saknats ett perspektiv som tar hänsyn till den omgivning där 
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implementeringen sker och som också tar hänsyn till olika professioner och 
yrkesgrupper (S. Johansson, 2009). Mitt intresse handlar dock inte om 
implementeringen i sig själv dvs. i vilken mån som statens intentioner lyckas 
och om det tänkta innehållet också blir det som genomförs. Istället för att 
betrakta kunskapsstyrningen som en rätlinjig implementeringsprocess, är mitt 
fokus på dem som blir föremål för styrningen. Utifrån avhandlingens 
nyinstitutionella perspektiv finns det skäl att anta att kunskapsstyrningens 
innehåll kommer att tolkas och anpassas till en lokal praktik. Till grund för 
denna teoribildning ligger antagandet om att organisationer inte är rationella, 
detta till skillnad från en syn på organisationer som verktyg för att rationellt 
genomföra beslut. Det är således inte självklart att en organisations mål som 
t.ex. implementering av en evidensbaserad praktik kommer att genomföras på 
det sätt som det var tänkt. Organisationer konstitueras av individers 
gemensamma handlingar som inte sällan är oreflekterade och styrt av regler 
och rutiner som tas för givna och sällan är klart artikulerade (Abrahamsson 
och Tryggvesson 2009; R. Johansson, 2002). Med grund i det nyinstitutionella 
ramverket är utgångspunkten i avhandlingen att kunskapsstyrningen kommer 
att tolkas och anpassas till en lokal praktik och att professionella och 
organisatoriska villkor har betydelse för hur denna process går till. 

Kunskaps- och verksamhetsutveckling 
Ett tredje perspektiv i avhandlingen, förutom att belysa organisatoriska och 
professionella villkor för kunskapsstyrning, är att diskutera kunskapsstyrning i 
relation till förutsättningar för lärande. Avhandlingen ansluter sig till den 
tradition inom pedagogik som inriktat sig på arbetslivets pedagogik och där 
forskningen inte minst de senaste åren har handlat om arbetsvillkorens 
betydelse för individers och gruppers lärande och utveckling i arbetslivet 
(Ellström, Löfberg & Svensson, 2005). Kunskapsstyrningen syftar till 
kunskaps- och verksamhetsutveckling genom att staten på olika sätt förmedlar 
kunskap till praktiken. En term som kommit att användas allt mer på senare tid 
för att åstadkomma detta är ”förbättringsarbete” (Socialstyrelsen & SKL, 
2011). I en överenskommelse mellan regeringen och SKL angående arbetet 
med att utforma en evidensbaserad plattform för socialtjänsten, beskrivs 
förhållandet mellan förbättringsarbete och evidensbaserad praktik på följande 
sätt: 
 

Ett systematiskt förbättringsarbete kan fungera som något av en 
drivmotor i en evidensbaserad verksamhet. Samtliga 
yrkeskategorier involveras i en strukturerad läroprocess där 
vetenskap tillämpas, ny kunskap systematiseras, brukarnas 
synpunkter inhämtas och där insatser systematiskt följs upp (ÖK 
2010, s. 4) 
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Termer som kunskapsutveckling och förbättringsarbete indikerar att det 
förmodas ske ett lärande hos organisationer och professioner, samtidigt som 
villkoren för lärande inte diskuteras i någon större utsträckning i offentliga 
dokument som berör kunskapsstyrning. Något som inte heller diskuteras i 
dessa dokument är förutsättningar för kunskaps- och verksamhetsutveckling i 
förhållande till organisatoriska och professionella villkor, dvs. det faktum att 
verksamheterna i det här fallet, missbruks- och beroendevård, har olika 
uppdrag, olika organisationstillhörighet, består av olika professioner och 
yrkesgrupper med olika utbildningsbakgrund.  
 
Det finns forskare som menar att en evidensbaserad praktik kommer att ställa 
större krav på att utveckla former för arbetsplatslärande och reflektion för att 
ge professionella möjligheter att integrera vetenskaplig kunskap med den egna 
erfarenhetsbaserade kunskapen (Nutley et al., 2007). Samtidigt är det inte 
många studier som haft detta fokus (Nilsen, Nordström & Ellström, 2012).  
Det vanligaste är att litteraturen antingen behandlar arbetsplatslärande eller 
kunskapsstyrning:  
 

Typically, the extensive, inter-disciplinary and contested literatures 
on learning and KM [knowledge management] are treated as two 
separate bodies (Williams, 2012, s. 551). 

 
Det är heller inte vanligt att litteratur och studier om arbetsplatslärande 
problematiserar vad det kan betyda för lärandet när arbetsplatser består av 
multiprofessionella team. Däremot finns det studier som diskuterar 
organisatoriska och individuella faktorer som villkor för lärande på 
arbetsplatsen, men då inte specifikt knutet till olika professioner med olika 
kunskapsbaser (se t.ex. Ellström, Ekholm & Ellström 2008; Nilsen et al. 
2012). Avhandlingens ambition är också att bidra med kunskap inom detta 
relativt outforskade område genom att diskutera implikationer för kunskaps- 
och verksamhetsutveckling i relation till kunskapsstyrning. 

 
Sammanfattningsvis kan konstateras att kunskapsstyrning på ett tydligare sätt 
än andra former av statlig styrning avser att påverka professionell 
yrkesutövning. På en generell nivå handlar detta om relationen mellan statlig 
och professionell styrning. Kunskapsstyrningen framställs i mångt och mycket 
som en rätlinjig process där kunskapsspridning på olika sätt antas leda till 
kunskaps- och verksamhetsutveckling, utan att vare sig professionella och 
organisatoriska villkor eller förutsättningar för lärande problematiseras. Det 
finns samtidigt skäl att anta att kunskapsstyrningens innehåll kommer att 
tolkas och anpassas till en lokal praktik där organisatoriska och professionella 
villkor får betydelse för hur och utifrån vilka grunder anpassningen sker. Det 
betyder att för att få ökad förståelse för villkoren för kunskapsstyrning måste 
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hänsyn tas till komplexiteten inom missbruks- och beroendevården. En 
ytterligare komplicerande faktor är att professionellt arbete karaktäriseras av 
att det måste finnas ett handlingsutrymme för att kunna anpassa behandling 
och insatser efter individuella behov, vilket i sig kan göra det svårt att tillämpa 
standardiserade metoder och arbetssätt som sprids via styrningen. Det är denna 
komplexitet som kommer att analyseras i avhandlingen.  

Syfte och frågeställningar 
Mot bakgrund av den bild som tecknats i introduktionen är det övergripande 
syftet att bidra till ökad förståelse och kunskap om innebörden i och villkoren 
för kunskapsstyrning inom missbruks- och beroendevården.  Mer konkret 
syftar avhandlingen till att belysa hur kunskapsstyrningen tolkas av behandlare 
och anpassas till en lokal praktik i relation till organisatoriska och 
professionella villkor samt vilka implikationer det kan få för kunskaps- och 
verksamhetsutveckling inom området. Syftet kan brytas ner i några mer 
preciserade frågeställningar: 
 
• Hur har kunskapsstyrning vuxit fram och etablerats som en ny styrform 

och vilka innebörder och konskevenser har kunskapsstyrning för 
verksamhets- och kunskapsutveckling? 
 

• Hur och utifrån vilka motiv tolkar och anpassar behandlare innehållet i det 
regionala projektet Kunskap till praktik? 
 

• Hur och utifrån vilka motiv tolkar och anpassar behandlare användningen 
av de strukturerade intervjumetoderna ASI och DOK? 
 

• Hur kan behandlares erfarenheter av kunskapsstyrning förstås i ljuset av 
organisatoriska och professionella villkor för missbruks- och 
beroendevården? 
 

• Vilka faktorer är viktigt att ta hänsyn till när det gäller kunskaps- och 
verksamhetsutveckling inom missbruks- och beroendevården? 
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Disposition och läsanvisning 
Avhandlingen består av två delar: Del I Perspektiv på Profession och styrning 
(kapitel 1- 4) och Del II Erfarenheter och slutsatser (kapitel 5- 8). Del I syftar 
till att ge en bakgrund samt visa på komplexiteten när det gäller 
kunskapsstyrning i relation till missbruks- och beroendevård, medan del II har 
fokus på behandlares erfarenheter av kunskapsstyrning. Avhandlingen består 
av tre empiriska studier och redovisningen av material och metodval är 
uppdelat i två kapitel (kapitel 4 och 5). Jag har valt att hålla isär redovisningen 
på detta sätt eftersom jag dels använt olika metoder i studie 1 respektive studie 
2 och 3 och dels för att studie 1 ”Kunskapsstyrning och EBP” utgör en fond 
för att utöka förståelsen av hur behandlare tolkar och anpassar 
kunskapsstyrningen till en lokal praktik. De olika studierna presenteras 
schematiskt i anslutning till detta avsnitt. Det kan också nämnas att det inte 
finns något särskilt kapitel som behandlar tidigare forskning utan detta är 
integrerat i de olika kapitlen.  
 
Det första kapitlet i avhandlingen syftar till att ge en introduktion till 
kunskapsintresset genom att kortfattat presentera den empiriska arenan 
missbruks- och beroendevård med avseende på organisatoriska och 
professionella villkor, kunskapsstyrning som en ny styrform, 
kunskapsstyrningen syfte samt de teoretiska perspektiven som används i 
avhandlingen. Detta är ämnesinnehåll som sedan fördjupas i de följande 
kapitlen. Mot bakgrund av den skisserade plattformen för kunskapsintresset 
formuleras syfte och frågeställningar.  

 
I det andra kapitlet ”Ett mångfacetterat fält” fördjupas beskrivningen av 
villkor som har betydelse för hur och utifrån vilka motiv som behandlare 
anpassar och tolkar kunskapsstyrningen till en lokal praktik. De villkor som 
diskuteras berör den historiska utvecklingen av missbruks- och 
beroendevården, olika huvudmän och aktörer, professioner och utbildning, 
samarbete mellan professioner och organisationer, uppfattningar om 
missbruksproblem, samt slutligen missbruks- och beroendevården som ett 
organisatoriskt fält. 
 
I kapitel 3 presenteras de teoretiska perspektiven, nyinstitutionell 
teoribildning, professionsteorier samt perspektiv på lärande i arbetslivet. Jag 
presenterar de teoretiska perspektiven genom att försöka knyta resonemangen 
till exempel från missbruks- och beroendevården. Det kan möjligen uppfattas 
som onödiga upprepningar av kapitel 1 och 2, men avsikten är att ytterligare 
fördjupa de tidigare beskrivningarna med hjälp av teori. Den nyinstitutionella 
teoribildningen avser att vara ett teoretiskt ramverk för att bidra med förståelse 
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av hur idéer som kunskapsstyrning och evidensbaserad praktik sprids, 
anpassas och tolkas till en lokal praktik inom missbruks- och beroendevården. 
För att också förstå hur behandlares uppfattningar formas, inte bara av 
strukturer utan också av villkor för professionellt arbete används teorier om 
professioner. Avhandlingen har ytterligare en ambition, vilket är att diskutera 
villkor för kunskaps- och verksamhetsutveckling i relation till behandlares 
erfarenheter av kunskapsstyrning. Avsikten är att öka förståelsen av vad som 
krävs i termer av lärande för att kunskapsstyrning ska ha möjlighet att bidra 
till kunskapsutveckling för organisationer och individer. Detta görs med hjälp 
av forskning om lärande i arbetslivet i relation till kunskapsstyrning i 
människobehandlande organisationer. 
 
I kapitel 4 redovisas studie 1 ”Kunskapsstyrning och EBP” som syftar till att 
analysera hur kunskapsstyrning etablerats i Sverige som ett nytt styrmedel och 
hur det kommit att kopplas ihop med en evidensbaserad praktik. 
Kunskapsstyrning jämförs med begreppet knowledge management för att 
kontrastera två olika sätt att styra organisationer i riktning mot utvecklandet av 
en evidensbaserad praktik. I kapitlet diskuteras även respektive styrforms 
implicita antaganden om kunskap och kunskapsutveckling i arbetslivet. 
Kapitlet inleds med en beskrivning av de valda metoderna (dokumentanalys 
och narrativ litteraturgenomgång), som används för analysen av 
kunskapsstyrning respektive knowledge management. Därefter redovisas 
resultaten av analyserna. 
 
Del II inleds med kapitel 5 som behandlar forskningsprocessen när det gäller 
hela avhandlingsarbetet, men som nämnts ovan redovisas här endast material 
och metod för studierna 2 och 3. I kapitlet ges även en beskrivning av 
Kunskap till praktik och Strukturerade intervjumetoder som utgör 
avhandlingens empiriska exempel på kunskapsstyrning. Resultatet av 
studierna presenteras i var sitt kapitel: Kunskap till praktik (delstudie 2) i 
kapitel 6 och Strukturerade intervjuer (delstudie 3) i kapitel 7. Varje 
resultatkapitel avslutas med en diskussion och analys av resultaten med 
utgångspunkt i de valda teoretiska perspektiven. Slutligen, i avhandlingens 
åttonde kapitel, diskuteras hur resultaten kan tolkas och förstås mot bakgrund 
av organisatoriska och professionella villkor samt implikationer för kunskaps- 
och verksamhetsutveckling. 
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Avhandlingens empiriska del 
Avhandlingens empiriska del består av tre studier, se tabell 1. I studie 1 har 
materialet samlats in genom en dokumentanalys och en narrativ 
litteraturgenomgång. Syftet var att undersöka hur kunskapsstyrning beskrivs i 
offentliga dokument och i vetenskaplig litteratur. I studie 2 och 3 är fokus på 
behandlares erfarenheter av kunskapsstyrning och materialet samlades in via 
fokusgruppsintervjuer. De olika tillvägagångssätten redovisas i kapitel 4 
respektive 5.  
 

 
Tabell 1. Översikt av avhandlingens empiriska del 
 
Studie Studieobjekt Frågeställningar  Metod Kap 
1 Kunskaps-

styrning 
Hur har kunskapsstyrning vuxit 
fram och etablerats som en ny 
styrform och vilka innebörder 
och konskevenser har kunskaps-
styrning för verksamhets- och 
kunskapsutveckling? 
 

Dokument- 
analys  
Litteratur- 
genomgång 

4 

2 Det regionala 
Kunskap till 
praktik 

Hur och utifrån vilka motiv 
tolkar och anpassar behandlare 
innehållet i projektet Kunskap 
till praktik? 
 

Fokusgrupps- 
intervju 
 

6 

3 Strukturerade 
intervjumetoder  

Hur och utifrån vilka motiv 
tolkar och anpassar behandlare 
användningen av de 
strukturerade intervjumetoderna 
ASI och DOK? 
 

Fokusgrupps- 
intervju 
 

7 
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2. ETT MÅNGFACETTERAT FÄLT  

I kapitel 1 presenterades bakgrunden till forskningsfrågan genom att 
översiktligt diskutera kunskapsstyrning samt organisatoriska och 
professionella villkor inom missbruks- och beroendevården. Statlig styrning, 
oavsett styrmedel är ingen okomplicerad process. Det är inte alltid givet att 
den förda politiken också blir den som genomförs i en praktik. Ett perspektiv 
som oftast saknas i forskning om statlig styrning och implementering, är hur 
organisatoriska och professionella villkor påverkar processen (S. Johansson, 
2009). För att förstå vilken betydelse dessa villkor kan ha fördjupas 
beskrivningen av de professionella och organisatoriska villkoren i detta 
kapitel, för att i kapitel 4 närmare gå in på innebörden i termerna 
kunskapsstyrning och en evidensbaserad praktik. I detta kapitel diskuteras 
villkor av betydelse för hur och utifrån vilka motiv som behandlare anpassar 
och tolkar kunskapsstyrningen till en lokal praktik. De villkor som kommer att 
diskuteras berör den historiska utvecklingen av missbruks- och 
beroendevården, olika huvudmän och aktörer, professioner och utbildning, 
samarbete mellan professioner och organisationer, uppfattningar om 
missbruksproblem, samt slutligen en diskussion om missbruks- och 
beroendevården som ett organisatoriskt fält. 

Framväxten av missbruks- och beroendevård  
Missbruksproblem har i Sverige, historiskt sett, betraktats som ett ordnings- 
sedes- och försörjningsproblem, dvs. ett samhällsmoraliskt problem och ett 
problem för de fattigaste klasserna (Stenius, 2009). Det har ansetts vara en 
fråga för socialarbetare snarare än medicinsk personal och det har därmed 
blivit naturligt att missbruksvård i Sverige främst uppfattats som en kommunal 
angelägenhet (Bergmark, 2012). Detta till skillnad från ett flertal andra länder 
som definierat missbruk som ett mediciniskt problem och därmed ett ansvar 
för sjukvården, dvs. landsting eller motsvarande (Stenius, 2009). I Sverige 
råder idag ett delat ansvar mellan kommun och landsting, även om 
kommunerna har huvudansvaret. Konstruktionen med ett delat huvudansvar är 
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sällsynt, de flesta länder har ett samlat ansvar för missbruks- och 
beroendevården hos en huvudman. Hur en samhällelig institution som 
missbruksvård- och beroendevård är och har varit organiserad är något som 
kan antas påverka denna institution även i nutid. Normer och föreställningar 
som blivit institutionaliserade kan vara svåra att förändra då de blivit förgivet 
tagna och grundats i olika organisatoriska traditioner och kulturer. Den 
historiska organiseringen av missbruksvård respektive beroendevård kan 
därför antas ha betydelse i relation till kunskapsstyrning. 

 
Bakgrunden till den svenska organiseringen av missbruks- och 
beroendevården kan sökas tillbaka till 1700-talet och bestämmelser om att 
ansvaret för den individuellt inriktade fattigvården skulle vara en kommunal 
angelägenhet. Genom att ansvaret för fattigvården förlades till kommunerna 
utsattes den enskilde för en inträngande kontroll och disciplinering (Stenius, 
2009). Kommunerna var små lokalsamhällen där det fanns möjligheter att 
kontrollera att hjälpen inte missbrukades. Individens intresse var underställd 
det gemensamma bästa och det var viktigt med hänsyn till allmänintresset att 
var och en bidrog till sin egen försörjning. Under 1800-talet pågick 
diskussioner om att flytta över ansvaret till staten, men risken för att det då 
kunde ”öppna möjligheterna till ett sådant omfattande missbruk att statens 
fortbestånd kunde hotas” gjorde att ansvaret för fattigvården fick ligga kvar 
hos kommunerna (Holgersson, 1997, s.19). 
 
I början av 1900-talet bröts missbruksproblemen loss från 
fattigvårdslagstiftningen och från lagar om lösdriveri och fick en egen 
lagstiftning (Oscarsson, 2011). 1913 års alkoholistlag gjorde det möjligt att 
med tvång omhänderta en person som var ”hemfallen åt dryckenskap” och 
dessutom var farlig för andra eller sig själv, eller underlät att försörja hustru 
och barn, eller låg fattigvården till last. Det var länsstyrelserna som beslutade 
om intagning efter ansökan av fattigvårdsstyrelserna, nykterhetsvårdsnämnder 
eller anhöriga. Det var knappast någon vård som erbjöds, utan en intagning på 
anstalt med skyldighet för den intagne att ”fullgöra det arbete som ur 
synpunkten av en ändamålsenlig vård ålägges honom” (Holgersson, 1998, 
s.111). I lagen står ”honom” och lagen tillämpades för män ur underklassen 
(Björkman, 2001). Lagens tillkomst styrdes mer av samhällets behov av skydd 
än omsorg om alkoholisten. Den första tvångslagstiftningen hade föregåtts av 
en omfattande diskussion innan beslut togs i riksdagen. Den första motionen i 
frågan väcktes redan 1889. Anledningen till att förslaget om tvångsvård av 
alkoholmissbrukare var svårt att få igenom var bl.a. tveksamheter om det var 
rätt att samhället skulle kunna internera en person som inte hade begått något 
brott (Björkman, 2001; Holgersson 1998). 
 
De lagar som reglerade missbruksvården kom att revideras och 1931 blev det 
också möjligt att erbjuda frivilliga insatser. 1955 kom en ny lag där begreppet 
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ändrades till nykterhetsvård, vilket gjorde att fler personer kom att omfattas av 
lagen. Nu behövde man inte längre vara ”hemfallen åt alkoholmissbruk” utan 
det räckte med att en person hade ett missbruk som var skadligt för honom 
själv eller någon annan (Holgersson, 1998, s. 169). I och med lagförändringen 
ökade antalet personer som blev föremål för nykterhetsnämndernas åtgärder. 
1954, året innan lagen trädde i kraft, hanterade landets nykterhetsnämnder 
cirka 39 000 ärenden per år. 1956 hade antalet ärenden nästan fördubblats till 
73 000 (a.a.). 1955-års lag erbjöd fler möjligheter till frivillig vård, vilket i 
första hand skulle prövas innan det kunde bli aktuellt med 
tvångsomhändertagande. Alla ärenden som kom till nykterhetsnämndens 
kännedom skulle utredas eller bli föremål för ”undersökning”. Det ledde till en 
ibland ganska slentrianmässig hantering av anmälningarna. I en studie om 
socialsekreterares yrkesliv (Alm, 2005) berättar en av intervjupersonerna om 
arbetet som socialassistent inom missbrukarvården i slutet av 60-talet: 

 
Då blev det så att en del personer stod för många fyllor. 
Utredningar såg rätt lika ut i många fall. Det var kanske någonstans 
en förpliktelse att man skulle göra den här utredningen när det kom 
in fyllor. De var rätt enahanda egentligen. Det säger sig självt att de 
hade samma namn och att de var födda på samma dag, på fylla 2 
som på fylla 3, 4 och 5. De hade samma syskon och bodde på 
samma adress och det var samma bakgrund. Det som skiljde sig var 
kanske platsen där man blev omhändertagen. Men så var livet. Ett 
sådant där väldigt stort ifrågasättande var det inte (Alm, 2005 s.65). 

 
Man kan säga att detta är ett exempel som handlar mer om social kontroll än 
om vårdbehov. Det är också ett exempel på att socialvården ända fram till 
1970-talet byggde på ett konservativt tankesätt och grundsyn. Ända fram till 
1970-talet fanns i retoriken kring människor i behov av stöd eller vård, en 
uppdelning mellan skötsamma och misskötsamma. De som inte skötte sig 
ansågs missbruka välfärdssystemet som byggts upp för allas bästa. Deras 
rättigheter sattes i relation till andras rätt och trygghet och därmed kunde 
tvångsvård legitimeras. Denna syn på människor som behövde hjälp gällde 
inte bara personer med missbruksproblem, ända fram till 1945 saknade 
personer som fått varaktig hjälp av fattigvården rösträtt till riksdagsvalen. 
Fattiga människor ansågs som oupplysta och ointresserade och saknade 
kunskap eller det intresse som krävdes för att rösta (Björkman, 2005; 
Holgersson, 1998). 
 
År 1967 tillsattes en statlig utredning som skulle se över socialvården. Den 
kom att arbeta i 15 år innan den nya lagstiftningen kunde träda i kraft 1982. 
1982 års socialtjänstlag blev en ramlag där målen för socialtjänsten angavs, 
men som inte i detalj reglerade hur insatserna skulle utformas. Namnet 
socialtjänst syftade till att betona att det handlade om sociala tjänster och om 
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frivilliga insatser. Lagen har betraktats som en uppgörelse med den 
konservativa och föråldrade lagstiftningen (Holgersson, 1998). De flesta var 
överens om att socialvårdens lagar behövde förändras, men diskussionen kom 
främst att handla om ifall det var rimligt att ingripa med tvång mot vuxna 
personer med missbruksproblem. Många ville att denna möjlighet skulle tas 
bort. Resultatet blev att både insatser mot barn och unga och insatser mot 
vuxna med hjälp av tvångslagstiftning kom att föras till speciella s.k. 
tvångslagar, Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och 
Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). Den nya socialtjänstlagen 
1982 med sin konstruktion av ramlagstiftning innebar också att ansvaret för 
vården decentraliserades och kommunerna fick större möjlighet att utforma 
insatserna efter lokala förhållanden.  

 
Personer med narkotikaproblem omfattades till att börja med inte av 
tvångslagstiftningen. Alkoholistlagarna och nykterhetsvårdslagen riktade sig 
mot de fattiga i samhället, medan personer som använde narkotika ansågs 
tillhöra ett annat samhällsskikt som t.ex. läkare, bohemer eller författare. De 
bedömdes inte som farliga och några som samhället hade behov att skydda sig 
ifrån. Denna föreställning förändrades i mitten av 1960-talet då 
narkotikamissbruket bland ungdomar ökade. Nu var det ungdomsgängen som 
betraktades som farliga och omoraliska. Det var lättare att motivera 
tvångsvård för ungdomar än för människor som var äldre och tillhörde medel- 
eller överklassen (Björkman, 2005; Edman & Olsson, 2014). Idag omfattar 
missbruks- och beroendevården personer med alkohol och/eller 
narkotikaproblem såväl som läkemedelsberoende. Under första delen av 1900-
talet var narkomaner också en grupp som av tradition i första hand vände sig 
till hälso- och sjukvården. Hälso- och sjukvårdens insatser för människor med 
alkohol- och narkotikaproblem har ökat successivt under senare delen av 
1900-talet.  

 
Trots inslag av kontroll och samhällsskydd i den tidiga lagstiftningen, så har 
den svenska synen på missbruks- och beroendevården, i ett internationellt 
perspektiv, kännetecknats av att vara mer behandlingsinriktad – i motsats till 
kontrollinriktad – och i stor utsträckning förlagd utanför hälso- och sjukvården 
(Oscarsson, 2000). Det är också något som Stenius (2009) konstaterar i en 
jämförelse mellan missbruksvården i Finland och Sverige. Dessa två länder 
skiljer ut sig genom att vården förankrats i den lokalt förvaltande socialvården 
istället för inom psykiatrin eller hälsovården och bägge länderna har ett 
omfattande speciellt behandlingssystem för missbruksvård. Samtidigt som 
missbruksvården i ett internationellt perspektiv varit mer behandlingsinriktad 
så har innehållet i vården: 
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…styrts mer av vårdideologiska övertygelser, skiftande terapeutiska 
metoder som för tillfället varit på modet och politiska och 
ekonomiska konjunkturer än av forskningsbaserad kunskap om 
missbruksproblemens omfattning och karaktär, klienternas behov 
och konsekvenser av olika interventioner (Blomqvist, 2009, s.1). 

 
Att missbruksvården i högre grad styrts av ideologier, moden och 
konjunkturer än av forskning, är något som kan sättas i relation till att 
missbruksvården i huvudsak varit ett ansvar för kommunerna. Inom 
missbruksvården, som en del av socialtjänstens verksamhetsområde, har en 
politisk nämnd ytterst beslutanderätten när det gäller s.k. individärenden11. 
Det innebär att politiker (lekmän) kan fatta beslut om en enskild persons rätt 
till vård och ibland har nämnden även synpunkter på vilken slags vård som bör 
erbjudas. En kommunal nämnd delegerar många beslut till tjänstemän 
eftersom de skulle bli ohållbart om politiker skulle fatta beslut i alla ärenden 
som rör individer. Delegationen skiljer sig dock åt mellan kommunerna, i 
vissa kommuner har tjänstemännen (socialsekreterare) en större 
beslutanderätt, och i andra en mindre. Det betyder att politiskt valda lekmän 
har ett inflytande över den direkta professionella yrkesutövningen inom den 
kommunala missbruksvården. Som en jämförelse är det idag en orimlig tanke 
att landstingets politiker skulle fatta beslut om att inleda behandling av en 
patient eller vilken sorts behandling som är den lämpligaste. Yrkesgrupperna 
inom den kommunala missbruksvården är på det viset mindre autonoma än 
t.ex. sjuksköterskor eller läkare, även om politikers beslut på ett övergripande 
plan även påverkar yrkesutövningen inom landstingen. Den nära kopplingen 
mellan politikers inflytande och den professionella yrkesutövningen inom 
kommunal missbruksvård kan vara en förklaring till att utvecklingen av 
missbruksvården i högre grad påverkats av ideologier och trender än av 
forskning. Det vill säga att den kommunala missbruksvården är och har varit 
ett område där icke-professionella lekmän haft ett stort inflytande över vilka 
beslut som fattas när det gäller vård och behandling av personer med 
missbruksproblem. Enligt Oscarsson (2000) har konstruktionen med 
lekmannabaserade nämnder i kombination med ramlagstiftning också gjort det 
svårt att styra socialtjänstens missbruksvård, eftersom det på lokal nivå funnits 
stora möjligheter att tolka lagstiftningen och anpassa den till lokala 
förutsättningar. 

 
Kommunernas ansvar för vård och behandling av personer med 
missbruksproblem kan sägas ha tydliggjorts i och med alkoholistlagen 1913. 
En lag som till sitt innehåll och intentioner med vården i stort sett varit 
oförändrad till 1970-talet. En viktig skiljelinje är socialtjänstlagens tillkomst 

11 En vanlig beteckning på den nämnd som har ansvar för den kommunala missbruksvården är 
Socialnämnd, men kommunerna kan själva bestämma vad nämnden ska kallas. 
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1982 som gjorde upp med det som ansågs vara en föråldrad och konservativ 
syn på socialvården. Från att tidigare främst betonat samhällets skydd har 
synen förändrats till att betona individens behov av stöd och hjälp. Missbruks- 
och beroendevården av idag präglas å ena sidan av historiska traditioner och 
kulturer och å andra sidan av förändringar i samhället som påverkat synen på 
missbruksproblem, vilka grupper vården riktar sig till och hur vård och 
behandling bör organiseras. 

Flera aktörer och oklar ansvarsfördelning  
Även om huvudansvaret för missbruks- och beroendevården främst vilat på 
kommunerna finns det flera andra aktörer (huvudmän) som också ger stöd och 
behandlingsinsatser. Aktörerna kan förutom kommunen vara stat, landsting, 
ideella organisationer, stiftelser eller bolag. Driftsformerna kan skifta och 
verksamheterna kan bedrivas i offentlig, privat eller ideell regi. Behandlare 
inom missbruks- och beroendevården som i princip har samma arbetsuppgift, 
dvs. att arbeta med stöd och behandling kan alltså vara anställda i olika 
organisationer och arbeta inom olika typer av verksamheter. Vilken 
organisation eller verksamhet som behandlare verkar i, kan ha betydelse för 
tolkningen och anpassningen av kunskapsstyrningens innehåll. Nedan följer 
därför en kort redogörelse för de olika aktörernas uppgifter och yrkesgrupper. 
 
Kommunerna har via socialtjänsten det yttersta ansvaret för att människor får 
hjälp att lösa missbruksproblem. I kommunerna finns olika verksamheter för 
människor med missbruks- och beroendeproblematik. Det kan finnas olika 
former av öppenvårdsverksamhet, behandlingshem, arbetsträningsprojekt, 
olika former av boende etc. Socialtjänsten arbetar också med stöd till anhöriga 
t.ex. barn med föräldrar som missbrukar alkohol eller droger. Kommunerna 
kan erbjuda vård i egen regi eller köpa vård hos en annan vårdgivare t.ex. ett 
behandlingshem eller en privat öppenvårdsmottagning. Dessa verksamheter 
kan drivas på olika sätt. Det kan vara en kristen förening, ett privat bolag, en 
klientorganisation, eller ett vårdförbund. Den enskilde ansöker om att få hjälp 
och kan beviljas bistånd till olika former av insatser via socialtjänstlagen. De 
flesta som arbetar som socialsekreterare har en socionomutbildning, men inom 
andra av socialtjänstens verksamheter kan utbildningsbakgrunden variera. 
 
Landstingen har ansvar för den medicinska vården. Det mesta av vården sker 
på frivillig väg, då hälso- och sjukvårdslagen bygger på samtycke från den 
enskilde. Det finns dock möjlighet att tvångsomhänderta personer som är 
psykisk sjuka och farliga för sig själva eller omgivningen. Personer som begått 
brott och som bedömts ha en psykisk sjukdom kan också dömas till vård. 
Landstingen svarar dels för ren medicinsk avgiftning s.k. abstinensbehandling 
men kan också erbjuda olika former av stöd och behandlingsinsatser, allt från 
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samtalsterapi till läkemedelsbehandling. Många personer med en missbruks- 
och beroendeproblematik har också psykiska besvär, s.k. dubbelproblematik, 
varför den psykiatriska vården är en viktig del. De som arbetar inom 
landstingen med personer med missbruksproblem kan t.ex. vara 
mentalskötare, undersköterskor, sjuksköterskor, läkare, psykiatriker och 
psykologer. 

 
Staten är en aktör som också kommer i kontakt med människor med 
missbruks- och beroendeproblem. Det finns personer med missbruksproblem 
som begått brott och som antingen dömts till skyddstillsyn eller att avtjäna sitt 
straff på ett fängelse. Inom kriminalvården (anstalter, frivård och häkten) finns 
uppskattningsvis mellan 9 000-10 000 personer som har mer eller mindre 
uttalade problem med narkotika (Krantz & Elmby, 2007). De senaste åren har 
det skett stora satsningar på att utveckla och förbättra behandlingen av 
missbruksproblem både på fängelser och i frivården. Utbildningskravet för att 
få anställning som vårdare på fängelse är att man genomgått en 
gymnasieutbildning. De som arbetar med motivations- och 
behandlingsprogram kan erbjudas särskild vidareutbildning av arbetsgivaren. 
Inom frivården arbetar frivårdskonsulenter, där en vanlig utbildningsbakgrund 
är socionom eller annan beteendevetenskaplig utbildning. 
 
Staten ansvarar även för den s.k. tvångsvården av personer med tung 
missbruks- och beroendeproblematik12.  Detta gör man via en särskild 
myndighet, Statens institutionsstyrelse (SiS) som har ett antal institutioner för 
behandling av vuxna människor med missbruksproblem. SiS ansvarar också 
för tvångsvården av ungdomar. Det statliga ansvaret för tvångsvården innebär 
inte att hela behandlingsperioden sker vid statliga behandlingshem, utan 
personer som omhändertagits enligt LVM kan efter en inledande vårdperiod 
vid ett s.k. SiS- hem placeras på ett behandlingshem som drivs i kommunal 
eller privat regi. För att arbeta i vården söker SiS personer som har 
utbildningar som t.ex. behandlingsassistent, behandlingspedagog, socionom 
eller socialpedagog. Utbildningarna behöver nödvändigtvis inte vara på 
högskolenivå. Inom SiS finns även andra yrkesgrupper representerade som 
ofta inte deltar i den dagliga vården, som t.ex. läkare, sjuksköterskor och 
psykologer. 

 
En annan aktör inom missbruks- och beroendevården är den privata 
marknaden. Många behandlingshem drivs av privata företag. Det finns även 
öppenvårdsmottagningar med psykoterapibehandling eller andra former av 
stödsamtal som drivs i privat regi. Här kan utbildningskraven variera, men den 

12 Ansökan om tvångsvård görs av socialtjänsten, förvaltningsrätten beslutar om ett eventuellt 
omhändertagande och staten ansvarar för vården. 
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privata ägaren måste kunna visa att det finns personal som har lämplig 
kompetens. 

 
Inom missbruks- och beroendevården finns av tradition ett stort ideellt inslag. 
De verksamheter som kan vara aktuella riktar sig till anhöriga eller människor 
med missbruks- och beroendeproblem t.ex. behandlingshem, olika former av 
boende, självhjälpsgrupper, dagverksamheter, kontaktpersoner, familjehem 
etc. De människor som arbetar i dessa verksamheter kan antingen var frivilliga 
och oavlönade eller anställda med lön. Utbildningsbakgrunden varierar och 
ibland har de som arbetar i verksamheten en egen erfarenhet av missbruk. 

 
De två huvudaktörerna är dock kommuner och landsting och det är dessa två 
huvudmän som i första hand berörs av kunskapsstyrningen. Trots en 
gemensam arbetsuppgift dvs. missbruks- och beroendevård, är villkoren för 
arbetsuppgifternas utförande delvis olika. Ett sådant villkor är att 
huvudmännen har olika mål och uppdrag som regleras i socialtjänstlagen 
(SoL, SFS 2001:453) respektive hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 
1982:763). Socialtjänstlagen är till vissa delar en rättighetslag, medan HSL 
mer har karaktären av en skyldighetslagstiftning. Skillnaden är att den första 
betonar den enskildes rättigheter i förhållande till myndigheten, medan den 
andra talar om myndighetens skyldighet mot den enskilda (Prop., 
1996/97:124). Enligt SoL har en person med missbruksproblem rätt till vård 
utifrån den enskildes behov och förutsättningar. Socialtjänsten har också en 
skyldighet att söka upp personer med missbruksproblem och erbjuda hjälp. 
Enligt HSL ska landstingen bedriva en god hälsovård och den som söker vård 
ska snarast ges en medicinsk bedömning. Därefter erbjuds insatser efter 
vårdbehov och enligt en särskild prioriteringsordning som fastställts av 
riksdagen (Prop., 1996/1997:60)13. Personer med missbruks- och 
beroendeproblem tillhör inte explicit någon av grupperna och den enskilde har 
inte en uttrycklig rätt till hälso- och sjukvårdsinsatser. En annan skillnad är 
också att socialsekreterare inom socialtjänsten på ett tydligare sätt än 
sjukvårdspersonal bedriver myndighetsutövning mot enskilda, dvs. de ska 
bedöma om en person har rätt till bistånd för missbruksproblem. Beslut fattade 
enligt socialtjänstlagen kan den enskilde överklaga. Inom hälso- och 
sjukvården finns inte samma möjlighet att överklaga beslut om behandling.  

 
Samverkan mellan de olika huvudmännen inom missbruksvården är en fråga 
som varit kantad av konflikter och det har varit svårt att få till stånd ett 
fungerande samarbete, särskilt har detta gällt personer med allvarliga och 

13 Det finns fyra prioriteringsgrupper. I den första gruppen ingår vård av livshotande sjukdomar och 
vård av svåra kroniska sjukdomar. I den andra gruppen ingår prevention, rehabilitering och 
habilitering. Vård av mindre svåra akuta och kroniska sjukdomar ingår i grupp tre medan den sista 
gruppen omfattar vård av andra skäl än sjukdom eller skada. 
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svåra missbruksproblem. Olika statliga insatser har gjorts för att uppmuntra 
kommuner och landsting att samarbeta, som t.ex. riktade medel avseende  
personer med s.k. tungt missbruk (SOU 2005:82). Det har också genomförts 
lagändringar i SoL och HSL som föranstaltar ett gemensamt ansvar för 
kommun och landsting att upprätta vårdplaner för klienter som har kontakt 
med båda huvudmännen. Mot bakgrund av svårigheter när det gäller 
samverkan fick den s.k. missbruksutredningen (SOU 2011:35) i uppdrag att se 
över ansvarsfördelningen mellan kommun och landsting och lämnade också 
förslag på att ansvaret för behandlingsinsatser skulle flyttas från kommunerna 
till landstingen. Detta förslag gick dock inte igenom.  
 
Sammanfattningsvis kan missbruks- och beroendevård bedrivas av många 
aktörer även om de två huvudaktörerna är kommuner och landsting. 
Kommuner och landsting har olika uppdrag som regleras i respektive 
lagstiftning. Skillnaderna består bl.a. i att personer med missbruksproblem är 
en särskilt utpekad grupp i socialtjänstlagen, medan hälso- och sjukvårdslagen 
ska erbjuda vård till ”alla” i enlighet med en prioritetsordning och där 
personer med missbruksproblem inte är en identifierad kategori. Inom 
landstingen arbetar företrädesvis sjuksköterskor eller läkare med behandling 
av missbruksproblem, medan personal inom kommunerna kan ha skiftande 
utbildningsbakgrund.  

Olika yrkesgrupper och utbildningar 
I början av 1990-talet karaktäriserades missbruksvården som ”ett 
professionellt fält utan professionella” och som saknade en ”klar definierad, 
legitimerad profession med ansvar för området” (Bergmark & Oscarsson, 
1994, s. 69). Detta uttryck syftade till att belysa det professionella fältets status 
och legitimitet, inte att bedöma kvaliteten på insatserna inom området. Till 
skillnad från läkarnas ställning inom hälso- och sjukvården saknar 
missbruksvården en exklusiv profession som både vardagligt och officiellt kan 
föra dess talan. Det finns ett professionellt fält som omtalas som missbruks- 
och/eller beroendevård men den traditionella utgångspunkten inom 
professionsforskningen med en profession som har en specifik utbildning och 
ett specifikt uppgiftsområde finns inte inom missbruks- och beroendevården 
(jmf t.ex. Freidson, 2001).  

 
Inom missbruks- och beroendevården arbetar socionomer, psykologer, läkare, 
sjuksköterskor och behandlingspedagoger. Det finns också grupper med annan 
utbildningsbakgrund eller grupper som saknar utbildning på högskolenivå. 
Exempel på sådana grupper är behandlare som har någon form av 
högskoleutbildning som inte är yrkesinriktad t.ex. en beteendevetenskaplig 
examen, personer som har en kvalificerad yrkesutbildning, s.k. KY-utbildning 
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med inriktning mot missbruksvård eller personer som saknar utbildning med 
relevans för området, men som kan ha egen erfarenhet av missbruk. En stor 
del av den personal som arbetar inom missbruksvården har en 
utbildningsbakgrund vid universitet eller högskola och har tillägnat sig ett 
kunskapssystem som gäller för deras speciella yrke, socialt arbete för 
socionomer, medicin för läkare, omvårdnadsvetenskap för sjuksköterskor, 
psykologi för psykologer och pedagogik för behandlingspedagoger etc. I 
avhandlingen studeras den yrkesgrupp som arbetar i direktkontakt med 
klienter och som här benämns behandlare. Behandlare är ingen enhetlig grupp 
med en gemensam utbildningsbakgrund eller som via sin yrkestitel har tydligt 
definierade arbetsuppgifter. Behandlares olika utbildningsbakgrund och 
avsaknaden av en yrkestitel som definierar arbetsuppgifterna är ett villkor som 
kan ha betydelse för hur kunskapsstyrningen anpassas och tolkas till en lokal 
praktik.  

 
Behandlare tillhör således den kategori av yrken där det inte finns en tydlig 
relation mellan utbildningsinriktning och ett yrkesfält, till skillnad från t.ex. 
läkare, sjuksjuksköterskor och poliser (Brante et al., 2014). Johnsson och 
Olofsson (2014) konstaterar att behandlingsassistent och liknande 
yrkesgrupper är en typ av yrken där yrkestitlarna i hög grad definieras av den 
organisation som den professionella arbetar i. Detta bekräftas i en studie som 
undersökte vilka yrkestitlar studenter, som avslutat en utbildning till 
behandlingspedagog, fått när de började arbeta inom missbruks- och 
ungdomsvård.14 Resultatet visade på en mångfald av olika yrkestitlar. Med 
samma utbildningsbakgrund uppgav 146 personer 46 olika yrkestitlar. De 
vanligaste var behandlingsassistent (26 %), behandlingspedagog (13 %) och 
socialsekreterare (8 %). Men det var också 25 personer som uppgav en unik 
yrkestitel, som de var ensamma om; missbrukspedagog, alkohol- och 
narkotikakonsulent, boendehandledare, hemterapeut, medlare etc. 

 
Ovanstående redogörelse är ett exempel på den mångfald av yrkestitlar som 
kan förekomma inom området. Andra studier av personal inom 
missbruksvården uppvisar samma bild. I en kartläggning av missbruksvårdens 
öppenvård (Socialstyrelsen, 2008) identifierades tre större yrkesgrupper:     
23,6 % av personalen var behandlingsassistenter, 22,4 % socialsekreterare och 

14 Studien genomfördes 2011 av avhandlingens författare som ett uppdrag inom forskningsprojektet 
”Professionella villkor och värderingar. Tre generationer professionella på den svenska 
arbetsmarknaden”. Delar av resultatet finns publicerat i rapporten Professioner i kunskapssamhället. 
En studie av svenska professioner mellan 1996 och 2010 (Brante, Johnsson, Olofsson, & Svensson, 
2014).  Den refererade studien syftade till att undersöka yrkesgruppen behandlingspedagog som ett 
exempel på s.k. preprofessionerna. De behandlingspedagoger som ingick i undersökningen hade 
studerat vid utbildningsprogrammet Ungdoms- och missbruksvård, vid Linnéuniversitetet. 184 
studenter som avslutat utbildningen mellan 2001-2008 deltog i undersökningen. Ungdoms- och 
missbruksvård är den enda utbildningen i Sverige som har en specifik inriktning mot missbruksvård. 
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11,4 % sjuksköterskor. Andra yrkesgrupper var kurator, psykolog, läkare, 
vårdare/skötare, mentalskötare, handledare, särskilda utredare och 
administrativ personal. Dessutom fanns en stor grupp 18,6 % som 
kategoriserades som ”annan personalkategori”, en grupp som antagligen 
rymmer personal som har yrkestitlar som är mer eller mindre unika. Den titel 
som är vanligast både i den tidigare refererade studien om 
behandlingspedagoger15 och i Socialstyrelsens studie (2008) är behandlings-
assistent, en yrkesgrupp som inte självklart kan kopplas ihop med en specifik 
yrkesutbildning.  

 
I flera offentliga utredningar påtalas att personal inom missbruks- och 
beroende saknar kunskap specifikt om missbruk och att missbruk inte är ett 
centralt innehåll i grundutbildningar inom fältet (SOU 2000:126, 2005:82, 
2008:18). Att centrala yrkesgrupper inom fältet saknar specifik utbildning 
inom området är inget nytt problem. I en studie från 2000 gjordes en 
kartläggning av i vilken grad undervisning i alkohol- och drogkunskap 
förekom inom grundutbildningar till apotekare, läkare, sjuksköterska, 
socialpedagog, psykolog och socionom (Håkansson, 2000)16. Antalet 
obligatoriska poäng under hela utbildningstiden varierade mellan 0,2 poäng 
till 12 poäng17.   

 
Även i den s.k. Missbruksutredningen (SOU 2011:35) tas detta upp. 
Utredningen konstaterar att missbruks- och beroendevården inte är tillräckligt 
kunskapsbaserad och att kompetensen hos delar av personalen brister. Inom 
vissa delar av verksamheterna saknar personal särskild utbildning för 
arbetsuppgiften. Inom grundutbildningar för centrala yrkesgrupper som 
socionomer, sjuksköterskor, psykologer och läkare saknas tillräckligt innehåll 
som berör missbruk- och beroende. Dessutom erbjuder få universitet och 
högskolor specifik vidareutbildning för yrkesgrupper inom området, vilket gör 
att möjligheterna till kompetensutveckling är begränsade. Idag finns det inga 
specialiseringar som påbyggnad på grundutbildningen för socionomer, 
sjuksköterskor, psykologer eller läkare.18  För läkare och sjuksköterskor finns 
en inriktning mot psykiatrisk vård och allmän psykiatri, en inriktning som 
ligger närmast en förberedelse för ett arbete inom missbruks- och 
beroendevård. För psykologer utfärdas ingen specialistbehörighet inom 
missbruksområdet, men det finns inslag om missbruk och beroende i 

15 Se fotnot 14. 
16 Med alkohol- och drogkunskap avses i rapporten ”kunskap utifrån ett biomedicinskt, historiskt, 
kulturellt, psykologiskt, socialt och sociologiskt perspektiv. 
17 1 poäng motsvarades av en veckas heltidsstudier. 
18 Dock ger vissa universitet kurser och masterprogram på avancerad nivå med inriktning mot 
missbruk, t.ex. i socialt arbete, missbrukspsykologi eller som vid Linnéuniversitetet en 
tvärvetenskaplig nordisk master med inriktning mot missbruks- och beroendevård. 
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specialiteterna för klinisk psykologi och pedagogisk psykologi (SOU 
2011:35).  

 
Samtidigt finns det undersökningar som visar att personal inom missbruks- 
och beroendevården är förhållandevis välutbildade och har lång erfarenhet av 
att arbeta inom området. I en enkätundersökning till drygt 500 respondenter 
inom frivården, socialtjänsten och beroendevården hade 87 % av 
respondenterna inom frivården högskoleutbildning, motsvarande siffra för 
socialtjänsten var 85 % och för beroendevården 65 %. De svarande hade i 
genomsnitt arbetat mellan 13 och 15 år inom missbruks- och beroendevården 
(Christophs, 2009). Det tycks också som att behandlare inom missbruks- och 
beroendevård i allt högre grad har en akademisk examen. I ytterligare en 
studie jämfördes ”yngre” behandlingsassistenter med ”äldre”19. Av de yngre 
hade 69 % en akademisk examen, jämfört med 47,3% för de äldre (Olofsson, 
2014). 

 
Avsaknaden av en specifik utbildning med inriktning mot missbruk, olika 
utbildningsbakgrund och olika organisationstillhörigheter är i sig faktorer som 
kan försvåra samarbetet såväl mellan professioner som mellan organisationer. 
I en undersökning av 17 yrken (Johnsson & Olofsson, 2014) studerades också 
den yrkesgrupp som definierades som behandlingsassistent. En fråga i studien 
rörde i vilken grad som personer med dessa yrken samarbetade med andra om 
hur en arbetsuppgift skulle lösas, om det förekom konflikter mellan yrkena i 
detta avseende och om behandlingsassistenterna uppfattade sig underordnade 
ett annat yrke. Resultatet visade att 96,3 % av behandlingsassistenterna 
uppgav att man samarbetade med andra yrken i ”mycket hög grad” eller i 
”någon grad”. En stor andel (73 %) upplevde konflikter med andra yrken och 
uppfattade sig också som underordnade en eller flera andra yrkesgrupper (70 
%). Behandlingsassistenter tillhörde de fem yrkesgrupperna som i stor 
utsträckning uppfattar sig som underordnade en annan yrkesgrupp och då 
främst i förhållande till socionomer20. 

 
Även de tidigare resonemangen om att yrkestitlarna inom missbruks- och 
beroendevård i hög grad definieras av organisationstillhörighet bekräftas i 
studien av Johnsson och Olofsson (2014). På frågan om vilka yrken 
respondenterna samarbetade med uppgav de i lika hög grad ett yrke som en 
organisation. Det vill säga att respondenterna svarade att man t.ex. 
samarbetade med landstinget istället för med en sjuksköterska eller en läkare. 
Studien illustrerar en komplexitet när det gäller organisations- och  
yrkestillhörighet och som kan försvåra samarbetet såväl inom som mellan 
organisationer och professioner. 

19 Gruppen ”äldre” var födda 1946- 1955 och gruppen yngre 1971-1980. 
20 De andra yrkesgrupperna var sjuksköterska, biomedicinsk analytiker, polis och arkitekt 
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Samtidigt som behovet av ökade inslag om missbruk och beroende i relevanta 
grundutbildningar betonas, finns det tendenser som går i en annan riktning. År 
2009 utvärderades socionomutbildningen av högskoleverket (2009). I denna 
utvärdering diskuterar bedömargruppen förhållandet mellan 
generalistutbildning och specialistutbildning och menar att det är nödvändigt 
att socionomutbildningen förblir en generalistutbildning, för att inte 
studenternas möjligheter att arbeta inom hela det sociala arbetsfältet ska 
begränsas. En av de granskade socionomutbildningarna som hade en 
inriktning mot missbruk, ohälsa och rehabilitering fick därmed sin 
examensrätt ifrågasatt. Beroende på perspektiv kan alltså två statliga aktörer 
ha olika uppfattningar om hur utbildning på högskolenivå ska utformas. 
Högskoleverket betonar det generella, medan missbruksutredningen ovan ser 
behov av kunskapsinnehåll som rör missbruk, dvs. en ökad specialisering. 

 
Sammanfattningsvis kan konstateras att det inte finns en specifik profession 
som har ansvar för uppgiften ”behandling av personer med 
missbruksproblem”. Den klassiska bilden av hur professioner utvecklar sitt 
yrkeskunnande utgår från att detta sker med grund i en gemensam 
kunskapsbas, men inom missbruks- och beroendevården saknas en sådan. I 
offentliga utredningar påtalas att centrala grundutbildningar inom området 
saknar tillräcklig med innehåll som rör missbruk. Vilket i sin tur är kopplat till 
att det saknas en specifik profession och i princip högskoleutbildningar som är 
inriktade mot området.21 Detta är faktorer som också kan få betydelse för 
samarbete mellan och inom organisationer och när det gäller hur behandlare 
tolkar och anpassar kunskapsstyrning till en lokal kontext. 

Synen på missbruk 
Några villkor som hittills diskuterats har handlat om traditionens makt via 
institutionaliserade föreställningar, mångfalden när det gäller aktörer och 
yrkesgrupper, brist på kunskap specifikt om missbruk i grundutbildningar, 
villkor som kan ha betydelse för hur kunskapsstyrningens innehåll tolkas och 
anpassas i en lokal kontext. Men för att kunna utveckla kunskap inom ett 
område krävs också att inblandade parter är någorlunda överens om vilken 
slags kunskap som behöver utvecklas och som är beroende av hur ”problemet” 
uppfattas och vilka lösningar som föreslås. När det gäller missbruks- och 
beroendeproblem finns olika förklaringsmodeller som växlat över tid. Hur 
människor och samhället uppfattar ett visst problem är beroende av hur detta 
problem definieras och förklaras och vilka organiserade åtgärder som anses 
meningsfulla och berättigade (Blomqvist, 2003). Eller annorlunda uttryckt – 
insatser och åtgärder på såväl samhällsnivå eller individnivå – påverkas av hur 

21 Vid Linnéuniversitetet finns dock en högskoleutbildning med fokus ungdoms- och missbruksvård. 
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vi uppfattar missbruksproblemens natur. Idag finns det ingen modell eller teori 
som forskare inom området är överens om och som förklarar varför människor 
använder alkohol eller narkotika på ett sådant sätt att det inverkar menligt på 
deras liv. I de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård tar man 
heller inte ställning utan skriver att:  

 
I brist på ett säkert kunskapsunderlag och med de uppenbara 
svårigheterna att utveckla en teoretisk grund med generell giltighet, 
menar vi att det enda rimliga förhållningssättet till tillstånden 
missbruk och beroende är att de är multifaktoriella fenomen. Med 
det menas att många faktorer, ibland i samverkan, har betydelse vid 
utvecklingen av missbruk och beroende (Socialstyrelsen, 2007, s. 
34) 

 
Det finns enligt Socialstyrelsen inte vetenskapligt underlag för att betrakta 
alkoholberoende som en sjukdom. Blomquist (2009) menar att 
Socialstyrelsens försiktighet i denna fråga delvis kan bero på att frågan om 
missbruksproblemens orsaker uppfattas som alltför kontroversiell att ta 
ställning till. Missbruksutredningen däremot definierar missbruk och beroende 
som i första hand ett sjukdomstillstånd och menar att den förklaringsmodellen 
kommit att omfattas av allt fler i takt med ökad kunskap (SOU 2011:35). 
Samtidigt har det riktats kritik mot missbruksutredningens uppfattning och att 
den återspeglar den tendens till medikalisering av missbruksproblem som 
pågått sedan 1980-talet. Medikalisering, dvs. att framställa missbruk som en 
sjukdom som ska behandlas med medicinska interventioner, är en följd av de 
ökade kraven i samhället på rationalitet, effektivitet och mätning. 
Medikalisering är en process som idag huvudsakligen är inriktad på att 
”transformera ovetenskap till vetenskap” (Bergmark, 2012, s. 239) och där 
genomslaget av evidensbaserad medicin haft betydelse för utvecklingen. 

 
Socialstyrelsens ställningstagande till missbruk och beroende speglar en del av 
den oenighet som finns och funnits inom forskningsfältet. Blomqvist menar i 
likhet med Socialstyrelsen, att det råder relativt stor enighet om att missbruk är 
ett multifaktoriellt eller bio-psyko-socialt problemkomplex. Men trots detta, så 
har de försök till integrerande perspektiv som gjorts ändå hållit fast vid den 
egna disciplinens förklaringsmodell som den primära faktorn, medan andra 
modeller uppfattas som bidragande sekundära faktorer (Blomqvist, 1999, 
2009). Missbruk som ett multifaktoriellt problem kan uppfattas på två sätt. 
Enligt det ena synsättet ses de olika faktorerna som samverkande till att 
missbruksproblem uppstår, som en statisk modell där problemen uppfattas 
som ”… en produkt av ett antal på ett komplext sätt samverkande, men 
diskreta orsaksfaktorer” (Blomqvist, 1999, s. 37). Det andra synsättet kallar 
Blomqvist för aktörsmodellen, vilket innebär att individens handlingsmönster 
och handlingsutrymme betonas och ses som format av strukturella och 
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individuella förhållanden. Detta får också betydelse för hur man ser på 
lösningen av problemen. Enligt det första synsättet handlar det mer om att 
analysera de olika faktorerna och hur de samverkar, medan det andra synsättet 
innebär att individens motiv, tilltro till behandling och övriga 
livsomständigheter, ses som viktiga faktorer när man bedömer vilken insats 
som kan vara lämplig. Samhällets syn på missbruksproblem är inte främst ett 
resultat av professionella eller vetenskapliga framsteg, utan grundas i politiska 
och ideologiska överväganden. I början av 1900-talet fanns en övervägande 
individbaserad och moraliserande syn på personer med missbruk, under 1960- 
och 1970-talet sågs missbruk som ett symtom på strukturella brister i 
välfärdssamhället, till att idag också uppfattas som ett individproblem men nu 
inramad i en medicinsk kontext byggd på forskning och med en professionell 
grund (Oscarsson, 2011). 

 
Mot bakgrund av att missbruks- och beroendevården kan beskrivas som ett 
tvärprofessionellt fält och att det enligt flera forskare i högre grad styrts av 
ideologiska och politiska övervägande än vetenskapliga framsteg är det inte 
förvånande att det också varit svårt att enas om en gemensam uppfattning om 
missbruksproblemens orsaker och lösningar. Avsaknaden av konsensus 
gällande missbruksproblemens natur inom fältet är även det en faktor som kan 
ha betydelse för hur behandlare tolkar och anpassar kunskapsstyrningens 
innehåll till ett lokalt sammanhang. 

På väg mot ett organisatoriskt fält? 
I kapitlet har jag beskrivit och diskuterat organisatoriska och professionella 
villkor inom missbruks- och beroendevården. Missbruks- och beroendevården 
sammantaget kan beskrivas som ett mångfacetterat fält när det gäller 
traditioner och kulturer, organisering, professioner och yrkesgrupper, 
utbildning och synen på missbruk. Förståelsen av missbruks- och 
beroendevården som ett mångfacetterat fält är centralt i relation till 
kunskapsstyrning, då det finns skäl att anta att det kommer att ske en tolkning 
och anpassning till en lokal praktik, där organisatoriska och professionella 
villkor får betydelse för hur och utifrån vilka grunder anpassningen sker.  
 
Kunskapsstyrningen riktar sig till området som om det vore ett gemensamt fält 
och samma kunskapsinnehåll sprids oavsett organisation eller profession. 
Samtidigt är ambitionerna att skapa en ökad likriktning när det gäller metoder, 
arbetssätt och terminologi. Det vill säga att å ena sidan uppfattas området som 
ett gemensamt fält och å andra sidan är ambitionerna att genom 
kunskapsstyrning skapa ett gemensamt fält. Ett sätt att uppfatta denna 
dubbeltydighet är att kunskapsstyrning kan ses som början på en 
institutionaliseringsprocess och det kan därför vara en poäng att diskutera vad 
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som händer med organisationer som blir föremål för samma sorts 
påverkansprocesser22.  

 
Organisatoriska fält är ett begrepp som används för att beskriva hur 
organisationer genom olika institutionaliseringsprocesser kommer att uppfatta 
sig tillhörande ett och samma fält. Med organisatoriska fält menas då:  

 
…those organizations that, in the aggregate, constitute a recognized 
area of institutional life: key supplies, resource and product 
consumers, regulatory agencies, and other organizations that 
produce similar services or products (DiMaggio & Powell, 1983, s. 
148) 

 
Det handlar om organisationer som själva och av omgivningen uppfattar att de 
utför samma sorts tjänster och som styrs av liknande regelverk. Det 
organisatoriska fältet ska uppfattas som en analytisk konstruktion och i vilken 
grad som aktörer interagerar är en empirisk fråga (DiMaggio & Powell, 1983; 
Sahlin-Andersson, 1998). Själva fältdefinitionen i sig kan också utgöra en 
institutionaliseringsprocess (R. Johansson, 2002). Genom att allt mer tala om 
landstingens respektive kommunernas verksamheter med en gemensam 
benämning ”missbruks- och beroendevård”, kan behandlare som arbetar inom 
området i allt större utsträckning uppfatta sig själva som tillhörande samma 
fält. R. Johansson (2002) menar också att definitionen av fältet ibland kan vara 
av ganska tvingande karaktär t.ex. när staten definierar ett fält genom att 
lagstifta om saken eller fastställer regler och normer för ett 
verksamhetsområde. Kunskapsstyrning i form av nationella riktlinjer och 
implementering av evidensbaserad praktik kan ses som exempel på normer 
som i det här fallet kan vara svåra att nonchalera. De olika verksamheterna 
oavsett huvudman och uppdrag blir alltså utsatta för samma 
påverkansprocesser som kan leda till att olika yrkesgrupper i högre grad 
kommer att uppfatta att de tillhör samma fält. Men i vilken utsträckning de 
olika professionerna uppfattar sig som tillhörande samma fält dvs. som 
professionella inom missbruks- och beroendevården eller om de istället 
betraktar sig som tillhörande en speciell organisation, som socialtjänst, 
beroendevård, ett specifikt behandlingshem eller som tillhörande ett specifikt 
yrke som socionom, behandlingspedagog, läkare eller sjuksköterska är en 
öppen fråga.  

 
Det finns också förhållanden som kan tala emot en institutionaliseringsprocess 
och som har att göra med några av de organisatoriska och professionella 

22 Med institutionaliseringsprocess menas att handlingsmönster i en organisation som upprepas över 
tid, vinner stöd i normer och värderingar och blir rättfärdigade och befästa som taget-för-givna 
(Agevall 2005). 
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villkor som tidigare tagits upp. Det berör frågor som t.ex. vilken betydelse det 
kan ha att de organisationer som styrningen riktar sig mot är politikerstyrda 
och av tradition är vana vid ett stort självstyre. Det kommunala självstyret 
innebär att kommuner och landsting kan göra andra ideologiska eller 
finansiella prioriteringar än statsmakten och det kan vara svårt att ”ens i teorin 
toppstyra svenska kommuner” (Lundström & Shanks, 2013, s.111). Vidare har 
kommunernas och landstingens verksamheter olika traditioner och kulturer 
som har institutionaliserats och som kan vara svårföränderliga. Andra 
betydelsefulla faktorer som kan försvåra utvecklingen mot ett gemensamt fält 
är att organisationerna har olika uppdrag, att det saknas en samsyn om 
missbrukets orsaker och lösningar och att det inte finns en profession som 
naturligt är ”mottagare” för kunskapsstyrningen och som i sin tur kan driva 
kunskapsutvecklingen inom området. 

 
Missbruks- och beroendevården kan således beskrivas som ett mångfacetterat 
fält där de statliga insatserna som riktas mot fältet också syftar till att skapa en 
större homogenitet och att behandlare i högre grad ska uppfatta att de arbetar 
inom ett gemensamt fält. På samma sätt som det finns ett spänningsfält mellan 
statlig och professionell styrning finns även ett spänningsfält mellan ökad 
homogenitet och ett heterogent fält. I avhandlingen undersöks inte om 
kunskapsstyrning leder till ökad homogenitet eller om behandlare uppfattar sig 
som tillhörande ett gemensamt organisatoriskt fält utan resonemanget syftar 
till att tjäna som en tankeram i den fortsatta framställningen. 
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3. TEORETISKA PERSPEKTIV  

För att förstå hur idéer som kunskapsstyrning och evidensbaserad praktik 
sprids, tolkas och anpassas i en praktik inom missbruks- och beroendevården 
har jag använt och inspirerats av nyinstitutionell teoribildning. Detta 
perspektiv är avsett att utgöra ett teoretiskt ramverk som kombineras med 
professionsteori för att belysa avhandlingens frågor ur såväl ett struktur- som 
ett aktörsperspektiv. Det är vanligt att nyinstitutionell teori på liknande sätt 
kombineras med andra teorier eftersom teorin har sina begräsningar. Den 
nyinstitutionella teoribildningen passar bäst för att diskutera företeelser mellan 
organisationer, men ju närmare man kommer ”praktikens detaljer, vad man 
faktisk gör desto närmare gränsen för den institutionella teorins tillämpbarhet 
kommer man” (Johansson, R., 2009, s. 14). Det råder delade meningar om 
huruvida nyinstitutionalism är en sammanhållen teori eller inte.  Den 
nyinstitutionella teorin uppstod i USA, men fick enligt R. Johansson (2009) 
inte genomslag som en sammanhållen teori i Skandinavien. Istället har den 
betraktats som en uppsättning idéer. Skandinavisk nyinstitutionalism har 
inspirerats av den amerikanska institutionalismens idéer, men blandat dessa 
med andra forskningstraditioner. Det är därför befogat att prata om en 
skandinavisk version och att benämna perspektivet för en teoribildning snarare 
än en teori (a.a.). 

 
I en argumentation mot att den nyinstitutionella teoribildningen tenderat att 
alltför ensidigt fokusera på strukturer, menar Scott (2008) att de studier som 
kan förena ett aktörs- och strukturperspektiv i hans mening är de mest 
intressanta. 

 
To my mind, the most interesting institutional studies are those 
examining the interplay of such top-down and bottom-up processes 
as they shape organizations (Scott, 2008, s. 214). 

 
Enligt Scott (a.a.) påverkas organisationer av transnationella processer och 
strukturer som gör att organisationer i olika länder påverkas av samma idéer. 
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Men individer i en organisation är inte bara viljelösa offer för strukturers 
påverkan utan individers handlingar och intressen påverkar också 
organisationen. Hur idéer som kunskapsstyrning och evidensbaserad praktik 
sprids, tolkas och anpassas till en lokal kontext är således beroende av vilka 
idéer i samhället som är i omlopp, hur andra jämförbara organisationer 
reagerar på idéerna, men också av hur enskilda behandlare uppfattar dessa 
idéer och dess tillämpbarhet i den egna verksamheten.  
 
Det andra teoretiska perspektivet är professionsteori som används för att 
analysera hur behandlares uppfattningar om kunskapsstyrningens innehåll 
också formas av villkor för professionellt arbete som t.ex. graden av autonomi, 
uppfattningar om arbetsuppgiften, kunskapsbas etc., och hur detta kan ta sig 
olika uttryck beroende på det lokala sammanhanget och enskilda individers 
uppfattningar. Det finns exempel på studier där dessa två perspektiv använts 
t.ex. för att studera framväxten av ”personligt ombud” som en ny yrkesgrupp 
(Järkestig Berggren, 2010), professionellt gränsarbete bland socionomer 
(Liljegren, 2008b) eller professionalisering av lärarkåren (Lilja, 2014). 
Slutligen mot bakgrund av att kunskapsstyrning syftar till kunskaps- och 
verksamhetsutveckling inom missbruks- och beroendevården, diskuterar jag 
villkor för lärande i arbetslivet. Avsikten är att öka förståelsen av vad som 
krävs i termer av lärande för att kunskapsstyrning ska ha möjlighet att bidra 
till kunskapsutveckling. 

Nyinstitutionell teori 
Översättning och redigering  
Inom den svenska varianten av den nyinstitutionella teoribildningen har det 
dominerande intresset varit hur idéer får spridning (reser) och tas emot av 
organisationer inom samma fält och där aktörerna oftast är enskilda 
organisationer (Johansson, R., 2009). Centrala begrepp i avhandlingen är 
”översättning” och ”redigering” som används som motsvarighet till de mer 
vardagliga termerna ”anpassning” och ”tolkning”.  
 
Översättning handlar inte bara om en språklig omvandling utan alla slags 
förändringar som händer med en idé eller modell när den når en organisation. I 
denna process är mottagarna både ”transportörer och transformatörer (och 
därmed innovatörer) av idéer” (Johansson, 2002, s.106). Detta innebär dock 
inte total frihet för de lokala aktörerna. Dels begränsas handlingsutrymmet 
med hänsyn till vad som är lämpligt att göra i den egna organisationen och 
dels beror det på hur specificerade idéerna är, om de är abstrakta och lämnar 
utrymme för tolkning eller om de är mer detaljutformade. Med översättning 
avses i avhandlingen hur kunskapsstyrningens innehåll anpassas till 
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organisatoriska och professionella villkor, som t.ex. typ av verksamhet eller 
behandlarnas autonomi. 

 
Redigering i sin tur handlar om implicita regler som innebär att idéer och 
modeller redigeras via social kontroll, konformism och traditionalism 
(Johansson, R., 2009; Sahlin-Andersson, 1998). Genom att använda termen 
redigering vill jag i enlighet med Sahlin-Andersson understryka att den nya 
reformens eller modellens ursprungskälla konstrueras och rekonstrueras 
genom berättandet. All kunskap som hämtas på distans måste tolkas i 
förhållande till den lokala situationen och ges en innebörd eller ”mening”. 
Berättelser redigeras kontinuerligt där varje ny inramning ger berättelsen dess 
speciella betydelse. Det finns en aktör som introducerar den nya modellen som 
kan vara professionella, ledare, planerare etc. Vid införandet redigeras 
modellen via implicita redigeringsregler och de underliggande 
grundantagandena blir sällan föremål för val eller diskussion utan tas för 
givna. Redigerarna översätter berättelsen i förhållande till den situation där 
modellen ska appliceras och i relation till de förutsättningar som är givna av 
det större institutionella sammanhanget. Vissa aspekter av modellen tonas ner 
och andra lyfts upp för att kunna passas in i det lokala sammanhanget (Sahlin-
Andersson, 1998). Med redigering avses i avhandlingen hur behandlare tolkar 
kunskapsstyrningens innehåll, dvs. vilken innebörd eller mening behandlarna 
tillskriver innehållet i förhållande till sitt arbete och till uppfattningar som 
finns på arbetsplatsen eller i organisationen.  

Spridning av evidensbaserad praktik  
Hur översättning och redigering sker i en praktik är beroende av hur en idé är 
förpackad. Erlingsdóttir (1999) har visat att idéer som är löst förpackade är 
lättare att omtolka och anpassa till lokala förhållanden, medan en idé som har 
en mer tydlig förpackning är lättare att överföra. Dessutom ger idéer som 
flyttas mellan organisatoriska fält större utrymme för omtolkningar medan 
idéer som flyttas geografiskt inom samma fält, minimerar utrymmet för lokala 
omtolkningar. 

 
Evidensbaserad praktik är en idé som till det yttre har en stram förpackning. 
Det finns en beskrivning av idealmodellen, som innebär att praktiken ska väga 
samman tre kunskapskällor; bästa tillgängliga vetenskapliga kunskap, 
professionell expertis och brukarens erfarenheter (SOU 2008:18). Idén är 
också associerad med positiva värden som vetenskaplighet, etik och 
effektivitetet. Det vill säga att de argument som förs fram handlar om att 
insatser ska vila på vetenskaplig kunskap, klienter ska inte utsättas för metoder 
som inte fungerar och genom att använda effektiva insatser minskar 
kostnaderna. Men idén har ett löst innehåll, bl.a. beroende på att det finns 
utrymme för olika definitioner av evidens och att den vetenskapliga grund som 
förespråkas (RCT-studier) saknas i tillräcklig hög omfattning inom missbruks- 
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och beroendevård (Austin, 2008; Bergmark, A. & Lundström, 2006; 
Lundström & Shanks, 2013). Denvall och Johansson som granskat 
implementeringen av en evidensbaserad praktik inom socialtjänsten hävdar att 
programmet är ”tomt och urvattnat” (Denvall & Johansson, 2012, s. 41). Man 
är överens om en kommande framtida evidensbaserad praktik, men diskuterar 
inte hur man kan ta tillvara forskarsamhällets kunskaper, de professionellas 
välgrundade erfarenheter eller hur brukares synpunkter kan systematiseras. 
Programidén framstår som otydlig (a.a.).  

 
För att en idé ska kunna resa, dvs. förflytta sig i fältet, behöver den kopplas lös 
från sitt sammanhang. Evidensbaserad medicin är en idé som rest mellan fält, 
(från medicin till t.ex. socialt arbete) och under resans gång modifierats från 
att vara ett arbetssätt för praktiker att fatta beslut i sin praktik, till att bli en 
styrningsfilosofi och har på det viset kopplats lös från sitt ursprungliga 
sammanhang. En idé behöver också förenklas till en prototyp, modell eller 
etikett för att den ska bli lättare att överföra, men vad idén står för blir inte 
tydligt förrän i den lokala organisationen (Erlingsdóttir, 1999; Sahlin-
Andersson & Sévon, 2003).  
 
Ett av argumenten för en evidensbaserad praktik är att insatser som görs ska 
bygga på vetenskaplig kunskap, ett argument som det är svårt att ha några 
invändningar emot. Idéer som är förknippade med vetenskaplighet är också 
lättare att sprida och gör att en modell lättare kan erhålla legitimitet och 
framstå som vetenskaplig och sann (Sahlin-Andersson och Sévon 2003). 
Genom att presentera effekterna (insatser som vilar på vetenskaplig kunskap) 
av identifierabara aktiviteter (EBP), anvisar modellen ett recept som är möjligt 
att överföra. När evidensbaserad praktik blivit en del av kunskapsstyrningens 
innehåll har vissa delar i den ursprungliga modellen tonats ner till förmån för 
en ökad betoning på forskningsresultat och nationella riktlinjer, dvs. de delar 
som handlar om att praktiken själv ska söka efter bästa möjliga 
forskningsresultat och väga samman det med den kliniska erfarenheten och 
klientens önskemål har tonats ner. Enligt Sahlin-Andersson och Sévon (2003) 
blir en modell på det viset lättare att sprida genom att det är etiketten 
”evidensbaserad praktik” som sprids och inte komplicerade tekniker eller 
underliggande grundantagen som modellen bygger på. 

 
Kunskapsstyrning inom missbruks- och beroendevården präglas av ett ”top- 
down” perspektiv. Det är staten och dess myndigheter tillsammans med 
samarbetspartners som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) som 
ansvarar för att sammanställa och sprida kunskap till praktiken. Samma 
kunskapsstyrning riktas till alla oavsett om man är behandlingspedagog, 
socionom, sjuksköterska, psykolog eller läkare. Förutom att den 
evidensbaserade modellen förenklats när den överförs till praktiken så 
diskuteras inte heller ”komplicerande” faktorer som organisationernas och 
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professionernas olika förutsättningar t.ex. vad det kan innebära att 
organisationerna har olika uppdrag och professionernas olika autonomi, inte 
heller diskuteras förutsättningar för lärande eller hur en organisation kan ta 
tillvara den erfarenhetsbaserade kunskapen hos sina anställda. På det viset har 
termer som kunskapsstyrning och evidensbaserad praktik ryckts loss ur sitt 
sammanhang och förvandlats till mindre komplicerade modeller som är lättare 
att överföra. Idén om en evidensbaserad praktik har en stram förpackning men 
ett lösare innehåll, vilket gör att den kan bli föremål för översättningar och 
redigering när den når den lokala praktiken. 

Organisatoriska fält  
Den statliga kunskapsstyrningen riktar sig främst mot landstingens och 
kommunernas missbruks- och beroendevård som i detta avseende betraktas 
som ett organisatoriskt fält. Kunskapsstyrningen syftar bl.a. till att de olika 
verksamheterna och organisationerna inom missbruks- och beroendevården 
ska bli mer lika varandra, när det gäller klassificering av missbruksproblem, 
vilka rutiner eller metoder man använder, men också att verksamheterna ska 
komma att omfatta idén om en evidensbaserad praktik. Inom den 
nyinstitutionella teorin används begreppet organisatoriska fält för att beskriva 
hur organisationer genom olika institutionsprocesser kommer att uppfatta sig 
som tillhörande ett och samma fält.23 Det handlar om organisationer vars 
aktiviteter definieras på samma sätt och det organisatoriska fältet kan 
beskrivas som ett system av relationer som uppstått genom att medlemmarna 
uppfattar att de arbetar med samma saker (Sahlin-Andersson, 1998). Det som 
institutionaliseras är klassifikationer, rutiner, scripts och kognitiva scheman 
(Johansson, 2002; Powell & DiMaggio, 1991). Kunskapsstyrningen syftar till 
att idén om en evidensbaserad praktik ska bli institutionaliserad inom fältet 
och tagen-för-given, det vill säga uppfattas som ett naturligt sätt att arbeta på. 
Men huruvida medlemmar inom ett fält uppfattar att de tillhör samma 
organisatoriska fält är en empirisk fråga, (DiMaggio & Powell, 1983; Sahlin-
Andersson, 1998) dvs. om behandlare inom landstinget upplever att de har 
samma sorts arbetsuppgift och uppfattar missbruksproblem och dess lösningar 
på likartat sätt. Vilket i sin tur har betydelse för hur kunskapsstyrningens 
innehåll kommer att översättas och redigeras. 
 
En utgångspunkt inom nyinstitutionell teori är att organisationer som uppfattar 
att de ingår i samma fält anpassar sig till varandra. Organisationer gör detta för 
att den egna verksamheten ska framstå som legitim vilket också gör att 
organisationer blir mottagliga för samma sorts idéer, som t.ex. evidensbaserad 
praktik. DiMaggio och Powell (1983) använder sig av begreppet isomorfism 
för att diskutera organisationers anpassning till varandra. Det kan finnas olika 
drivkrafter för denna anpassning och författarna skiljer analytiskt på tre 

23 Se kapitel 2. 
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typologier. Tvingande isomorfism har sitt ursprung i den svagare 
organisationens förhållande till den starkare och de anpassningskrav som 
följer av det. Staten är den främsta källan och kan genom lagstiftning eller 
genom fördelning av resurser direkt eller indirekt påverka sättet att organisera 
verksamheter på. Den andra drivkraften är mimetisk isomorfism. Det handlar 
om att organisationer imiterar andra organisationer som upplevs som mer 
framgångsrika. Särskilt gäller de organisationer som karaktäriseras av en 
inneboende osäkerhet t.ex. på grund av otydliga mål eller oklarheter om 
eventuella samband mellan orsak och verkan. Normativ isomorfism slutligen 
är en följd av den ökande professionaliseringen där professioner genom 
samma utbildning och gemensamma nätverk likriktar sina respektive 
organisationer (a.a.).  

 
När det gäller det organisatoriska fältet missbruks- och beroendevården finns 
drivkrafterna för en anpassning till en evidensbaserad praktik inom samtliga 
typologier. Införandet av EBP är till stora delar ett statligt projekt och av det 
följer att anpassningen kan uppfattas som mer eller mindre tvingande. 
Missbruksvård är också en typ av verksamhet där kopplingen mellan orsak 
och verkan är oklar och i idén om en evidensbaserad praktik som en 
vetenskaplig och rationell modell, kan det finnas löften om svar på de problem 
som verksamheterna brottas med. Detta gäller särskilt socialtjänstens 
verksamheter som har en grund i en annan kunskapstradition, än den mer 
naturvetenskapligt inriktade hälso- och sjukvården och inte åtnjuter samma 
legitimitet. Ett exempel på det är ett förslag i en offentlig utredning (SOU 
2011:35) om att överföra socialtjänstens missbruksvård till hälso- och 
sjukvården på grund av att det inte uppfattades som attraktivt att söka vård 
inom socialtjänsten. Ett sätt att göra socialtjänstens missbruksvård mer 
attraktiv kan då vara att ansluta sig till idén om en evidensbaserad praktik, en 
idé som har sitt ursprung inom den mer naturvetenskapliga medicinen.  
 
När det gäller normativ ismorfism som innebär att professioner genom likartad 
utbildning och egna nätverk formar de organisationer som de arbetar i är det 
inte lika framträdande inom missbruks- och beroendevården. Detta på grund 
av att det inte finns en specifik profession för missbruks- och beroendevård 
och att ingen profession ensam gör anspråk på jurisdiktion över området24. 
Samtidigt som det enligt Evetts (1999) är en vanlig missuppfattning att 
betrakta professioner som enhetliga grupperingar. Professioner kan inom sig 
ha både gemensamma och konkurrerande intressen. Inom det organisatoriska 
fältet missbruks- och beroendevård kan det alltså samtidigt finnas en strävan 
till likformighet genom professionella nätverk och gemensam utbildning, 

24 Begreppet jurisdiktion utvecklas senare i kapitlet. 
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samtidigt som det förekommer konkurrens mellan och inom professioner om 
vilka arbetsuppgifter som ska anses tillhöra organisationen eller professionen. 
 
Kunskapsstyrning och speciellt de nationella riktlinjerna innebär också en 
form av standardisering, dvs. en slags regler för hur arbetet bör utföras. 
Johansson (2002) menar att standarder kan ses som ett tillägg till DiMaggios 
& Powells (1983) tre typer av isomorfism. För att den här sortens regler ska få 
genomslagskraft krävs att standardiserarna, dvs. de som utformar standarden 
har legitimitet. När det gäller nationella riktlinjer bygger kunskapsunderlaget 
på vetenskaplig forskning och riktlinjerna är utformade av expertgrupper som 
är tillsatta av Socialstyrelsen. Det är ett vanligt sätt enligt Johansson (2002) att 
hävda expertstatus genom att dels knyta standardiseringen till en professionell 
sammanslutning och dels hänvisa till vetenskaplig kunskap. 
Kunskapsstyrningen syftar till att sprida samma kunskapsinnehåll till alla 
inom missbruksvården, vilket också är en form av standardisering. De 
utbildningar som personal inom fältet erbjuds har samma innehåll och upplägg 
oavsett profession och verksamhet. Dessutom består en del av kursinnehållet 
av i förväg inspelade föreläsningar av experter inom respektive område, vilket 
enligt A. Bergmark och Karlsson (2012) är ett sätt att garantera att alla nås av 
samma budskap. Även om intentionerna är att standarisera metoder och 
arbetssätt kommer dessa också enligt ett nyinstitutionellt perspektiv bli 
föremål för översättningar och redigeringar. I vilken utsträckning är beroende 
av hur pass konkreta och tydliga standarderna är.  
 
Kunskapsstyrningen som riktas mot fältet kan då enligt ovanstående 
resonemang uppfattas som en början på en institutionaliseringsprocess som 
gör att behandlare oavsett organisatorisk och professionell tillhörighet 
kommer att uppfatta sig som behandlare inom missbruksvården istället för 
socialarbetare, läkare, psykolog, behandlingspedagog etc. inom socialtjänst, 
primärvård och psykiatri.  

Legitimitet 
En av grunderna för organisationers anpassning i ett organisatoriskt fält är 
strävan efter legitimitet. Legitimitet handlar om att en organisations 
handlingar ska stämma överens med den allmänna uppfattningen eller 
antaganden i samhället om vad som är önskvärt och lämpligt att göra. 
Suchman definierar legitimitet som:  

 
Legitimacy is a generalized perception or assumption that the 
actions of an entity are desirable, proper, or appropriate within 
some socially constructed system of norms, values, beliefs, and 
definitions ( Suchman, 1995, s. 574).  
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Legitimitet är ett relationellt begrepp, legitimet vinns i förhållande till något 
eller någon som värderar det som görs. När det gäller missbruks- och 
beroendevård är det främst tre grupper som värderar legitimiteten: klienter och 
patienter, allmänheten inklusive politiker samt professionella och andra 
experter inom fältet. Kunder och brukare bedömer legitimiteten efter hur väl 
organisationen tillfredsställer deras egna behov av varor eller tjänster. Inom 
missbruks- och beroendevården handlar det om ifall klienter och patienter har 
tilltro till den behandling som erbjuds. När det gäller allmänheten uppfattar jag 
inte dessa som en pådrivande kraft när det gäller utvecklingen av missbruks- 
och beroendevården. Däremot kan man säga att det kan finnas en misstro mot 
välfärdssektorn, mot bakgrund av diskursen om NPM som främst påverkat 
politiska beslutsfattare och där det bl.a. handlat om att välfärdssektorn måste 
göras mer effektiv. På det viset kan det finnas en önskan hos politiker och 
organisationers ledning att framställa missbruks- och beroendevården som mer 
legitim genom att förespråka evidensbaserade metoder. Det finns enligt 
Suchman (1995) olika strategier för organisationer att uppnå legitimitet. Inom 
missbruks- och beroendevårdens organisationer kan en sådan strategi vara att 
använda sig av socialt accepterade tekniker och procedurer, som t.ex. 
strukturerade intervjuer för att uppnå legitimitet hos allmänhet och politiker.  

 
En annan strategi som underlättar för organisationer att uppnå legitimitet är att 
hålla isär prat och handling. Enligt Brunsson (1982) måste beslutsfattandet i 
en politisk organisation vara irrationellt sett ur ett beslutsteoretiskt perspektiv. 
Detta kan yttra sig i att ledningen inte undersöker alla tänkbara alternativ utan 
oftast väljer ut ett bra och ett dåligt alternativ. Man väger inte heller in alla 
tänkbara konsekvenser och tar bara hänsyn till positiva mål, som oftast inte är 
formulerade på förhand utan uppfinns i ett senare skede. Den politiska 
organisationen måste kunna hantera motstridiga krav och tillfredsställa olika 
behov i sin omgivning. För att kunna hantera omgivningens krav är det 
nödvändigt att organisationer kan koppla isär prat från handling eller som 
Brunsson uttrycker det ”The trick is to separate the thinking and the acting” 
(Brunsson, 1982, s. 40).  
 
Begreppen särkoppling, lösa kopplingar eller fria kopplingar är begrepp som 
används inom den nyinstitutionella teorin för att beskriva hur organisationers 
olika enheter, sektioner, avdelningar etc. är löst kopplade till varandra för att 
lättare kunna anpassa sig till omgivningen. De olika enheterna är mottagliga 
för och reagerar på påverkan, men de bevarar också sin egen identitet och 
avskildhet. Genom att organisationens enheter är löst kopplade till varandra 
kan organisationernas delar i olika grad reagera på påverkan och 
organisationen som helhet kan därför lättare anpassa sig till ett bredare 
spektrum av förändringar i omgivningen (Scott, 2008; Weick, 1976). 
Föreställningen om organisationer som löst kopplade kan också förklara varför 
det kan vara svårt att genomföra förändringar i en organisation. I en studie av 
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bolagisering av två sjukhus i Sverige (Lindkvist & Aidemark, 2007) används 
begreppet ’fria kopplingar’ för att beskriva hur den informella strukturen som 
svarar mot de praktiska uppgifterna frikopplas från den formella strukturen 
som svarar mot den institutionella omvärldens krav. Det motstånd som 
bolagiseringen mötte, särskilt på ett av sjukhusen, förklaras med att de aktuella 
sjukvårdsreformerna inte nådde ner till den operativa nivån eftersom denna 
var frikopplad från den idévärld där modellerna cirkulerade. 

 
Organisationer anpassar sig således enligt det nyinstitutionella perspektivet till 
förändringar i omgivningen främst för att verksamheten ska framstå som 
legitim i andras ögon. Dessa andra kan vara brukare och klienter, allmänheten 
och politiker eller professionella och experter inom samma organisatoriska 
fält. När reformer, modeller eller andra förändringar genomförs i 
organisationer som kommun och landsting, finns en tendens att dessa 
förändringar inte är förankrade på den mer operativa nivån på grund av att det 
för politiska organisationer är en överlevnadsmekanism att hålla isär prat och 
handling.  

Professionsteori  
Begreppet ”profession” är ett flertydigt och omstritt begrepp som varit föremål 
för mycket debatt särskilt när det gäller definitioner av vilka yrken som kan 
eller bör klassificeras som en profession (Molander & Terum, 2010). Kritiken 
som har riktas mot delar av professionssociologin handlar om att teorierna 
utgått från angloamerikanska förhållanden och att många av de specifika 
kännetecknen för en profession aldrig gått att operationalisera eller bara varit 
giltiga under en kort tidsperiod. Förebilden för de klassiska professionerna har 
varit läkare eller jurister som framställts som oberoende och altruistiska 
yrkesutövare och som i kraft av sin kompetens och erfarenhet uppfattats som 
förtroendeingivande av klienter och patienter (Evetts, 2010a). Utvecklingen 
inom professionsforskningen har gått mot att tona ner skillnaderna mellan 
professioner och andra yrken för att istället betona det gemensamma. 

 
…in general it no longer seems so important to draw a hard and fast 
line between professions and occupations but, instead, to regard 
both as similar social forms witch share many common 
characteristics (Evetts, 2010b, s. 9).  

 
Även Fransson (2012) menar att professionsforskningen förskjutits från att 
fokusera på definitioner av professioner till att istället diskutera 
professionalitet, professionalism och professionalisering (Fransson, 2012). Det 
är inte ovanligt att det råder strid och debatt om samhällsvetenskapliga 
begrepp som profession, men det hindrar inte enligt Molander och Terum 
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(2010) att det kan finnas en gemensam förståelse för begreppets kärna. 
Begreppet ”profession” finns i vårt vardagliga språk och används när vi pratar 
om yrkeslivet i det moderna samhället och det är svårt att undkomma 
användningen av begreppet även om det är omstritt. I avhandlingen benämns 
de olika yrkesgrupperna inom missbruks- och beroendevården som 
professioner och tanken med att använda professionsteorier är att de ger 
verktyg för att analysera de professionella och organistoriska villkoren för 
behandlare inom missbruksvården. 

Anspråk på jurisdiktion  
Det finns en del omständigheter när det gäller yrkesgrupper inom missbruks- 
och beroendevården som skiljer dem från hur professioner brukar beskrivas 
inom professionsforskningen. Den traditionella utgångspunkten inom 
professionsforskningen är att man utgår från att en profession har monopol på 
yrkesutövningen inom ett visst uppgiftsområde. Detta förhållande gäller inte 
för missbruks-och beroendevården, även om det finns ett fält som omtalas som 
missbruks- och beroendevård. Freidson (2001) menar att professioners 
monopolisering har två centrala kännetecken, dels har professioner kontroll 
över tillträdet till yrket genom att kräva en speciell utbildning för rätten att 
utföra vissa arbetsuppgifter och dels kontrollerar de vad som betraktas som 
god kvalitet i yrkesutövningen genom sina fackföreningar eller andra 
yrkesföreningar. Denna dubbla kontroll, både externt och internt, kallar 
Abbott (1988) för jurisdiktion. Det handlar om professionens kontroll över ett 
verksamhetsområde i förhållande till andra yrkesgrupper och beslutsfattare, 
rätten att få klassificera vilka problem som tillhör professionens område, 
utforma sitt handlande samt göra bedömningar (a.a.). Inom missbruks- och 
beroendevården finns det inte en självklar profession som har jurisdiktion, 
dvs. det finns inte en enskild profession som kan göra anspråk på att 
kontrollera yrkesutövningen inom området. Olika yrkesgrupper arbetar inom 
området som socionomer, psykologer, läkare, sjuksköterskor och 
behandlingspedagoger. Det finns också grupper med annan 
utbildningsbakgrund eller grupper som saknar utbildning på högskolenivå.  
 
En annan faktor som är speciell för de yrkesgrupper som arbetar inom 
missbruksvården är att det inte finns en utbildning som kvalificerar för 
yrkesutövningen. Professioner tillämpar abstrakt kunskap på enskilda fall, dvs. 
man har genom sin utbildning tillgång till teorier och perspektiv som verktyg 
för att bedöma hur man ska handla när det gäller en enskild klient. Det 
abstrakta kunskapssystemet har man tillägnat sig via en speciell 
yrkesförberedande utbildning (Abbott, 1988; Freidson, 2001; Larson, 1977; 
Parsons, 1978) vid universitet eller högskola. En stor del av de behandlare 
som arbetar inom missbruksvården har en utbildningsbakgrund vid universitet 
eller högskola och har tillägnat sig ett kunskapssystem som gäller för deras 
speciella yrke, socialt arbete för socionomer, medicin för läkare, 
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omvårdnadsvetenskap för sjuksköterskor, psykologi för psykologer och 
pedagogik för behandlingspedagoger, men det finns nästan inga utbildningar 
på högskolenivå som är inriktade på missbruksvård25. Det är inte svårt att 
förstå att det kan uppstå problem mellan missbruksvårdens olika professioner 
eftersom de med grund i sina respektive utbildningar tillämpar olika 
kunskapssystem i sin yrkesutövning, vilket kan få konsekvenser både för hur 
de uppfattar problemet ”missbruk” och de insatser eller åtgärder som föreslås.  

 
Enligt Abbott (1988) konkurrerar professioner om att lägga under sig nya 
uppgiftsområden. Detta kan man göra i kraft av tillgången till det abstrakta 
kunskapssystemet och genom att hävda att ett aktuellt problem är något som 
professionen kan lösa. Ett sätt att hävda jurisdiktion över ett område är att 
definiera om problemet. Så har t.ex. uppfattningen om alkoholism i USA 
skiftat under olika tidsepoker och därmed också de yrken som ansetts ha 
ansvar för frågan. Under 1800-talet betraktades alkoholism som ett 
moralistiskt och andligt problem och därmed som en uppgift för präster och 
själasörjare. Senare som en biologisk sjukdom, dvs. en uppgift för läkare. 
Under en period var de repressiva åtgärderna i fokus och alkoholism 
uppfattades främst som ett ordningsproblem. Alkoholism har också uppfattats 
som ett problem orsakat av samhällsförhållanden som fattigdom. Liknande 
uppfattningar har förts fram i Sverige. Tvisten om alkoholmissbruk är en 
sjukdom eller ett socialt problem har pågått under hela 1900-talet och olika 
synsätt har vunnit mark under olika tidsepoker. Oscarsson (2011) menar att 
det i början av 1900-talet rådde en övervägande individbaserad moralisk syn 
på personer med missbruk, medan det under 1960- och 1970-talet uppfattades 
som ett symtom på strukturella brister i välfärdssamhället, till att idag 
uppfattas som ett individproblem, men nu inramat i en medicinsk kontext.  

 
Abbott (1988) hävdar att professioner konkurrerar på den offentliga arenan för 
att få legitimitet för sin version av problemet och sina förslag till lösningar. 
Professionella kan verka i en praktik och i direktkontakt med klienter, men 
även professionella experter på avstånd från praktiken kan ha inflytande över 
definitionen av problemet och därmed monopoliseringen av arbetsuppgifter 
(Larson, 1977). Så medverkar t.ex. experter med olika bakgrund i de statliga 
utredningar som berört missbruksvården. I den s.k. missbruksutredningen 
(SOU 2011:35) skriver utredaren, att de flesta idag är överens om att missbruk 
är en sjukdom. Utredningens förslag var att dela upp missbruksvårdens 
arbetsuppgifter i två delar: behandling och psykosociala stödinsatser. Hälso- 
och sjukvården föreslogs få ansvar för behandlingen medan stödinsatserna 
bedömdes vara en kommunal angelägenhet26. Detta kan ses som ett exempel 

25 En utbildning som har ett särskilt fokus på missbruk är utbildning till behandlingspedagog, vid 
Linnéuniversitetet, jmf kapitel 2, fotnot 14. 
26 Utredningens förslag vann dock inte gehör och regeringen la inte fram någon proposition med detta 
innehåll. 

52 

                                                        



på ett försök till omdefiniering av problemet och utifrån uppfattningen om 
missbruk som en sjukdom blir det naturligt att det som definieras som 
behandling blir en uppgift för hälso- och sjukvården.  

Vakans och specialisering 
Missbruks- och beroendevården tycks inte vara ett särskilt attraktivt område, 
då ingen profession gjort anspråk på att ensam svara för yrkesutövningen inom 
området. Däremot kan det finnas professionella anspråk på förklaringen till 
missbruksproblem, t.ex. tendenserna till en ökad medikalisering27. Man kan 
uttrycka det som att området är ”vakant”. En vakans uppstår antingen på grund 
av att det är ett nytt verksamhetsområde eller att tidigare innehavare av 
jurisdiktionen förlorat inflytande eller lämnat den (Abbott, 1988). Konkurrens 
om jurisdiktion kan således lika gärna handla om att professioner drar sig bort 
från ett område eller vill slippa en viss arbetsuppgift som att professioner 
konkurrerar om att lägga under sig nya uppgiftsområden. När det gäller 
missbruks- och beroendevården kan det ökade statliga intresset för området 
eventuellt medföra att det håller på att växa fram som ett - i någon mening - 
nytt verksamhetsområde. 

 
Men för att området ska kunna betraktas som ett eget verksamhetsområde 
behövs specialisering, området måste skiljas ut och definieras i förhållande till 
något annat som det är en del av, dvs. som en del av medicin, psykologi eller 
socialt arbete. I många yrkesutbildningar finns det möjlighet till specialisering 
efter avslutad grundutbildning. När det gäller området missbruk finns inga 
specialiseringar med inriktning bara mot missbruk för läkare, sjuksköterskor, 
psykologer och socionomer (SOU 2011:35). Enligt Abbott (1988) uppstår 
behov av specialisering då en uppgift kräver speciella förmågor som går 
utöver förmågan hos den enskilda professionsutövaren. Detta innebär att 
professionella inte längre är utbytbara, dvs. arbetsuppgiften har blivit så 
specialiserad att det krävs särskild kunskap inom området för att klara av den. 
Ett exempel är läkarkåren där psykiatri har skiljts ut som en egen specialitet, 
det räcker inte med att vara läkare utan det krävs också en specialiserad 
utbildning för att som läkare behandla psykiska problem. För att få en 
anställning inom missbruks- och beroendevården behövs ingen specialisering i 
den meningen, utan socialarbetare, psykologer, läkare, etc. anses var och en 
som kvalificerade att hantera missbruksproblem i kraft av sin utbildning 
oavsett hur stor del av respektive utbildnings innehåll som behandlat 
missbruk. Samtidigt menar Abbott att specialisering vanligtvis inte sker på 
grund av att kunskapen blivit för komplex för att kunna hanteras av en 
profession, utan utvecklingen mot specialisering sker istället p.g.a. 
förändringar i omgivningen som t.ex. differentiering av klienter och 
arbetsplatser. Exempel på differentiering av klienter inom socialtjänsten är det 

27 Se kapitel 2 
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numera vanliga sättet att organisera verksamhet på genom att dela in den efter 
problemområden, med särskilda enheter för missbruksproblem, ekonomiska 
problem eller barn- och familjeproblem (Grell, Ahmadi, & Blom, 2013). 
Denna uppdelning är något som i sin tur kan leda till en ökad specialisering 
och att socialarbetare blir specialister inom en avgränsad del av socialt arbete. 
Samtidigt som intentionen med socionomutbildningen är att den ska ha 
karaktären av en generalistutbildning, vilket inte stödjer en sådan utveckling.  

 
En professions anspråk på jurisdiktion över t.ex. missbruks- och 
beroendevården kan ses som ett uttryck för professionalisering. För att ett 
professionaliseringsprojekt ska lyckas krävs att det finns tillgång till ett 
abstrakt kunskapssystem och en marknad samt en grupp professionella som är 
redo att ta hand om kunskapssystemet och också har makt att fullfölja 
projektet (Larson, 1977). Tvärtemot vad klassiska traditionella 
professionsteorier hävdar är det i fallet med missbruks- och beroendevård inte 
de professionella själva som strävar efter att professionalisera området genom 
att göra anspråk på jurisdiktion eller utveckla det till en egen specialitet. Idag 
är staten aktör i ett professionaliseringsprojekt där man vill avgränsa 
missbruksvården mer tydligt till en egen specialitet, men huruvida det finns 
yrkesgrupper som är redo att ta sig an arbetsuppgiften är mer tveksamt. 

Status och samarbete 
Att arbetsuppgiften ”behandling av personer med missbruksproblem” är 
vakant kan också ha att göra med vilken status som denna arbetsuppgift 
uppfattas ha. Abbott (1981) belyser hur komplexiteten i klienternas problem 
kan påverka yrkesutövarnas status. Inom professioner sker en differentiering 
och den lägsta statusen får personal som arbetar med sådana uppgifter där man 
inte kan bortse från den mänskliga komplexiteten. Denna differentiering kan 
ske både genom att professionella yrkesgrupper överhuvudtaget undviker att 
arbeta med personer med missbruksproblem eller väljer att arbeta med de 
personer som inte har så allvarliga eller komplexa problem. Det kan vara mer 
eftersträvansvärt att arbeta med ett avgränsat problem, med hjälp av en 
specifik metod och att utveckla specialistkunskaper omkring det, istället för att 
också ta hänsyn till en problematisk livssituation som förutom missbruk 
kanske innefattar bostadslöshet, arbetslöshet, relationsproblem, etc. Detta 
kommer till uttryck i missbruksutredningens (SOU 2011:35) förslag om 
uppdelning av missbruksvård i ”behandling” och ”psykosociala stödinsatser”, 
där en starkare och mer erkänd profession som läkare, föreslogs få ansvar för 
de mer avgränsade arbetsuppgifterna.  

 
Utifrån missbruks- och beroendevårdens organisering kan man säga att 
jurisdiktionen är uppdelad på flera professioner, vilket enligt Abbott är ett 
vanligt sätt att lösa frågor om jurisdiktion. Abbott (1988) ger exempel från 
psykoterapin där det är tydligt hur klienterna fördelas utifrån social status 
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mellan professioner som psykiatriker, psykologer och socialarbetare. Även 
Larsson (1977) tar upp detta förhållande och menar att klienter med lägre 
socioekonomisk status sällan utgör en grund för professionaliserings-
strävanden då den lägre statusen riskerar att ”spilla över” på professionen 
själv. Utifrån detta resonemang skulle således socialarbetare uppfattas ha en 
lägre status eftersom de har att hantera klientens hela livssituation till skillnad 
från t.ex. läkare som har en mer tydligt avgränsad uppgift att hantera 
patienters fysiska och/eller psykiska tillstånd. 

 
Professioners olika status och gränsdragningsproblem mellan aktörerna kan 
vara sådana faktorer som försvårar samarbetet mellan yrkesgrupperna, 
samtidigt som det krävs av professionerna att de kan samarbeta kring personer 
med missbruksproblem eftersom det vanligtvis behövs insatser på flera plan 
och från flera aktörer för att tillgodose behoven.  

Det professionella arbetets form 
Professionellt arbete innebär att professionella har ett handlingsutrymme att 
självständigt, bedöma och fatta beslut i sin yrkesutövning. Detta 
handlingsutrymme, är en av de aspekter som lyfts fram i professionsteorietiska 
sammanhang, som det mest centrala när det gäller professionellt arbete. 
Behandlare inom missbruksvården utför sina arbetsuppgifter i en praktik som 
styrs av någon form av regler och lagstiftning, oavsett om det är en privat eller 
offentlig verksamhet. Trots regleringen har dessa yrkesgrupper ett relativt stort 
handlingsutrymme både när det gäller planering och genomförande av 
arbetsuppgiften. Diskretion är viktigt av främst tre skäl; det är en viktig 
beslutsmekanism när generella regler inte är tillämpbara, det är nödvändigt när 
generell kunskap ska tillämpas på enskilda fall och för att kunna 
individanpassa behandling (Molander & Terum, 2010). Professionellt arbete 
innehåller en typ av arbetsuppgifter som inte kan vara helt rutinbaserade 
eftersom yrkesutövaren måste kunna anpassa sitt handlande efter individuella 
förhållanden. Den professionella yrkesutövaren måste tolka och bedöma 
klientens situation och problem i relation till sin kunskap och rådande regler 
och normer, för att kunna föreslå lämpliga insatser. Samtidigt så kan inte ett 
handlingsutrymme existera utan att det är omgärdat med regler. Finns inga 
regler alls att förhålla sig till, så finns så att säga inget utrymme att handla i 
(Goodin, 1986). Det som kan diskuteras är hur stort utrymmet bör vara för att 
göra bedömningar och fatta beslut. 

 
Diskretion kan förstås i två betydelser, som strukturellt respektive epistemiskt 
handlingsutrymme (Molander, 2011). Diskretion i strukturell mening handlar 
om vilket handlingsutrymme som den professionella har att fatta beslut, dvs. 
inom vilka strukturella ramar man har beslutsbefogenheter. Medan diskretion i 
epistemisk betydelse handlar om utrymmet för att fatta kognitiva beslut, det är 
en form av resonerande för att komma fram till ett beslut, där 
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omständigheterna är osäkra. En socialsekreterare kan, beroende på delegation, 
ha rätt att fatta beslut om bistånd för behandling på behandlingshem och har 
på det viset ett strukturellt handlingsutrymme. När det gäller den epistemiska 
grunden handlar det om ett sätt att resonera med grund i den professionellas 
kunskapssystem i relation till klientens livssituation, dvs. kunna resonera sig 
fram till och bedöma att det föreslagna behandlingshemmet är det som bäst 
gagnar klientens behov under nuvarande omständigheter.  

 
Men samtidigt som det är oundvikligt med ett viss mått av diskretion i 
yrkesutövningen finns det också vissa problem förbundna med detta. Det 
handlar dels om att relationen profession och klient är asymmetrisk och att 
yrkesutövaren har ett maktövertag, dels om styrning och kontroll av 
professionella tjänster. När det gäller relationen mellan professionella och 
klienter kan det finnas en risk för att den professionella yrkesutövaren 
utnyttjar sin ställning för att manipulera klienten eller sätta upp villkor för att 
han eller hon ska få tillgång till en förmån eller tjänst. Vidare innebär 
handlingsutrymmet alltid ett visst godtycke, där grunderna för besluten kan 
vara svåra att förklara och förmedla till en klient. Detta kan innebära att 
klienten upplever en viss osäkerhet och heller inte kan förutse vilket beslut 
som kommer att fattas av tjänstemannen. I sakens natur ligger också, att för att 
kunna individanpassa behandling till en speciell klient så måste klienten lämna 
information om sin privata situation, vilket kan uppfattas som intrång i den 
personliga integriteten (Goodin, 1986).  

 
Även om diskretion brukar räknas som ett karaktärsdrag för professioner är 
inte professioner helt autonoma. Allt fler professioner verkar inom 
organisationer som antingen tillhör den offentliga sektorn eller finansieras av 
offentliga medel (Hughes, 1984). Dessa organisationer och därmed även 
professionerna är föremål för statlig styrning. Offentlig förvaltning har att 
samtidigt ta hänsyn till både ekonomiska och demokratiska värden (Lundquist, 
1998). Den personal som direkt möter medborgarna/klienterna (som t.ex. 
lärare, poliser, sjukvårdspersonal, socialarbetare etc.) blir representanter för 
statens politik. Lipsky (1976, 1980) har kallat denna grupp för gatubyråkrater. 
Det som kännetecknar gatubyråkraterna är de måste göra bedömningar och 
fatta beslut i stunden och därför måste ges ett relativt stort handlingsutrymme 
för att avgöra vilka åtgärder som bör sättas in i enskilda fall. Många av 
bedömningarna och besluten är av sådan karaktär att de inte går att avvakta 
med eller hänvisa till en överordnad chef eller politiska beslut.  
 
Gatubyråkraternas handlingsutrymme kan utifrån ett demokratiskt perspektiv 
uppfattas som ett problem. Den i demokratisk ordning beslutade politiken som 
implementeras i förvaltningar och hos tjänstemän är svår att kontrollera och 
mäta. Rothstein (2010) menar att det är svårt, på gränsen till omöjligt, för 
allmänheten att utkräva ansvar, när det gäller beslut som rör medborgarnas 
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välfärd och kallar detta för ”demokratins svarta hål”. Det är skillnad på 
välfärdsinsatser som t.ex. att bedöma rätten till folkpension eller att bedöma 
vilken hjälp en person med missbruksproblem behöver. De senare 
bedömningarna är sådana som inte politiker i detalj kan föreskriva, varför 
tjänstemännen måste ges ett relativt stort handlingsutrymme. Detta ställer 
enligt Rothstein stora krav på a) organiseringen av verksamheten och b) 
förmågan att skapa legitimitet för de åtgärder som vidtas. Ett ytterligare 
”problem” är att det är lättare att t.ex. ändra nivåer i olika bidrag än att ändra 
personals attityder och beteenden genom politiska beslut. 

 
Här finns ett dilemma mellan professioners autonomi och krav på att själva 
styra kunskapsutvecklingen i en viss praktik och medborgarnas krav på insyn 
och att verksamheter bedrivs effektivt med hänsyn till samhällets resurser och 
gemensamma värden. Kunskapsstyrning reser frågor om vad som bör 
överlåtas till professionerna själva och vilken roll staten eller statliga 
myndigheter bör ha när det gäller styrning av yrkesutövning.  

Det professionella arbetets innehåll  
Jag har ovan beskrivit det professionella arbetets form och där en central 
aspekt är professionellas handlingsutrymme. Men hur kan det professionella 
arbetets innehåll beskrivas, vad är det som professionella yrkesgrupper gör i 
sin yrkesutövning? Enligt Abbott (1988) är professionell yrkesutövning en 
process bestående av diagnosticering, bedömning och behandling. Dessa delar 
är starkt sammankopplade med varandra, men behöver inte ske i någon 
speciell ordning. Inom medicinen kan läkaren t.ex. börja med att behandla för 
att sedan ställa diagnos, dvs. utifrån resultatet av en lyckad behandling drar 
läkaren sen slutsatsen att patienten har en viss sjukdom. 

 
Diagnosticering handlar om att sammanställa information och kategorisera 
problemet utifrån de begrepp och klassificeringar som ingår i det speciella 
kunskapssystemet som ligger till grund för professionen. Utifrån de 
kategoriseringar som görs dras sedan vissa slutsatser om vad det är för sorts 
problem och vad som bör göras i det enskilda fallet. I denna del av processen 
sorteras de fakta som är relevanta utifrån hur den professionella uppfattar vad 
som är hans eller hennes uppgiftsområde. En läkare eller sjuksköterska 
observerar medicinska fakta, medan en socialarbetare skiljer ut de fakta som 
tillhör den sociala sfären. Diagnosticeringen utgör början på en strukturering 
av den professionella kunskapen utifrån ett observerat problem. Enligt Abbott 
(1988) är ett klassificeringssystem en professions kartläggning av dess 
jurisdiktion. Det klassifikationssystemet som den professionella använder sig 
av beskriver samtidigt dennes uppfattning om gränserna för yrkesutövningen 
och svarar på frågor om detta är ett problem för en läkare eller en 
socialarbetare. Klassifikationen kan också bestämma bilden av en person med 
missbruksproblem genom att t.ex. betona de medicinska delarna och bortse 
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från sociala förhållanden, eller tvärtom. I vissa fall är klassifikationssystemet 
starkt formaliserat som inom medicin och psykiatri, där man använder sig av 
etablerade diagnossystem som DSM-IV eller ICD-10, medan det inom socialt 
arbete i lägre grad är formaliserat (Liljegren & Parding, 2010)28. Införandet av 
strukturerade intervjuer som ASI eller DOK kan ses som exempel på 
utvecklingen mot ett klassificerings- och bedömningssystem även inom 
missbruks- och beroendevård. 

 
När det gäller bedömning är det enligt Abbott (1988) en mer öppen process 
som kan ske på två sätt, antingen genom att utesluta eller konstruera. 
Bedömning genom att utesluta innebär att den professionella har flera chanser 
att lyckas. Man har möjlighet att pröva olika alternativ, om inte den ena 
insatsen leder till lyckat resultat kan man pröva något annat. Personer med 
missbruksproblem är vanligtvis inte en grupp som har behov av omedelbara 
livsuppehållande insatser utan behandlare inom missbruks- och 
beroendevården är exempel på sådana yrkesgrupper som ofta har flera 
möjligheter att föreslå lämpliga behandlingsalternativ. Professioner som bara 
har en möjlighet att lyckas drar slutsatser genom att närma sig problemet 
konstruktivt och utvecklar kedjor av slutledningar som maximerar chanserna 
att lyckas, exempel på det är olika former av akut sjukvård - om inte 
sjukvårdspersonalen gör rätt, dör patienten.  
 
Den tredje delen i professionellt arbete, behandling, innebär på samma sätt 
som diagnostiseringen att yrkesutövaren använder sig av klassificeringar. De 
lösningar som föreslås har sin grund i det kunskapssystem som professionen 
utgår ifrån och som i hög grad formats av den speciella yrkesutbildningen, 
tillsammans med den praxis och de uppfattningar som råder på arbetsplatsen 
(a.a.). 

 
Det som professionella gör i sin yrkesutövning är enligt ovanstående 
resonemang lika i sina beståndsdelar. Dock kan olika professioner komma till 
olika resultat när det gäller samma typ av problem – som i fallet missbruks- 
och beroendevård – beroende på att processen är grundad i olika 
professionella kunskapssystem. Olika klassificeringar av problem, 
bedömningar och förslag till lösningar är faktorer som kan försvåra samarbetet 
mellan professionella yrkesgrupper inom missbruks- och beroendevården. Mot 
den bakgrunden kan användningen av ett gemensam klassificerings- och 
bedömningsinstrument som ASI eller DOK vara en väg mot att få ett 
gemensamt språk och öka förståelsen för varandras professionella praktik. 

28 Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) respektive International Statistical 
Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD). 
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Organisations- och yrkesprofessionalism  
Alla professioner är på något sätt knutna till organisationer, som t.ex. 
organisationer för utbildning, yrkesförbund eller fackförbund och inte minst 
arbetsorganisationer där själva yrkesutövandet sker. Professionellt arbete är 
därför i hög grad organisations- och kontextberoende, ett förhållande som ofta 
är underskattat i studier av professioner (Svensson, 2011). Allt fler 
professioner arbetar idag i komplexa organisationer vilket gör att 
organisationer fått ett större inflytande över professioners yrkesutövning såväl 
i anglo- amerikanska länder som i Europa. Det vill säga att 
arbetsorganisationerna i högre grad än tidigare påverkar uppfattningar om 
professionalism, till skillnad från de klassiska professionsteorierna där 
professionella och deras organisationer förutsattes borga för god kvalitet 
(Evetts, 2010a; Hughes, 1984). Professioners ökade organisationsberoende 
väcker också frågor om lojalitet och om professionen i första hand bör vara 
lojal med arbetsgivaren eller klienten (Hughes, 1984). För en organisation är 
det viktigt att inte professionella sätter sin egna eller klienternas behov framför 
organisationens, utan att ta hänsyn till exempelvis ekonomiska budgetramar 
(Liljegren & Parding, 2010). 

 
Mot bakgrund av styrningsideologier som NPM, som fört med sig nya sätt att 
styra offentlig sektor som mål och resultatstyrning och kontroll i efterhand, 
har också professionella på ett annat sätt än tidigare blivit delaktiga i 
arbetsorganisationerna och dess resultat (Brante et al., 2014). Professionell 
yrkesutövning är beroende av sin samhälleliga kontext och de förändrade 
villkoren för styrning av professionellt arbete har enligt Evetts (2010b) gjort 
det nödvändigt att förena ett organisations- och professionsteoretiskt 
perspektiv för att förstå på vilket sätt som de förändrade villkoren både 
utmanar och påverkar uppfattningar om professionalism. Evetts (2010a) 
refererar till Freidson (2001) som menade att professionellt arbete styrs av en 
särskild logik, professionalism. Denna logik innebär att professioner själva 
kontrollerar kvaliteten på sina tjänster. Detta i jämförelse med 
marknadslogiken som styrs av konkurrens och kostnader eller byråkratin där 
logiken utgörs av effektivitet och standardisering.  
 
Till skillnad från Freidson som laborerar med tre logiker, använder Evetts sig 
av två styrningslogiker; organisations- respektive yrkesprofessionalism. Dessa 
begrepp ska uppfattas som två idealtyper för professionalism och som uttryck 
för diskurser i det västerländska samhället. Det är analytiska begrepp för att 
förstå hur uppfattningar om professionalism förändras och varierar beroende 
på olika kontext. Begreppen ska inte uppfattas som varandra uteslutande, utan 
istället användas för att analysera i vilken grad som den ena eller andra 
logiken är mer eller mindre rådande i en organisation. 
Organisationsprofessionalism kännetecknas av en byråkratisk kontroll av de 
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anställda, en hierarkisk beslutsordning, standardiserade procedurer, extern 
kontroll av yrkesutövningen, målstyrning och att den anställde kan göras 
ansvarig. Yrkesprofessionalism å andra sidan karaktäriseras av en tillit mellan 
den anställde och klient/arbetsgivare, att professionen själv styr sitt arbete och 
har egen kvalitetskontroll och att det finns utrymme för diskretion (Evetts, 
2010a), se tabell 2. 
 
Tabell 2. Två olika former av professionalism i kunskapsbaserat arbete 
(Evetts, 2010a, s. 130)29 

 
Organisationsprofessionalism Yrkesprofessionalism 
Kontrolldiskurs som används i ökad 
utsträckning av ledningen i 
arbetsorganisationer  
 

Diskurser som konstrueras inom 
professionella grupper 

Rationella-legala former av auktoritet 
  

Kollegial auktoritet 

Standardiserade procedurer 
 

Diskretion och yrkeskontroll av 
arbetet 
 

Hierarkiska strukturer för auktoritet och 
beslutsfattande  

Både klienter och arbetsgivare har 
tillit till professionen  
 

Ledningen styr och kontrollerar arbetet  
 

Kontrollen verkställs av 
praktikerna 
 

Ansvarighet och externa former för 
reglering, målformulering, och 
granskning av utförande 

Professionella etiska koder som 
övervakas av institutioner och 
föreningar  

 
I denna beskrivning finns idealtypiskt två principer för styrning av 
professionellt arbete, där organisationsprofessionalism kännetecknas av 
organisationens logik och yrkesprofessionalism av professionens logik. Som 
alla idealtyper är dessa teoretiska konstruktioner, vilket innebär att 
verkligheten kan förväntas vara en blandning av dessa två. Evetts menar också 
att organisationsprofessionalism innebär att det inte bara är externa 
kontrollmekanismer som styr, utan att de professionella själva kommer att 
internalisera dessa styrningsramar. Genom att organisationerna i högre grad 
definierar och lägger in vissa betydelser i begreppen professionalitet och 
professionalism kan professionerna fås att kontrollera sig själva och ta tillvara 
organisationens intressen och värden (Evetts, 2010a; Liljegren & Parding, 
2010; Krantz & Fritzén, 2013). Denna form av internalisering diskuteras även 

29 Tabellens innehåll har översatts från engelska till svenska av mig. 
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i en avhandling av Jerndahl Fineide (2012). Hon undersökte psykiatrins arbete 
med att standardisera vårdkedjor för barn och vuxna med ADHD och menar 
att detta innebär ett nytt sätt att styra. Genom att professionerna i detta fall 
medverkade till att ta fram kriterier för standardiseringen blev ett resultat att 
professionerna styrde sig själva och varandra ”inifrån” dvs. den externa 
styrningen hade blivit internaliserad. 

 
Begrepp som professionalism kan enligt Fournier (1999) fungera som en 
disciplinär mekanism särskilt när det introduceras i sammanhang som primärt 
inte betraktas som professionella. Yrkesutövare som uppfattar att deras 
professionalitet är ifrågasatt har lättare att anamma retoriken om 
professionalism samtidigt som denna transformeras till att handla om 
måluppfyllelse, kontroll och ansvariggörande. Detta kan vara en förklaring till 
att läkare, med en mer självklar professionell status, har varit mer kritiska till 
införandet av evidensbaserad praktik och sett det som en risk för de-
professionalisering i jämförelse med socialarbetare som uppfattat EBP som ett 
sätt att professionalisera en yrkeskår (Rexvid et al., 2011). 

 
Begreppen yrkesprofessionalism och organisationsprofessionalism kan ses 
som ett utryck för det spänningsfält som råder mellan statlig styrning och 
professionell autonomi. Å ena sidan är karaktären på arbetet sådant att 
professionella yrkesgrupper måste ha ett visst handlingsutrymme för att kunna 
anpassa behandlingen till individens särskilda omständigheter och behov. Å 
andra sidan finns det exempel på ”dålig” praktik, där klienters rättigheter 
frångåtts eller att behov ur ett rättviseperspektiv bedömts allt för olika. 
Evidensbaserad praktik har inte introducerats av yrkesutövarna själva utan kan 
ses som ett utryck för de generella effektivitets- och kvalitetssäkringsreformer 
som genomsyrat den offentliga sektorn och kan på det viset uppfattas som ett 
uttryck för organisationsprofessionalism. Men detta behöver inte betyda att de 
professionellas handlingsutrymme minskar, utan t.ex. manualbaserade 
metoder (om de får mer av en rådgivande funktion) kan bli ett legitimerande 
stöd för professionella (Liljegren & Parding, 2010). Frågan är också vilka 
möjligheter organisationer i praktiken har att styra och påverka det arbete som 
professionella utför eftersom metoder och arbetssätt översätts och redigeras i 
relation till en lokal praktik. Ett fokus i avhandlingen är vilka professionella 
och organisatoriska villkor som påverkar denna process, men avhandlingen 
syftar också till att diskutera pedagogiska implikationer i relation till hur 
behandlare tolkar och anpassar styrningen till en lokal kontext. Avslutningsvis 
diskuteras därför också förutsättningar för professionell kunskapsutveckling i 
termer av lärande i arbetslivet. 
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Perspektiv på lärande i arbetslivet  
Som tidigare påtalats har den nyinstitutionella teoribildningen sina 
begränsningar, ju närmare den konkreta praktiken man kommer. För att även 
kunna diskutera och analysera förutsättningarna för lärande i organisationer 
och verksamheter tillförs i detta avsnitt perspektiv på lärande i arbetslivet i 
relation till kunskapsstyrning och knowledge management. Dessutom 
diskuteras praktikgemenskaper som i flera studier uppfattas vara en 
nyckelkomponent i strategier för knowledge management (Gabbay et al., 
2003; Leung, 2009; Mitton, Adair, Mckenzie, Patten, & Waye Perry, 2007; 
Sandars & Heller, 2004; Williams, 2012). Avsnittet bygger i stora delar på en 
litteraturgenomgång med söktermen ”knowledge managament” i kombination 
med andra söktermer. Sökningen var begränsad till vetenskapliga 
publikationer som gällde knowledge management i Human Services 
Organizations efter år 2000. I detta avsnitt redovisas resultat som berör villkor 
för lärande, medan innebörden i knowledge management i relation till 
kunskapsstyrning redovisas i kapitel 4.  
   
Den svenska formen av kunskapsstyrning är, som kommer att diskuteras 
utförligare i kapitel 4, inriktad på kunskapsstyrning ”uppifrån och ner”. Det är 
staten via dess myndigheter samt nätverk av experter som ansvarar för att ta 
fram och sprida kunskap. Liten uppmärksamhet ägnas i offentliga dokument åt 
förutsättningar för lärande i arbetslivet eller utveckling av lokal kunskap. I 
litteratur om ”knowledge management” diskuteras däremot lärande och 
lärande organisationer som ett villkor för kunskaps- och 
verksamhetsutveckling. Skillnaden mellan den svenska formen av 
kunskapsstyrning och ’knowledge management’ i internationell forskning kan 
uttryckas som en skillnad mellan styrning av eller i organisationer (se kapitel 
4).  

 
På individ- och gruppnivå handlar kunskapsutveckling om hur individer 
skapar information och tillägnar sig kunskap som förmedlas via social 
interaktion inom organisationen, t.ex. i praktikgemenskaper. På 
organisationsnivå handlar det om vilka förutsättningar som måste finnas för att 
organisationer ska kunna utvecklas till lärande organisationer. Först diskuteras 
praktikgemenskaper som grund för professionell kunskapsutveckling, sedan 
olika former av lärande och avslutningsvis diskuteras organisatoriska villkor. 

Praktikgemenskaper 
Enligt Wenger (2000) karaktäriseras praktikgemenskaper av att det finns en 
domän (ett avgränsat område), en praktik (man gör något tillsammans) och en 
gemenskap (man identifierar sig som tillhörande en speciell grupp). 
Praktikgemenskaper kan uppstå i arbetslivet, men också i andra sammanhang 
Medlemmar i en frimärksklubb, konstnärer som träffas på ett café för att 
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diskutera sin konstutövning, ett gäng kriminella ungdomar, är alla exempel på 
praktikgemenskaper under förutsättning att de träffas med grund i ett 
gemensamt intresse, har en gemensam praktik, uppfattar sig som medlemmar i 
gruppen och genom delaktigheten i praktikgemenskapen lär sig att göra sin 
praktik bättre. Det vill säga att de frimärksintresserade utvecklar sin kunskap 
om frimärken, en gäng kriminella att göra inbrott på ett ”bättre” sätt och 
konstnärerna kan utveckla sin kunskap om skuggor och perspektiv. Det som är 
i fokus här är dock praktikgemenskaper i arbetslivet. 

 
Praktikgemenskaper som en grund för kunskaps- och verksamhetsutveckling 
har kommit att få en ökad betydelse i takt med att kunskaper och intellektuellt 
kapital hos organisationers medarbetare har identifierats som en viktig 
strategisk resurs (Austin, Ciaassen, Vu & Mizrahi, 2008; Wenger, 2000). 
Samtidigt kan praktikgemenskaper innebära en utmaning för hierarkiska 
organisationer, genom att de tar sin utgångspunkt i professionella 
yrkesgruppers autonomi, är praktikorienterande och förespråkar utbyte över 
organisations- och professionsgränser (Wenger & Trayner, u.å).  

 
Sandars och Heller (2004) diskuterar hur organisationer inom hälsoområdet 
kan förbättra implementeringen av en evidensbaserad praktik genom att dra 
nytta av erfarenheter som gjorts när det gäller knowledge management inom 
näringslivet. De argumenterar för praktikgemenskaper som väsentliga för 
verksamhetsutveckling. Dessa gemenskaper kan vara formella t.ex. en 
arbetsgrupp, men kan också bestå av informella nätverk med lösa kopplingar. 
Alla grupper kan dock inte karaktäriseras som praktikgemenskaper, att 
individer har samma yrkestitel eller samma sorts arbetsuppgifter gör inte 
automatiskt att det blir en praktikgemenskap. Praktikgemenskaper är grupper 
som agerar och lär tillsammans för att hantera en gemensam uppgift. Under 
denna process tillägnar sig medlemmarna kunskap samtidigt som de också 
förhandlar om vilken kunskap som är lämplig att använda (Gabbay et al., 
2003).  

Lärande som en social aktivitetet 
Lärande är en social aktivitet och i arbetslivet ofta integrerad med det 
vardagliga arbetet (Ellström, 2005; Wenger, 2000). Wenger (2000) utrycker 
det som att människor ingår i komplexa sociala lärandesystem och där 
praktikgemenskaper är ett av de grundläggande elementen. Vad man ska 
kunna eller vad det innebär att ha kompetens inom ett visst område är något 
som är historiskt och socialt definierat. Ett yrkeskunnande inom missbruks- 
och beroendevården är något som definieras i samspel mellan olika 
professionella yrkesgrupper, utbildningssystem, traditioner, samhällsdebatt 
och globala trender, etc. I praktikgemenskaperna skapas uppfattningar om vad 
det innebär att vara en kompetent behandlare, socialsekreterare, pedagog, 
läkare etc. Att kunna något omfattar enligt Wenger, två komponenter: 
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kompetens och gjorda erfarenheter. Vad som räknas som kompetent 
handlande har byggts upp under lång tid i samspel med det sociala 
lärandesystemet och traderats. Den egna erfarenheten handlar om de 
erfarenheter som görs som medlem i en given kontext eller gemenskap, t.ex. 
som behandlare inom en verksamhet i missbruks- och beroendevården. Är 
man nybörjare försöker man anpassa sin erfarenhet till den kompetens som 
andra mer erfarna uppfattar vara ett kompetent handlande. Går man utanför 
praktikgemenskapen och får nya erfarenheter kan uppfattningar om den egna 
kompetensen utmanas, eftersom uppfattningen inte längre stämmer överens 
med den egna gjorda erfarenheten. Lärandet sker då i en dialektisk relation 
mellan det sociala lärandesystemet, vad som uppfattas vara kompetens och de 
erfarenheter som individen gör då han eller hon arbetar inom ett visst 
uppgiftsområde (a.a.).  

Kollektiv och individuell kunskap 
Det flesta professioner arbetar tillsammans med andra i en arbetsgrupp eller i 
mer lösa nätverk och diskuterar, rådgör och delar kunskap med varandra. På 
det viset skapas kollektiv kunskap, kunskap som samspelar med den 
individuella kunskapen. Inom missbruks- och beroendevården arbetar 
behandlare vanligtvis tillsammans med andra behandlare eller andra 
professioner. I möten, i handledning eller när behandlare känner sig osäkra på 
hur ett problem eller svårighet bör hanteras diskuterar man med varandra och 
tolkar människors problem och ger förslag till lösningar. På det viset blir den 
individuella kunskapen en del av den kollektiva. Uppfattningar och 
erfarenheter som på det viset skapas på en arbetsplats som kollektiv kunskap 
och etablerad praxis är mer motståndkraftig och svårare att förändra än den 
individuella kunskapen (Sandars & Heller, 2004). Men även på individnivå 
kan det vara svårt att nå ut med ny kunskap. En avgörande faktor är om den 
anställde uppfattar att den nya kunskapen är användbar i arbetet. Det är 
viktigare än individens tidigare utbildning, kunskaper, färdigheter och 
attityder (Austin, 2008).  

 
En anledning till att evidensbaserad kunskap har haft svårt att nå ut och 
tillämpas i praktiken kan vara att man inte tagit hänsyn till den implicita 
kunskapen, på såväl kollektiv som individuell nivå (Sandars & Heller, 2004). 
Rekommendationer och riktlinjer uppfattas inte som relevanta på grund av att 
de inte tar hänsyn till komplicerande faktorer som t.ex. påverkar behandlingen 
av personer med missbruksproblem. Den forskning som riktlinjerna bygger på 
är ofta genomförd i en gynnsam behandlingskontext som kan vara svår att 
överföra till en praktik (Fridell, 2009). Sådana komplicerande faktorer kan 
vara att klienter även har andra problem än missbruk, t.ex. saknar bostad eller 
sysselsättning, har fysiska eller psykiska problem eller avsaknad av ett 
stödjande nätverk. Praktikgemenskaper kan vara det sammanhang där den 
explicita kunskapen som t.ex. riktlinjer anpassas till eller utmanas av den 
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implicita kunskapen, dvs. behandlares erfarenheter av vilka metoder som 
passar för vilka klienter och vad man bör ta hänsyn till när det gäller klienters 
totala livssituation för att kunna föreslå lämplig behandling. För att 
information som sprids ska bli till kunskap måste den vara relevant för det 
sammanhang där den ska tillämpas. I praktikgemenskaper kan den explicita 
och implicita kunskapen integreras genom att explicit kunskap anpassas till 
den lokala kontexten, samtidigt som den implicita kunskapen också kan 
utmanas genom reflektion och kritisk granskning (Sandars & Heller, 2004). 

Lärande i en praktikgemenskap 
Förutsättningar för att det ska ske ett lärande i en praktikgemenskap 
sammanfattar Wenger (2000) i tre punkter; 1) företagsamhet, 2) ömsesidighet 
och 3) repertoar. Företagsamhet handlar om att det måste finnas personer som 
tar initiativ, att det finns en nyfikenhet i gruppen och en önskan om att 
utveckla sin praktik. Det krävs vidare att det finns en ömsesidighet. Det är 
nödvändigt att människor känner varandra tillräckligt väl för att kunna 
samspela på ett produktivt sätt och veta vem man kan be om hjälp eller fråga 
till råds. Man måste känna tillit till varandra som personer, men också lita på 
medlemmarnas vilja och möjlighet att bidra till utvecklingen av arbetet. 
Klimatet i gruppen måste vara öppet så att medlemmarna känner sig bekväma 
med att ta upp problem och kan prata om dessa på ett ärligt och fritt sätt. 
Repertoar slutligen handlar om graden av självmedvetande, dvs. vilken tilltro 
medlemmarna har till sin repertoar i form av begrepp, språk och verktyg och 
att detta kan leda till gynnsamma effekter. Den repertoar som medlemmarna 
har till sitt förfogande ligger inbäddad i verksamhetens historia och tradition 
och det krävs att en praktikgemenskap kan reflektera över sin verksamhet 
utifrån olika perspektiv, för att ifrågasätta sina grundantaganden och hitta nya 
och andra sätt att tänka och handla på. Dessa tre aspekter av en 
praktikgemenskap är sammanflätade med varandra.  

 
Without the learning energy of those who take initiative, the 
community becomes stagnant. Without strong relationships of 
belonging, it is torn apart. And without the ability to reflect, it 
becomes hostage to its own history (Wenger, 2000, s. 230). 

 
För att praktikgemenskaper ska fungera som lärande gemenskaper behöver 
organisationer stödja och uppmuntra de praktikgemenskaper som finns 
naturligt eller som skapats för särskilda ändamål (Sandars & Heller, 2004).  
En förutsättning är att det finns tid att träffas och samtala om arbetet och hur 
man ska kunna förbättra verksamheten. Det behövs både formella och 
informella möten (Sandars & Heller, 2004; Wenger, 2000). Vidare behövs det 
ledare i gruppen. Ledarskapet kan vara koncentrerat till en eller flera personer. 
Det behövs någon som ansvarar för det dagliga arbetet, någon som tar 
initiativ, någon som kan nätverka och söka upp kunskap hos andra liknande 

65 



verksamheter, eller i litteratur/forskning, ta kontakt med en föreläsare, någon 
som dokumenterar praktiken etc. Dessa funktioner kan förenas i en eller flera 
personer (Wenger, 2000).  

 
Praktikgemenskaperna ska vara lagom stora, så stora att det finns en kritisk 
massa, men inte allt för stora så att den gemensamma uppgiften blir för diffus, 
eller att man inte kan identifiera sig med varandra. Wenger (2000) menar 
också att praktikgemenskapen kan behöva skapa ett ”lärandeprojekt” för att 
stimulera till professionell kunskapsutveckling Genom att ha ett gemensamt 
lärandeprojekt stärks samhörigheten i gruppen. Ett lärandeprojekt kan 
innebära att man utforskar vad man vet, hittar kunskapsluckor och skapar ett 
projekt som kan fylla kunskapsluckorna. Projekten kan innehålla aktiviteter 
som att använda vissa verktyg, göra litteratursökningar, skapa kontakter med 
ett universitet, intervjua någon för att konstruera vägledningar eller riktlinjer 
etc.30. Praktikgemenskaper behöver också producera egna dokument, verktyg, 
berättelser, webbsidor etc. Men det är viktigt att överväga vad som behövs och 
vem eller vilka som kan ansvara för och bevara det som produceras. 

Reproducerande och utvecklingsinriktat lärande 
Även Ellström (2005) diskuterar individers och gruppers lärande på en 
arbetsplats, även om han inte använder begreppet praktikgemenskaper. Men 
på samma sätt som Wenger (2000) menar Ellström att lärande som sker på en 
arbetsplats är beroende av såväl strukturella faktorer (t.ex. arbetsfördelning, 
traditioner, kulturmönster) som individuella faktorer (tidigare erfarenheter 
kunskaper, värderingar, intressen, självförtroende etc.). 

 
Ellström skiljer på två former av lärande i arbetslivet, det reproduktiva 
respektive det utvecklingsinriktade lärandet. Det reproduktiva lärandet handlar 
om att tillägna sig rutiner utifrån en syn på lärande där uppgifter, mål och 
andra förutsättningar antas vara givna. Det är ett nödvändigt lärande för att 
tillägna sig kunskap, principer och regler och för att kunna hantera 
återkommande uppgifter och situationer. Utvecklingsinriktat lärande däremot 
handlar om att gå utanför givna ramar. Fokus ligger på att ”lära sig formulera 
problem och inte endast lösa problem” (Ellström, 2005, s. 185). Detta 
förutsätter ett ifrågasättande av etablerade rutiner och handlingsmönster och 
innebär ett kritiskt och reflekterande förhållningssätt. Vidare förutsätter det att 
yrkesutövare både subjektivt och objektiv har ett handlingsutrymme för att 
pröva nya lösningar. De två formerna för lärande ska uppfattas som 
komplementära, där det ena innebär en förmåga att lära sig givna begrepp, 
tankemönster eller rutiner medan det andra innebär att individen ska kunna 

30 Lärandeseminarier kan ses som ett exempel på ett lärandeprojekt medan strukturerade intervjuer som 
ASI eller DOK kan ses som exempel på verktyg. 
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tänka utanför givna ramar och i någon mening lära sig av med ett etablerat 
arbetssätt.  

 
Till dessa två former av lärande knyter Ellström två idealtypiska verksamhets- 
och lärandelogiker; utförandets logik och utvecklingens logik. Dessa logiker 
påverkar sättet att organisera verksamheter när det gäller ett arbetsintegretat 
lärande. Tankesättet som ligger till grund för utvecklingens logik strävar efter 
effektivitet och tillförlitligt utförande av en uppgift och premierar ett 
reproduktivt lärande. Det innebär en strävan efter ökad homogenitet och 
standardisering av arbetet. Medan utvecklingens logik strävar efter reflektion 
och kreativitet och premierar ett utvecklingsinriktat lärande. Det vill säga här 
är fokus på heterogenitet och att uppgifter kan lösas på olika sätt. Det är en 
logik som har mycket gemensamt med lärande organisationer. Ellströms 
poäng är att båda logikerna behövs i en verksamhet. Det krävs att vissa 
uppgifter är rutiniserade för att möjliggöra utrymme för ett mer reflektivt och 
utvecklingsinriktat lärande, genom att yrkesutövare inte varje gång behöver 
lägga kraft på att fundera på hur en viss uppgift bör utföras. Svårigheten är att 
finna en balans mellan dessa logiker och att både tänka på kort sikt utifrån 
utförandes logik och samtidigt kunna tänka långsiktigt och utvecklingsinriktat 
(Ellström, 2005). Kunskapsstyrning som strävar efter effektivitet och minskad 
variation mellan och inom organisationer när det gäller värderingar 
erfarenheter, tanke- och handlingsmönster karaktäriseras då i högre 
utsträckning av utförandets logik och ett reproduktivt lärande.  

Organisatoriska förutsättningar 
Förutom att stödja och utveckla praktikgemenskaper finns det några andra 
faktorer som organisationer behöver ta hänsyn till när det gäller strategier för 
kunskaps- och verksamhetsutveckling. Det allra viktigaste enligt Austin 
(2008) är att det finns en strategi som är anpassad till organisationen. Det 
krävs att ansvariga har en förståelse för de speciella förhållanden som råder 
inom människovårdande organisationer och kan identifiera kritiska faktorer 
när det gäller implementering av system för kunskaps- och 
verksamhetsutveckling. Det betyder, att innan ett projekt inleds måste 
organisationens struktur och kultur kartläggas. Strategierna bör anpassas till 
organisationen snarare än att man försöker replikera en praktik som utvecklats 
av andra organisationer. 

 
Organisationskultur handlar om vilket arbetsklimat som råder. Ett öppet, 
innovativt och stödjande klimat, där idéer är välkomna och människor är 
engagerade är faktorer som på ett positivt sätt påverkar kunskapsspridning och 
kunskapsutbyte (Austin et al., 2008). När det gäller strukturer visar forskning 
att s.k. platta organisationer bättre främjar kunskapsutbyte mellan anställda än 
byråkratiska. Byråkratiska organisationer har ofta detaljerade regler och 
procedurer som kan göra att anställda blir bestraffade för gjorda misstag vilket 
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i sin tur kan hindra anställda att dela med sig av sina erfarenheter (a.a.). 
Sandars och Heller (2004) menar att utbyte av kunskaper kräver en 
organisationskultur där samarbete ses som en norm. Det är också viktigt att 
medarbetarna uppfattar att strategierna överensstämmer med organisationens 
mål, problem och förväntade resultat. Vidare bör organisationen bygga på de 
naturliga nätverk som redan finns och utnyttja inflytelserika kollegor för att 
öka utbytet av kunskap samt hitta vägar för att bygga in kunskapsutbytet som 
en naturlig rutin i arbetet (Austin, 2008).  

 
Även Ipe (2003) diskuterar organisationskulturens betydelse för kunskaps-
spridning och kunskapsutbyte i en organisation. Denna process består av tre 
delar: Kunskapens natur, individers motivation samt möjligheter att sprida och 
dela med sig av kunskaper. Kunskapsspridning är beroende av vilken slags 
kunskap det handlar om, implicit eller explicit, och om kunskapen är 
tillgänglig, bearbetad och analyserad. Motivationen för att delta i 
kunskapsutbyte berör faktorer som attityder, livslångt lärande, tillit till andra i 
organisationen, om det finns möjligheter att ta risker etc. Det är också centralt 
att det finns tillfällen att dela med sig av kunskap på konferenser, 
personalmöten och gemensamma teammöten där man diskuterar klientfall. En 
organisationskultur som inte stöder några av dessa delar kommer inte att 
lyckas med en effektiv kunskapsspridning.  

 
Ledningen är en del av organisationens kultur och struktur och för att kunna 
utveckla en evidensbaserad praktik krävs insatser och stöd. Ledningen måste 
bl.a. ta ansvar för att ta fram relevant forskning, eftersom det inte finns 
möjligheter för praktiker att sätta sig in i all forskning. Dels på grund hög 
arbetsbelastning inom människobehandlande organisationer och dels för att 
det krävs särskild utbildning för att kunna bedöma forskningens relevans för 
praktiken (Austin, 2008; Rivard et al., 2010). Chefer måste också föregå med 
gott exempel och dela med sig av sina insikter, lärande och misstag. En faktor 
som har betydelse för kunskapsutveckling i organsationer är också vilken 
formell uppmuntran anställda får om de delar med sig av erfarenheter och 
kunskaper. Många organisationer lägger i dag mycket tid på att förmedla 
explicit kunskap istället för att identifiera och sprida den kunskap som finns 
hos anställda (Austin et al., 2008). Även faktorer som administrativt och 
tekniskt stöd samt tillgång till resurser har identifieras som viktiga faktorer 
(Rivard et al., 2010). 

 
Sammanfattningsvis kan konstaterats att praktikgemenskaper har identifierats 
som ett väsentligt element för organisationers framgång när det gäller 
kunskaps- och verksamhetsutveckling. Praktikgemenskaper bygger på ett 
perspektiv på lärande som en social aktivitet där människor tillsammans 
utvecklar kunskaper genom att de arbetar tillsammans och uppfattar sig som 
medlemmar i en grupp. Praktikgemenskaper blir inte automatiskt lärande 
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gemenskaper utan det krävs organisatoriska förutsättningar för att detta ska 
komma till stånd. En av de viktigaste faktorerna för kunskaps- och 
verksamhetsutveckling är att strategierna är anpassade till enskilda 
organisationers verksamhet, struktur och kultur. Dessutom krävs att det finns 
ett engagerat och stödjande ledarskap, tid för möten för spridning och utbyte 
av kunskap samt att de anställda uppmuntras att dela med sig av sina 
kunskaper (Austin 2008). 
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4. DELSTUDIE 1: 
KUNSKAPSSTYRNING OCH EBP. 

I detta kapitel redogörs för hur kunskapsstyrning vuxit fram och etablerats 
som en ny styrform samt hur kunskapsstyrning har kopplats samman med 
införandet av en evidensbaserad praktik. Först redogörs för de valda 
metoderna, dokumentanalys och litteraturgenomgång, för att i den senare 
delen av kapitlet redovisa resultatet av analysen. 

Materialinsamling och metodval  
Den första frågeställningen i avhandlingen syftar till att undersöka 
kunskapsstyrning, dess etablering, innebörd och konsekvenser för missbruks- 
och beroendevården. Även om kunskapsintresset i första hand riktas mot 
kunskapsstyrning, blev det nödvändigt att även reda ut begreppet EBP, då 
definitionen av kunskapsstyrning visade sig vara relaterad till målsättningen 
om att skapa en evidensbaserad praktik. För att besvara avhandlingens första 
frågeställning har jag analyserat offentliga dokument samt litteratur om 
kunskapsstyrning och evidensbaserad praktik.  

 
Analysen skedde i två steg, där det första steget var en analys av offentliga 
dokument. Denna analys väckte frågor om termen kunskapsstyrning, dess 
innebörd och ursprung. För att få en bild av om termen användes i andra 
sammanhang – i Sverige och internationellt – samt om det gjorts studier med 
liknande fokus som i avhandlingen gjorde jag en litteratursökning i ett antal 
databaser, utifrån söktermerna ”kunskapsstyrning” och ”knowledge 
management”.  
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Dokumentanalys 
Kunskapsstyrning handlar om statlig styrning och i offentligt tryck31  kommer 
de offentliga handlingslinjerna och programmen till uttryck (Krantz, 2009; 
Premfors, 1989). Offentliga dokument som källa för att undersöka huruvida 
tänkta program och policy blir till verklighet kan ifrågasättas. Det är inte 
säkert att idéer som presenteras i offentliga utredningar blir mer än 
skrivbordsprodukter. Man måste vara medveten om att offentliga dokument 
har tillkommit utifrån vissa bestämda syften och i en viss kontext och bör 
granskas i termer av den kontext där de är producerade och i förhållande till 
den tänkta läsekretsen (Bryman, 2011). När det gäller kunskapsstyrning och 
evidensbaserad praktik inom missbruks- och beroendevården visade det sig att 
förslagen som presenterats i offentliga dokument har omvandlats till konkreta 
program för implementering. Dessutom finns en intertextualitet mellan 
dokumenten, så att utredningar, rapporter, broschyrer, etc. bygger på och 
refererar till varandra. 

 
Med beaktande av kontext (statlig styrning av missbruks- och 
beroendevården) och intertextualitet har jag begränsat mig till dokument som 
publicerats av regering, riksdag, Socialdepartementet, Socialstyrelsen och 
SKL. De första fyra organen ingår i den statliga förvaltningen och där 
socialdepartementet och Socialstyrelsen är de statliga myndigheter som 
ansvarar för frågor som rör missbruks- och beroendevård. SKL däremot är en 
arbetsgivar- och intresseorganisation, men som genom överenskommelser 
med regeringen åtagit sig att medverka i den statliga styrningen avseende det 
aktuella området. Dessutom ingår en utredning från finansdepartementet, som 
behandlar den framtida statliga styrningen av välfärdssektorn och där 
kunskapsstyrning föreslås som en ny styrform (SOU 2007:10). Jag har sökt 
efter dokument som behandlar kunskapsstyrning, evidensbaserad praktik eller 
missbruks- och beroendevården, via regeringskansliets, Socialstyrelsens, 
SKL:s och Kunskap till Praktiks respektive hemsidor. Genom att texterna 
refererar till varandra fick jag tips om andra dokument som också behandlande 
frågorna även om inte något av sökorden fanns med i dokumentets titel. 
Urvalet gör inte anspråk på att vara heltäckande, men genom att det fanns en 
intertextualitet fick jag en uppfattning om vilka dokument som var de mest 
centrala. 

 
Jag har i analysen koncentrerat mig på innebörden i kunskapsstyrning och 
evidensbaserad praktik, huvuddragen i argumentationen för kunskapsstyrning 
respektive EBP samt hur de två företeelserna kopplats samman. Den 
granskade perioden inleds med en statlig utredning från 1999 (SOU 1999:66) 
där termen kunskapsstyrning troligen användes första gången (i betydelsen av 

31 Med offentligt tryck avses olika typer av dokument som publiceras av regering, riksdag, myndigheter 
och kommuner. 
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ett styrmedel för offentlig verksamhet) och sträcker sig fram till 2014. De 
dokument som analyserats redovisas i bilaga 1. Genom att följa 
framskrivningen av kunskapsstyrning och EBP i statliga dokument kan man 
följa en styrningskedja och få en bild av hur etableringen gått till. På detta sätt 
har jag kunnat följa argumenten genom olika utredningar och hur termernas 
innebörd också förändrats.  

Litteraturgenomgång 
Jag har även gjort en narrativ litteraturgenomgång för att analysera och 
jämföra begreppen kunskapsstyrning och knowledge managament.  Bryman 
(2011) skiljer på systematiska och narrativa litteraturgenomgångar, även om 
han menar att skillnaderna har minskat, då några av de procedurer som 
förknippas med systematiska litteraturgenomgångar även används för 
narrativa litteraturgenomgångar. Systematiska litteraturgenomgångar är 
vanliga inom naturvetenskaperna. Genom framväxten av evidensbaserad 
medicin har dess betydelse ökat. Syftet är oftast att sammanställa 
forskningsresultat från olika studier, ofta kvantitativa som underlag för 
praktiker och beslutsfattare om vilka behandlingsinsatser som visat sig ha 
effekt. Dessa litteraturgenomgångar bygger på en procedur som syftar till 
transparens för att granskningen ska kunna replikeras. Inom 
samhällsvetenskaperna är det svårare att bestämma forskningsfrågorna i 
termer av effekter av en viss variabel. Det är också svårare att nå konsensus 
om vad som är god kvalitet i de studier som granskas, särskilt när det gäller 
studier med kvalitativ metod. De systematiska litteraturgenomgångarna syftar 
främst till en kumulativ kunskapsökning medan de narrativa 
litteraturgenomgångarna syftar till att öka förståelsen för ett visst fenomen 
(Bohlin 2010). Den narrativa litteraturgenomgången passar därför bättre för 
forskning utifrån en kvalitativ ansats med ett tolkande perspektiv32.   

 
Narrativa litteraturgenomgångar kräver också en systematik, där det är viktigt 
med transparens och att redovisa tillvägagångssättet. Men till skillnad från de 
systematiska, karaktäriseras narrativa litteraturgenomgångar oftast av att 
forskaren inte på förhand kan veta vilka teoretiska perspektiv eller begrepp 
som definierar det aktuella studieområdet. Det gör att det blir svårare att 
begränsa vilka studier som ska tas med i en analys utifrån explicita och tydliga 
kriterier. Kvalitativa studier som syftar till ökad förståelse av ett fenomen 
innebär att en litteraturgenomgång kan leda till att forskare upptäcker nya 
teman eller begrepp. Studier med en tolkande ansats innebär därmed oftare att 
forskare kan komma att ändra sin tolkning av teorin eller litteraturen som en 

32 Avhandlingens kunskapsteoretiska utgångspunkter återfinns inom den hermeneutiska 
forskningstraditionen, där begrepp som tolkning och förståelse är centralt. I kapitel 5 redogörs för de 
ontologiska och epistemologiska utgångspunkterna. 
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följd av analysen av det insamlade materialet, i jämförelse med en forskare 
som har en deduktiv ansats (Bryman, 2011). 

 
Narrativa litteraturgenomgångar har t.ex. använts i studier för att jämföra 
kvalitativ och kvantitativ forskning om ledarskap (Bryman, 2011), 
etableringen av EBP inom socialtjänstområdet (Svanevie, 2011) eller analys 
av hur begreppet ”arbetsförmåga” definieras i olika studier (Ludvigsson, 
Svensson & Alexandersson, 2006). Litteraturgenomgången i avhandlingen har 
ett tolkande perspektiv och i likhet med studien ovan om arbetsförmåga, syftar 
litteraturgenomgången till att undersöka innebörden i termer som 
kunskapsstyrning, evidensbaserad praktik samt knowledge management. 

  
Litteratursökningen genomfördes i januari 2014 i tre databaser; Academic 
Search Elite, Social Services Abstracts och Swepub. Den sistnämnda 
databasen innehåller artiklar, konferensbidrag, avhandlingar m.m. som 
publicerats vid svenska lärosäten. Dessutom har en sökning gjorts på Google 
Scholar. De sökord som användes i databaserna Academic Search Elite och 
Socials Services Abstract var ”Knowledge management” i kombination med 
ett av sökorden ”evidence-based policy”, “substance abuse”, organizational 
factor*, professional* 33. I Swepub användes sökorden ”kunskapsstyrning” 
och ”evidence-based knowledge management” och på Google scholar 
”kunskapsstyrning AND missbruk”.  

 
Vid sökningen påträffades 165 publikationer. För att i ett första steg välja ut 
relevant material begränsades urvalet till material publicerat efter 2000 samt 
publikationer som handlade om ”Human Services Organizations” (HSO), och 
som avser organisationer som skola, social service och hälso- och sjukvård 
(Hasenfeld, 2010). Dessutom bedömdes materialets relevans utifrån titel och 
en översiktlig läsning av abstrakt. På detta sätt valdes 29 artiklar, rapporter, 
avhandlingar och böcker ut som granskades närmare. Det andra steget bestod 
av en mer noggrann läsning av abstrakt och om det behövdes för att förstå 
sammanhanget även diskussionen och/eller slutsatserna. I denna fas valde jag 
ut material som behandlade strategier för kunskapsstyrning eller knowledge 
management och valde sålunda bort artiklar av mer teknisk art som t.ex. It- 
strategier och It- verktyg, samt material som behandlade samverkan mellan 
politiska beslutsfattare och forskarsamhället. Det slutgiltiga underlaget kom att 
bestå av 12 artiklar, 1 avhandling, 2 rapporter och 1 konferenspaper. Av de 
granskande artiklarna var de få som specifikt rörde missbruksvården och ingen 
av studierna hade samma fokus som i föreliggande avhandling. 

 

33 Tecknet * betyder trunkering, dvs. att sökningen också omfattar ändelser och böjningsformer av en 
ordstam eller sammansättningar av ord. 
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I likhet med Brymans (2011) beskrivning ovan, ledde litteraturgenomgången 
till nya insikter när det gällde kunskapsstyrning, då resultatet från 
litteraturgenomgången visade att kunskapsstyrning och knowledge 
management delvis hade olika innebörder samt att knowledge managament i 
högre grad sammankopplades med lärande i arbetslivet. Resultaten från 
litteraturgenomgången redovisas i detta kapitel, medan förutsättningar för 
lärande har diskuterats i teorikapitlet (kapitel 3). 

Kunskapsstyrning 
I detta avsnitt redovisas resultatet av dokumentanalysen och 
litteraturgenomgången. Syftet är att reda ut och diskutera: 1) Innebörden i 
termerna kunskapsstyrning och evidensbaserad praktik och implikationer när 
det gäller kunskapssyn 2) Initieringen och etableringen av de bägge 
företeelserna 3) Argumenten för att införa kunskapsstyrning respektive 
evidensbaserad praktik samt 4) Likheter och skillnader mellan 
kunskapsstyrning och knowledge management. Fokus är på utvecklingen av 
en evidensbaserad praktik i Sverige och implikationer för missbruks- och 
beroendevården. 

 
Först beskrivs kunskapsstyrning i ett svenskt perspektiv mot bakgrund av de 
nya styrformer som introducerats för offentlig sektor. Vidare diskuterats 
definitioner av kunskapsstyrning och hur termen används i offentliga 
dokument. Den svenska formen av kunskapsstyrning har ett 
myndighetsperspektiv som innebär styrning av organisationer i jämförelse 
med internationell forskning om Knowledge management som i högre grad 
betonar kunskapsstyrning i organisationer. Genom att diskutera 
kunskapsstyrning både ur ett svenskt och internationellt perspektiv belyses 
dessa skillnader. Kunskapsstyrningen både i Sverige och internationellt syftar 
till att åstadkomma en evidensbaserad praktik och i detta avsnitt ges en 
beskrivning av framväxten av denna rörelse samt den kritik som riktats mot 
hur evidensbaserad praktik har kommit att tolkas. Texten avslutas med en 
sammanfattande analys. 

En av flera nya styrformer  
Kunskapsstyrning är en av de styrformer som staten kan använda för att styra 
offentlig sektor. Termen som sådant är ganska ny, men hur staten kan eller bör 
styra har de senaste decennierna varit föremål för diskussion där olika 
idéströmningar påverkat sättet att styra. Den offentliga sektorn i Sverige och 
flera andra västländer står inför stora utmaningar på grund bl.a. av en växande 
åldrande befolkning och ett sviktande skatteunderlag som ökat 
ansträngningarna att göra den offentliga sektorn mer kostnadseffektiv (SOU 
2007:10). 
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Ansträngningarna att reformera den statliga förvaltningen har tilltagit sedan 
senare delen av 1970-talet. En ny förvaltningspolitik har introducerats inte 
bara i Sverige utan också i andra jämförbara länder. Målen för 
förvaltningspolitiken har blivit allt mer komplexa (Premfors, 2009). Under 
1970-talet stod besparingar och rationaliseringar i centrum, service och 
styrning under 1980 talet, renodling och konkurrens under 1990-talet första 
hälft, etik och oberoende under 1990-talets andra hälft och ansvarsutkrävande 
och renodling under 2000-talet. Målen har inte avlöst varandra utan snarare 
kompletterat varandra. Samtidigt som en del av de mål som lanserats inte har 
varit något nytt. ”Service” som var ledord på 1980-talet skiljer sig inte så 
mycket åt i förhållande till det senare lanserade målet ”kvalitet”, på samma 
sätt som dagens ”renodling” inte skiljer sig åt från ett ord som ”omprövning” 
som förekom i slutet av 1970-talet. Alla dessa mål har det gemensamt att 
regering och riksdag på olika sätt önskat förbättra den offentliga sektorn, 
oavsett om det handlat om förbättrad kvalitet och service eller om besparingar 
och rationaliseringar (a.a., 2009).  

 
I slutet av 1980-talet infördes en ny styrstrategi som kom att kallas för 
resultatstyrning. Programmet fokuserade på statlig verksamhet, men 
regeringen menade att styrningen också borde tillämpas på kommunal nivå. 
En central del i den nya strategin var att tydliggöra gränsen mellan politik och 
förvaltning genom att stärka den politiska ledningen, vilket i sin tur skulle leda 
till förbättrad effektivitet och kreativitet i förvaltningen. Riksdagen skulle i 
mindre utsträckning ägna sig åt detaljfrågor och löpande ärenden och istället 
ange övergripande mål och huvudsaklig inriktning för verksamheterna. 
Resultaten skulle sedan följas upp och utvärderas (Ahlbäck Öberg & 
Widmalm, 2013; Premfors, 2009). Kritiken mot denna styrform har bl.a. 
handlat om politikers svårigheter att formulera mål och resultatkrav, om 
svårigheter med att redovisa verksamheter i termer av prestationer och 
effekter, om problem att hitta tydliga orsakssamband mellan prestationer och 
effekter samt om svårigheter med att skilja mellan (politiska) mål och 
(opolitiska) medel (Premfors, 2009). 

 
Under 1980-talet decentraliserades också många statliga verksamheter och 
kommunernas roll stärktes. Samtidigt minskade de specialdestinerade 
statbidragen till kommuner och landsting. Målet var att stärka den kommunala 
demokratin genom att besluten fattades närmare medborgarna. Samtidigt 
skulle den minskade detaljregleringen öka den kommunala verksamhetens 
effektivitet (Premfors, 2009). Det var också under 1980-talet som flera lagar 
fick karaktären av ramlagar, som t.ex. SoL och HSL, som båda har betydelse 
för missbruksvården. Ett annat viktigt perspektiv har varit ett ökat fokus på 
medborgarna. Det har handlat om att skriva på ett enklare och mer begripligt 
sätt, att öka tillgängligheten och möjliggöra ett ökat brukarinflytande. I och 
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med medlemskapet i EU har också regionerna kommit att få en annan roll, då 
EU aktivt arbetar med att stärka dessa. Länsstyrelserna vars uppgifter är att 
genomföra regeringens politik har förlorat det övergripande ansvaret för den 
regionala utvecklingspolitiken till förmån för den regionala nivån, dvs. 
landsting eller regionförbund som till skillnad från länsstyrelserna styrs av 
politiker. Ett exempel på att den regionala nivån stärkts är sammanslagningen 
av Svenska Kommunförbundet respektive Landstingförbundet till en 
gemensam organisation SKL som aktivt arbetar gentemot EU för att stärka sin 
position i förhållande till staten (Premfors, 2009, s. 313). 

 
En ny idéströmning är ”ekonomismen” som sedan 1980-talet påverkat den 
svenska förvaltningen (Lundquist, 1998). I debatten om den offentliga sektorn 
har det tidigare förvaltningsspråket som präglats av ett juridiskt språkbruk 
alltmer kommit att ersättas av en ekonomisk terminologi, exempelvis 
management-, kund-, beställar- och utförarorganisationer. NPM kan sägas 
vara resultatet av denna nya idéströmning. Begreppet lanserades av forskare 
omkring 1990 som en sammanfattande beteckning på de trender och reformer 
som redan var i rörelse (Ahlbäck Öberg & Widmalm, 2013; Premfors, 2009). 
En av de statsvetare som tidigt gav reformvågen namnet New Public 
Management var Christoffer Hood (1995). NPM har sitt ursprung i länder som 
New Zeeland och Australien och har sedan spridits först till andra 
anglosaxiska länder och USA, för att sedan få fotfäste i övriga västländer. Ett 
av huvudargumenten är att offentlig sektor kan styras som ett privat företag, 
med betoning på besparingar, ekonomisk effektivitet och kostnadskontroll. 
Denna s.k. företagisering är ett kluster av reformer inom NPM, ett annat 
kluster är marknadisering som handlar om att skapa marknadsliknande 
förhållanden mellan offentliga organisationer, företag och medborgare och där 
medborgarna benämns för ”kunder” eller ”brukare” (Ahlbäck Öberg & 
Widmalm, 2013). 

 
Sammanfattningsvis har den offentliga sektorn ända sedan slutet på 1970-talet 
varit föremål för olika styrformer som avlöst varandra. Motiven har handlat 
om att förbättra kvalitén men framförallt om att göra den offentliga sektorn 
mer kostnadseffektiv. En trend har också varit mindre detaljreglering från 
statens sida och en förskjutning av ansvaret för genomförandet till regionala 
organ och kommuner samtidigt som kontrollen i efterhand ökat. Den statliga 
styrningen har gått från kontroll av insatser och byråkratiska procedurer till 
kontroll av resultat (Premfors, 2009). 

Ett svenskt perspektiv  
Idag är kunskapsstyrning en term som används i offentliga utredningar och 
rapporter. Termen används även inom myndigheter som t.ex. i namnet på en 
enhet vid Socialstyrelsen Avdelningen för kunskapsstyrning, vars uppgifter 
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bl.a. är att ”ta fram rekommendationer utifrån bästa tillgängliga kunskap för 
socialtjänst, hälso- och sjukvård, tandvård, smittskydd och hälsoskydd”34.   

 
Det finns ingen vedertagen nationell eller internationell definititon av 
kunskapsstyrning (Socialstyrelsen & SKL, 2011). Enligt Garpenby (2010) är 
beteckningen ”kunskapsstyrning” en svensk variant av en internationell trend 
för att åstadkomma en mer kunskapsbaserad hälso- och sjukvård. Det är dock 
inte alldeles självklart vad beteckningen omfattar och det finns flera tolkningar 
i omlopp. Användningen av termen har exploderat de senaste femton åren 
(Garpenby).35 I dag är det inte bara hälso- och sjukvården utan även 
socialtjänsten, vård och omsorg och skolan som ska ”kunskapsstyras”. Även i 
en rapport från Socialstyrelsen och SKL (2011) påtalas att det saknas en 
definition av kunskapsstyrning, men att det finns en enighet om att 
målsättningen är att i ökad utsträckning åstadkomma en evidensbaserad 
praktik, genom spridning och tillämpning av kvalitetssäkrad kunskap. Enligt 
Fernler (2011) är kunskapsstyrning den svenska termen för ”evidence-based 
policy making” och antyder att kunskapsstyrning kan beskrivas som en 
politisk och administrativ tillämpning av evidensbaserad medicin och 
evidensbaserad praktik. Egidius (2008) i sin tur menar att kunskapsstyrning på 
engelska motsvaras antingen av knowledge management eller management by 
knowledge. Knowledge managament avser då kunskapshantering i en 
organisation medan management by knowledge avser kunskapsbaserad 
ledning, dvs. den betydelse som den svenska statliga kunskapsstyrningen fått. 
Enligt Egidius finns dock en viss begreppsförvirring och ofta används termen 
kunskapsstyrning i den dubbla betydelsen av knowledge management och 
management by knowledge. Detta gör att: 

 
… ansvaret för vilken kunskap och vilka metoder som ska användas 
från omkring 2000 lätt kan flyttas från professionell personal som 
läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster, psykologer med flera till 
politiska och administrativa organ”(Egidius, u.å.). 

 
Garpenby däremot menar att det inte finns någon självklar översättning till 
engelska. Internationellt finns liknande begrepp, men de används ofta med en 
annan betydelse än vad som är fallet i Sverige. Den svenska varianten av 
kunskapsstyrning har fått en ”prägling av myndighetsutövning, att påverka 
sjukvården uppifrån”.36 

 
Skillnaden mot tidigare styrningsformer är att kunskapen i sig ska styra 
verksamheterna, dvs. tidigare styrmodeller har utgått från att kunskap ska 

34 http://www.Socialstyrelsen.se/omSocialstyrelsen/organisation/Socialstyrelsensavdelningar 
35 Personlig kommunikation 2012-08-13. 
36 Personlig kommunikation 2012-08-13. 
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utgöra en viktig grund för styrning av organisationer, men ledningens 
preferenser har setts som lika viktiga för styrningen. Med den nya 
styrmodellen, kunskapsstyrning, är tanken att kunskap ska få en viktigare roll 
och att ledningen ska sammanställa och sprida systematiserad kunskap till den 
lokala praktiken om hur arbetsuppgifter bör utföras, dvs. även sådana frågor 
som traditionellt har överlåtits till de professionella (Fernler, 2011). 

 
Vid läsning av myndighets- och forskningsrapporter, broschyrer och rapporter 
från SKL samt Socialstyrelsens hemsida är det förvånansvärt ofta som 
kunskapsstyrning inte definieras utan termens innebörd tas för given. När 
termen definieras är det framförallt tre offentliga utredningar som utredare, 
författare och forskare refererar till. Dessa utredningar är God vård på lika 
villkor – om statens styrning av hälso- och sjukvården (SOU 1999:66), 
Hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft (SOU 2007:10) och 
Evidensbaserad praktik- till nytta för brukaren (SOU 2008:18). I den 
förstnämnda SOU- utredningen ingår en uppsats av Peter Garpenby och Peter 
Carlsson och där termen kunskapsstyrning troligen förekommer första gången 
i offentliga utredningssammanhang.37 I texten beskrivs kunskapsstyrning som 
ett sätt för staten att styra genom att sprida kunskap samt skapa 
organisatoriska förutsättningar för att underlätta kunskapsbildning och ett 
kunskapsbaserat beslutsfattande. Med kunskapsstyrning avses då:  

 
…en planerad överföring av relevant information och/eller 
systematiska förändringar av verksamhetens villkor så att 
kunskapsbildningen underlättas (Garpenby & Carlssons, 1999, s. 
256). 

 
En viktig del i Garpenbys och Carlssons resonemang är att verksamhetsnivån 
måste ha förutsättningar att ta emot och integrera den nya informationen. En 
sådan förutsättning är att personalen har tillägnat sig ett kritiskt 
förhållningssätt för att kunna bedöma kunskapsunderlaget och dess relevans 
för praktiken. Grunden för detta är att personalen är välutbildad och där staten, 
som ansvarig för högre utbildning har en möjlighet att styra genom att påverka 
kursinnehåll i utbildningar. Det måste också finnas information tillgänglig att 
söka i form av sammanställningar av kunskapsunderlag eller annan data i 
databaser och nationella kvalitetsregister. Kunskapsstyrning innebär även att 
statliga myndigheter tolkar resultaten i kunskapsöversikter och utfärdar 
rekommendationer. Det handlar alltså om två strategier: dels 
”sammanställning och överföring av information där även staten kan delta i 
tolkningen (genom rekommendationer och riktlinjer)” och dels ”åtgärder för 
att påverka förutsättningarna på verksamhetsnivå att ta till sig information och 

37 Mot bättre vetande- statens roll vid kunskapsstyrning av hälso- och sjukvården, finns med som 
bilaga i utredningen 
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utveckla ett kritiskt tänkande (t.ex. insatser inom utbildning och forskning)” 
(Garpenby & Carlsson, 1999, s. 326). 

 
Garpenby och Carlsson (a.a.) betonar att kunskapsstyrning är ett 
samlingsbegrepp för sådana styrformer som syftar till att åstadkomma ett mer 
kunskapsbaserat beslutsfattande, men att gränserna för vilka aktiviteter som 
ska räknas till kunskapsstyrning är otydliga. Förutsättningar för att 
kunskapsstyrning ska ha möjlighet att lyckas är bl.a. att verksamheterna har 
möjligheter till ett kontinuerligt lärande och att den information som sprids har 
legitimitet hos de yrkesverksamma. Det är på det lokala planet som 
informationen ska värderas av professionella och yrkesgrupper och ställas mot 
den egna föreställningsramen. 

 
Att det inte finns någon enhetlig definition visar sig också i att termen används 
på lite olika sätt i de tre offentliga utredningarna. I utredningen Hållbar 
samhällsorganisation med utvecklingskraft (SOU 2007:10) hänvisas till 
Garpenby och Carlsson, men där har de organisatoriska förutsättningarna 
tonats ner och istället betonas statens roll i att sprida kunskap som syftar till att 
förbättra effektiviteten i välfärdstjänsterna. Kunskapsstyrning innebär då inte 
en ny styrform, utan: 

 
…att i allt högre grad, oavsett vilka former som kommer till 
användning, utveckla, sprida och tillämpa kunskaper om vad som 
ger önskad effekt i en specifik verksamhet eller i förhållande till en 
viss målgrupp, det vill säga åstadkommer en kunskapsbaserad 
verksamhet (SOU 2007:10, s. 102) 

 
Argumenten som framförs för kunskapsstyrning i utredningen handlar om att 
de offentliga resurserna måste användas mer effektivt, att medborgarna i 
dagens informationssamhälle har mer kunskap och kommer att ställa större 
krav på offentliga tjänster och slutligen att medborgare var de än bor i landet 
ska ha tillgång till tjänster av god kvalitet (likvärdighetsprincipen). De 
områden som kunskapsstyrningen i första hand bör riktas mot enligt 
utredningen är hälso- och sjukvården, socialtjänsten och skolan. Vidare riktar 
sig kunskapsstyrningen både till anställda och till förtroendevalda. För att den 
offentliga sektorn ska bli mer effektiv och kunna utvecklas är det viktigt att 
även förtroendevalda grundar sina beslut på kunskap om vilka effekter olika 
metoder och arbetsformer har. Förutsättningar för att kunskapsstyrningen ska 
lyckas enligt utredningen är väl utvecklade yrkesroller och att professionella 
tar ansvar för och direkt medverkar i kunskapsbildningen och 
kunskapsspridningen. Det krävs också att staten tar ansvar för den nationella 
kunskapsförsörjningen och stödjer landsting och kommuner att ta fram och 
sprida kunskap om vilka insatser som ger effekt (SOU 2007:10). 
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Den sista av de tre offentliga utredningar som tas upp här; Evidensbaserad 
praktik inom socialtjänsten - till nytta för brukaren (SOU 2008:18) hänvisar 
också till Garpenby och Carlsson när det gäller termen kunskapsstyrning som 
utredningen menar har relevans för socialtjänsten. Här uttalas också för första 
gången att kunskapsstyrningen inom socialtjänsten syftar till att åstadkomma 
en evidensbaserad praktik, (i jämförelse med att åstadkomma ett 
”kunskapsbaserat beslutfattande” eller ”förbättra effektiviteten” i de tidigare 
utredningarna)38.  Utredningen definierar kunskapsstyrning i socialtjänsten 
som handlande om: 

 
…hur kommuner och huvudmän systematiskt dokumenterar och 
följer upp sitt arbete liksom om hur de förmår tillägna sig relevant 
kunskap, men också; om hur staten genom olika insatser kan bidra 
till utvecklingen av en evidensbaserad praktik. Detta förutsätter 
insatser på såväl lokal som nationell nivå, liksom det förutsätter ett 
långsiktigt engagemang från alla berörda parter (SOU 2008:18, s. 
66) 

 
Kunskapsstyrning handlar om att bygga upp stukturer för kunskapsspridning 
och systematisk uppföljning och ses som ett medel att genomföra en 
evidensbaserad praktik (jmfr Denvall & Johansson, 2012; Fernler, 2011). Till 
skillnad från t.ex. USA där utvecklingen mot en evidensbaserad praktik drivits 
av professionerna själva är det i Sverige staten genom Socialstyrelsen som 
initierat och lett arbetet (Denvall & Johansson, 2012; Pettersson, 2001). På 
samma sätt förhåller det sig med de nationella riktlinjerna. I Sverige är det 
staten som ansvarar för att sammanställa och utfärda dessa, medan i länder 
som t.ex. USA är det professionella organisationer som sammanställer egna 
riktlinjer eller upprättar listor över ”best practice” (Bergmark, A. & Karlsson, 
2012).  

 
Garpenby och Carlsson (1999) menar att högre utbildning borde innefattas i 
den statliga kunskapsstyrningen, medan frågan om högre utbildning är 
nedtonad i utredningarna Hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft 
(SOU 2007:10) och Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten - till nytta för 
brukaren (SOU 2008:18). I flera offentliga utredningar som berör missbruks- 
och beroendevården (se t.ex. SOU 2008:18, 2011:35) påtalas avsaknaden av 
innehåll som rör missbruk - och beroende i centrala utbildningar för området. 
Däremot är utredarna försiktiga med att föreslå att staten ska styra innehållet. I 
den förstnämnda vill utredaren avvakta högskoleverkets utvärdering av 
socionomutbildningen, för bedömning om innehållet i utbildningen behöver 
förändras och i den sistnämnda har utredaren övervägt förslag om att reglera 

38 I de två tidigare utredningarna används inte begreppen evidensbaserad medicin eller evidensbaserad 
praktik. 
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innehållet, men menar att det inte bedöms vara en framkomlig väg på grund av 
högskolors och universitets självständiga ställning. I stället lämnas förslag på 
inrättandet av två nya kortare och normerande utbildningar utanför 
högskolesystemet. Båda ska rikta sig till baspersonalen inom missbruks- och 
beroendevården. Den ena ”enklare” (SOU 2011:35, s. 288) utbildningen om 
sex månader föreslås rikta sig till personer som redan arbetar inom vården, 
medan den andra föreslås leda till yrkeshögskoleexamen och till dem som vill 
börja arbeta inom vården. Dessutom föreslås riktade statsbidrag till lärosäten 
för att skapa specialistutbildningar på avancerad nivå. Utredaren har också 
förhoppningar att den satsning som föreslås på ökad forskning ska leda till att 
universitet och högskolor skapar nya mer nischade grundutbildningar mot 
området missbruk- och beroendevård. I en senare rapport från Socialstyrelsen 
och SKL uttalas dock att kunskapsstyrningen också medför konsekvenser för 
högskolor och universitet och indirekt riktas också kritik mot socialhögskolor 
som förhållit sig kritiska till Socialstyrelsens satsning på en evidensbaserad 
praktik. 

 
De ökade förväntningarna på socialtjänstens kunskapsstyrning har 
också konsekvenser för akademierna. Från kommunernas synvinkel 
har högskolor och universitet inte anpassat undervisning och 
forskning till utvecklingen. Det kan också konstateras att några 
socialhögskolor – framför allt den i Stockholm – varit kritiska mot 
Socialstyrelsens pådrivande roll i dessa frågor. Socialstyrelsen har 
problematiserat bristen på svenska effektutvärderingar och den 
plats som evidensbaserad praktik har i socialhögskolornas 
undervisning (Socialstyrelsen & SKL, 2011, s.60) 

 
 

Termen kunskapsstyrning i offentliga utredningar har förändrats i riktning mot 
att i högre grad betona effektivitet, spridning av kunskap med syfte att 
utveckla en evidensbaserad praktik och med ett tydligt top-down perspektiv. 
Utveckling av den kunskap som redan finns i organisationer eller hos 
professionella eller begrepp som lärande organisationer innefattas inte i 
termen kunskapsstyrning i de senare utredningarna. Inte heller innefattas 
statens eventuella styrning av högre utbildning.  

 
De centrala aktörerna identifieras som bestående av regering, Socialstyrelse, 
SKL, länsorganisationer och kommuner med olika ansvarsområden 
(Socialstyrelsen & SKL, 2011). Kunskapsspridning framställs som en 
implementeringskedja, där överordnade organ ger stöd och anvisningar till 
organisationer som ansvarar för själva implementeringen. Kunskapsstyrningen 
riktar sig i första hand till kommuner och landsting och i förlängningen till de 
verksamheter som de ansvarar för. Det finns inga uttalade ambitioner om att 
påverka innehållet i den högre utbildningen, även om Socialstyrelsen ger 
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uttryck för kritik när det gäller universitetens bristande anpassning när det 
gäller undervisning och forskning om effektiva metoder och arbetssätt. I stället 
för att styra innehållet i den högre utbildningen ges när det gäller missbruks- 
och beroendevården förslag på utbildningar vid sidan av de traditionella 
professionsutbildningarna som är förlagda till universitet och högskolor. 

 
Innan jag går vidare till att diskutera målsättningen med kunskapsstyrningen, 
dvs. att åstadkomma en evidensbaserad praktik diskuteras forskning om 
knowledge management i relation till kunskapsstyrning. 

Knowledge management  
Begreppet Knowledge management dök upp i näringslivet omkring 1980 
(Austin, 2008). Det handlar om den process som innebär att företag kan 
utveckla kunskap genom att ta vara på anställdas kunskaper och utnyttja denna 
resurs som en konkurrensfördel (Ghaziri & Awad, 2005; Söderström, 2008). 
När knowledge management överförs till människobehandlande 
organisationer, åtminstone efter 2000, är det övergripande syftet att utveckla 
en evidensbaserad medicin eller praktik (Austin et al., 2008; Benderix, et al. 
2012; Gabbay et al., 2003; Jerndahl Fineide, 2012). 

 
I studier som rör förhållanden utanför Skandinavien refererar ”knowledge 
management” inte till myndigheters styrning av organisationer utan fokus är 
snarare på styrning i organisationer. Välfärdstjänster organiseras på ett annat 
sätt utanför Skandinavien och i t.ex. USA har filantropin och ”nonprofit” 
sektorn (den icke vinstdrivande sektorn) en stark ställning inom produktionen 
av välfärdstjänster som t.ex. behandling av missbruksproblem. Även om en 
stor del av välfärdstjänsterna är statligt, federalt eller lokalt finansierade 
överförs en stor del av dessa medel till nonprofit- och/eller vinstdrivande 
företag som utför tjänsterna enligt kontrakt (Trädgårdh, 2013). Den statliga 
regleringen och styrningen av själva verksamheterna är på det viset inte lika 
framträdande. Även om sättet att organisera välfärden är olika är den uttalade 
målsättningen med kunskapsstyrning och knowledge management i detta 
sammanhang dock densamma: att utveckla en evidensbaserad praktik. 

Knowledge management – innebörd och strategier  
Knowledge management är en samlingsterm för olika typer av aktiviteter som 
har med spridning och utveckling av kunskap att göra, men det är få som 
definierar termen. Enligt Austin et al. (2008) handlar dock knowledge 
management om hur individer länkas till varandra via system och strukturer 
som hjälper organisationer att identifiera, skapa, omvandla och sprida 
kunskap. De aktiviteter som nämns under paraplyet ”knowledge management” 
är ”knowledge transfer and exchange” (Mitton et al, 2007), ”knowledge 
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transfer”(Rivard et al., 2010; Rundall et al., 2007), ”knowledge broker” 
(Rivard et al., 2010; Rundall et al., 2007), ”knowledge sharing”(Austin, 2008; 
Austin & Lee, 2012; Williams, 2012), ”knowledge translation” (Lillefjell, 
Knudtsen, Wist, & Ihlebæk, 2013; Rivard et al., 2010). Enligt Garpenby 
används inom evidensbaserad medicin termer som ”knowledge translation”, 
”knowledge transfer” och ”knowledge exchange”. ”Knowledge translation” 
förekommer främst inom hälso- och sjukvården och är en alternativ term för 
implementeringsforskning som är vanligare i vissa länder, bl.a. Kanada 
(Garpenby, 2010). 

 
På samma sätt som kunskapsstyrning har knowledge management kommit att 
få olika innebörder beroende på sammanhang. I en forskningsöversikt (Mitton 
et al., 2007) granskades 84 artiklar och rapporter som handlade om strategier 
för ”knowledge transfer och exchange” (KTE) som en aspekt av knowledge 
management. Fokus låg på studier som hade relevans för hälsovården på 
organisations-, regional, läns- eller statlig nivå. KTE definierades i 
forskningsöversikten som ett utbyte av kunskap mellan forskningsanvändare 
och forskningsproducenter, men i de granskade artiklarna förekom en 
varierande terminlogi när det gällde denna typ av strategier. Det saknas också 
en tillräcklig faktabas och evidens när det gäller effekterna av strategier för 
knowledge management. I samma forskningsöversikt visade resultatet att 
endast 20 % av studierna handlade om strategier som hade tillämpats i en 
praktik och ännu färre var formellt utvärderade (Mitton et al., 2007).  

 
Utvärdering av strategier för knowledge management för att utveckla EBP har 
främst gällt hälso- och sjukvården eller socialtjänstens område i olika länder 
som t.ex. Hongkong (Leung, 2009), USA (Austin & Lee, 2012), England 
(Gabbay et al., 2003; Williams, 2012) och Kanada (Rivard et al., 2010). De 
aktiviteter som undersökts har på olika sätt handlat om att dela, sprida eller 
utbyta kunskaper inom en organisation. Leung (2009) analyserade t.ex. en 
socialtjänstorganisation som sedan flera år tillbaka praktiserade system för 
knowledge management. En särskild webbplattform konstruerades där 
socialarbetarna hade möjligheter att dela kunskaper. Dessutom gjordes 
särskilda satsningar på personliga möten för kunskapsförmedling och 
kunskapsutbyte. Resultatet visade att båda sätten, spridning av kunskap via 
webbplattform respektive personliga möten behövdes beroende på vilken typ 
av kunskap det var frågan om.  
 
I en annan studie (Austin & Lee, 2012) var fokus på 12 högre chefer inom 
olika socialtjänstverksamheter som var engagerade i att utveckla system för 
knowledge management. Chefernas strategier handlade om att göra kunskapen 
mer transparant inom och mellan verksamheterna, dra lärdomar från egna 
självvärderingar samt öka spridningen av evidensbaserad kunskap.  
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Det finns även studier som handlar om knowledge management i 
multiprofessionella team. I en integrerad verksamhet mellan sjukvård och 
social service som bestod av olika professioner studerade Gabby et al. (2003) 
hur praktikgemenskaper utvecklar och tillämpar kunskap för att förbättra 
vården för äldre människor. Syftet var att utveckla ett mer evidensbaserat 
beslutsfattande och stimulera deltagarna att ta del av forskning genom att söka 
på egen hand, men också att med hjälp av en bibliotekarie ta fram 
forskningsöversikter. Resultatet visade att medlemmarna i praktik-
gemenskaperna tenderade att värdesätta den personliga kunskapen högre än 
den evidensbaserade kunskapen och att man ibland missförstod resultat från 
forskning eller plockade ut valda delar av resultatet som passade in med den 
egna föreställningsramen. Författarna drar slutsatsen att tillägnandet av 
kunskap är en process som innebär kollektivt meningsskapande och att denna 
process i sin tur är beroende av vilka roller deltagarna har, vilka personliga 
agendor som finns och av maktrelationer.  
 
Även Williams (2012) undersökte ett multiprofessionellt team i en integrerad 
verksamhet mellan sjukvård och social service och personer med psykiska 
problem. Syftet var att sätta in själva integrationsprocessen i ett sammanhang 
av knowledge management och lärande. I ett första skede gjordes en 
utvärdering av hur integrationen mellan sjukvård och social service hade fallit 
ut, för att i nästa steg använda utvärderingen för att diskutera knowledge 
management och lärande. Resultatet visade att det fanns många och goda 
strategier för att underlätta integrationsprocessen, däremot saknades tydliga 
förhållningsätt och uttalade strategier för knowledge management, i termer av 
kunskapsutbyte mellan de olika professionerna. 

 
I den skandinaviska kontexten handlar det istället om att utvärdera effekterna 
av strategier för kunskapsstyrning, dvs. i vilken mån som implementering av 
metoder eller arbetssätt lyckats. I en studie undersökte Jerndahl Fineide (2012) 
hur professionella inom ett norskt sjukhus standardiserar sitt arbete. 
Bakgrunden var att sjukhuset arbetade med att införa vårdkedjor (Clinical 
Pathways) som är en beskrivning av vilka insatser som ska vidtas, av vem och 
när i behandlingen. Studien visade att professionella själva utförde 
standardiseringen, men att deras arbete begränsades av det styrande ramverket 
(extern expertis, riktlinjer, sjukhusets It-system etc.) I förhandlingar om giltig 
kunskap som grund för standardiseringen stod den biomedicinska kunskapen 
högst i kurs medan man inte tog hänsyn till den kontextuella kunskapen. 
Författaren drar slutsatsen att arbetet med standardisering innebär ett delvis 
nytt styrsätt, en mjuk styrning, professionerna styr sig själva och varandra 
”inifrån” dvs. den externa styrningen har blivit internaliserad. Företeelser som 
evidensbaserad kunskap har också blivit institutionaliserat och uppfattas som 
den primära kunskapskällan. 
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Den enda studien som direkt berör missbruks- och beroendevård är en 
utvärdering av det svenska statliga projektet Kunskap till praktik (Benderix et 
al., 2012). Utvärderingens syfte var följa och utvärdera insatserna i projektet 
samt beskriva hur aktiviteterna påverkat användningen av de nationella 
riktlinjerna för missbruks- och beroendevården. Ett ytterligare syfte var att 
beskriva hur avnämnare och deltagare uppfattat insatserna. Sammanlagt 1755 
personer som arbetade inom missbruks- och beroendevård svarade på en enkät 
vid tre tillfällen 2010, 2011 och 2012. Respondenterna bestod av två grupper: 
de som deltagit i KtP (interventionsgruppen) och de som inte deltagit i någon 
aktivitet inom projektet (jämförelsegruppen). Resultatet visade bl.a. att de 
behandlingsinsatser som KtP fokuserat på ökat i genomsnitt med 17 procent 
inom socialtjänsten och 20 procent inom psykiatri/beroendevård vid en 
jämförelse mellan de tre mättillfällena. Samtidigt visar utvärderingen att det 
inte var någon skillnad mellan interventionsgruppen och jämförelsegruppen 
när det gällde användningen av evidensbaserade metoder. Det går således inte 
att säga att ökningen av evidensbaserade metoder är en följd av KtP. 

 
I likhet med termen kunskapsstyrning saknas en entydig definition av 
knowledge management och innehållet i de aktiviter som ryms under 
samlingstermen kan se olika ut. Studier som rör förhållanden utanför 
Skandinavien handlar dock i högre grad om styrning i organisationer för att 
utveckla en evidensbaserad praktik, medan de två exemplen ovan som rör 
Norge (Jerndahl Fineide, 2012) respektive Sverige (Benderix et al., 2012) 
handlar om styrning av organisationer.  

Knowledge management och lärande 
Knowledge management och lärande organisationer är två begrepp som ofta 
diskuteras tillsammans, där lärande organisationer ses som en förutsättning för 
knowledge management, i betydelsen att dela och sprida kunskap inom 
organisationen (Austin et al., 2008; Sandars & Heller, 2004). Båda 
företeelserna har enligt Söderström (2008) vuxit fram ur organisationers behov 
av att kunna möta förändringar i omvärlden och att använda kunskap som en 
strategisk resurs. Grundtanken för lärande organisationer är att det krävs ett 
systematiskt lärande på alla nivåer för att kunna möta förändringar och där 
uppföljning, utvärdering och omvärldsanalys är viktiga inslag i lärandet. 
Knowledge management, i jämförelse med lärande organisationer har ett 
större fokus på ledning och ledarskap i organisationer som vanligtvis består av 
välutbildad personal och där man utgår från att dessa har yrkeserfarenheter 
som kan bidra till organisationens utveckling. Ledningens uppgift är att 
samordna kunskapsutveckling och kunskapsanvändning samt skapa miljöer 
som gynnar kreativitet och lärande. Både knowledge management och lärande 
organisationer har dock samma målsättning, att bidra till att det sker ett 
lärande i organisationer för att kunna utveckla nya strategier, nya tekniker, nya 
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produkter och tjänster genom att utveckla och använda kunskap som en 
konkurrensfördel (Söderström, 2008). 

 
När det gäller kunskapsstyrning i Sverige har frågor som har att göra med 
förutsättningar för lärande, både individuellt och organisatoriskt varit 
nedtonade och hur människor lär och utvecklar yrkeskompetens 
problematiseras inte. Kunskapsstyrning av missbruks- och beroendevården i 
Sverige beskrivs i offentliga dokument som en implementeringsprocess och 
fokus har legat på att skapa strukturer för att överföra kunskap.  

Kunskapsstyrning och kunskapssyn 
I den internationella forskningen om knowledge management i relation till 
EBP, hävdas att det handlar om att sprida och dela såväl implicit som explicit 
kunskap, att strategier bör anpassas till vilken typ av kunskap som man vill 
utveckla, samt att strategierna som förespråkas är beroende av kunskapssyn. I 
detta avsnitt diskuterar begreppen explicit och implicit kunskap samt kunskap 
som process respektive produkt.  

Explicit och implicit kunskap 
Den kunskap som förmedlas via den svenska kunskapsstyrningen handlar i 
huvudsak om explicit kunskap. Yrkesutövning baseras dock inte bara på 
explicit kunskap, utan grunden för yrkeskompetens brukar beskrivas som två 
former av kunskap, explicit kunskap respektive implicit kunskap eller s.k. tyst 
kunskap. Explicit kunskap är kunskap som kan beskrivas, kodifieras i 
manualer, procedurer eller regler och som kan spridas (Ellström, 1992; Austin 
et al., 2008; Nilsen et al., 2012). Det kan handla om teoretisk kunskap, men 
även kunskap som tagits fram på annat sätt. Implicit kunskap är kunskap som 
manifesteras i handlingar men som kan var svår att utrycka i ord. Den 
implicita kunskapen sprids mellan praktiker men utan att man refererar till 
speciella teorier eller ramverk, för att förklara varför man handlar på ett visst 
sätt. Den implicita kunskapen är ”tyst” i bemärkelsen underförstådd, men det 
betyder inte att den är omöjlig att artikulera (Jenner, 2009). För professionell 
yrkesutövning krävs teoretisk kunskap, men det krävs också att individen kan 
omsätta denna kunskap i handling (Austin et al., 2008; Jenner, 2009). Detta 
brukar beskrivas som att den professionella yrkesutövaren måste ha 
faktakunskaper (know that) men också veta hur kunskapen ska omsättas i 
praktiken (know how). Explicit och implicit kunskap är komplementära, det 
räcker vare sig med att ”veta att” eller att ”veta hur”.  

 
Explicit knowledge without tacit insights quickly loses its meaning; 
where “know that” requires “know how (Austin et al., 2008).  
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Det är angeläget för en organisation att ta vara på den implicita kunskapen och 
göra den explicit och en strategi är att uppmuntra anställda att dela med sig av 
sin kunskap (Austin et al., 2008). Integrationen av implicit och explicit 
kunskap är enligt Sandars och Heller (2004) nödvändig för att försäkra sig om 
att evidensbaserad kunskap är relevant för det sammanhang där den ska 
tillämpas. Om organisationen inte värdesätter den implicita kunskapen finns 
risk för att evidensbaserade riktlinjer ignoreras för att de inte stämmer med 
verkligheten. Men en yrkesutövning som endast bygger på implicit kunskap 
riskerar att leda till den s.k. förtrogenhetsfällan dvs. att förtrogenhet med en 
viss typ av aktivitetet kan baseras på mer eller mindre falska antaganden 
(Jenner, 2009). Yrkeskompetens innebär att ha en förmåga att reflektera och 
kritiskt granska sitt arbete och explicit formulerad kunskap är nödvändig för 
att kunna identifiera, tolka och värdera tidigare handlingar och för att utveckla 
ett kunskapsbaserat och reflexivt handlande (Ellström, 2005). 

Kunskap som produkt eller process  
Kunskapsstyrningen inom missbruks- och beroendevården är organiserad 
kring information och kunskapsspridning. Detta innebär en syn på kunskap 
som i huvudsak en produkt som är tänkt att överföras till praktiken och där 
praktiker förväntas ta till sig denna kunskap, för att kunna utveckla en 
evidensbaserad praktik. 

 
Både Jenner (2009) och Leung (2009) diskuterar kunskapssyn i relation till 
kunskapsstyrning och en evidensbaserad praktik. Båda författarna laborerar 
med begreppen ’kunskap som produkt’ och ’kunskap som process’ och ser det 
som två ytterligheter på ett kontinuum. Kunskap som produkt innebär att 
kunskap uppfattas som generell och objektiv, dvs. att kunskapen existerar i sig 
själv och är oberoende av användaren. Kunskapsutveckling förmodas ske 
genom kvantitativ ökning av fakta, och teori och praktik uppfattas som både 
åtskilda och väsensskilda. Syftet med kunskapsspridning är att ”veta att”. 
Kunskap som process innebär en syn på kunskap som situationsbunden och 
relativ. Kunskapsutveckling sker genom kvalitativ omstrukturering och 
grunden för lärandet är tidigare kunskaper och erfarenheter. Teori och praktik 
ses som komplementära. Syftet med kunskapsutvecklingen är att ”veta hur” 
(Jenner, 2009; Leung, 2009).  

 
Poängen enligt både Jenner (2009) och Leung (2009) är att den underliggande 
kunskapssynen får konsekvenser för implementeringen av EBP. Om kunskap i 
huvudsak ses som en produkt är utgångspunkten att det finns ett korrekt sätt 
att handla i en given situation och kompetensutveckling handlar då om att på 
ett övertygande sätt sälja in kunskapen till praktikerna, genom 
kunskapsspridning. I det andra fallet, ’kunskap som process’ finns inte ett 
givet svar utan det goda omdömet måste vara vägledande och 
kompetensutveckling handlar snarare om att ge verktyg för att kunna utveckla 
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kunskap, genom dialog och reflektion i arbetsgrupper och med klienterna 
(Jenner, 2009).  

 
Enligt Leung som specifikt diskuterar kunskapsstyrning i socialt arbete finns 
det två huvudströmningar när det gäller kunskapsstyrning, ett teknologiskt 
organiserat respektive en människoorienterat. Utifrån det teknologiska 
perspektivet handlar kunskapsstyrning om att samla in, bearbeta och sprida 
kunskap via en effektiv hantering av databaser och kodifiering av människors 
implicita kunskaper, dvs. kunskap som produkt. Det primära målet med 
kunskapsstyrningen enligt det människoorienterade perspektivet är att främja 
kunskapsutbytet mellan anställda i organisationen oftast genom att utveckla 
”communities of practice” och där IT-teknik ses som ett komplement – 
kunskap som process. Enligt Leung representerar företrädarna för en 
evidensbaserad praktik, det första perspektivet. Det andra perspektivet 
fokuserar på socialarbetarnas ”know-how” i stället för ”know-that” och 
värderar i högre grad processkunskap för att utveckla förmågor som att kunna 
dra slutsatser och att bedöma vad som ska göras i en viss situation (Leung, 
2009). 

 
Kunskapssynen kan påverka även uppfattningen om klienterna. Om 
kunskapsstyrningens innehåll endast organiseras i enlighet med en syn på 
”kunskap som produkt” förmedlar det enligt Jenner (2009) en teknisk 
rationalitet som kan leda behandlaren att se klientens problem som mer eller 
mindre givna och uppgiften blir att hitta den rätta metoden. Klienten är en 
informationskälla och när behandlaren fått information föreslår denne en 
lösning. Kunskapsstyrning som tar sin utgångspunkt i ”kunskap som process” 
förmedlar en syn på klientens problem som ses som något som måste 
undersökas tillsammans i ett samspel mellan behandlare och klient. Det är inte 
självklart vad problemet är och det kan finnas flera förslag till lösningar. Det 
handlar om att hjälpa klienten att sätta ord på sina erfarenheter och att göra 
klienten delaktig i behandlingen (a.a.). 

 
Förutom att kunskapssynen kan påverka synen på klienters problem menar 
Leung (2009) att kunskapssynen också påverkar vilken form av lärande som 
sker. När det gäller kunskap som produkt handlar det om att kunna återge det 
som förmedlas, medan om man betraktar kunskap som process 
samkonstureras kunskapen i dialog med brukare, praktiker och i 
organisationen. Leung använder sig också av en dimension mittemellan, där 
kunskap ses både som produkt och som process och det lärande som följer av 
en sådan kunskapssyn handlar om att rekonstruera kunskap, dvs. anpassa 
kunskapen till situation och kontext. Leungs budskap är att man måste anpassa 
metoder för kunskapsspridning och kunskapsdelning beroende på 
kunskapsinnehåll. Om man begränsar kunskapsutvecklingen till teknologiska 
lösningar blir kunskapen mer och mer oanvändbar när det kommer till slutet 
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av kontinuumet, dvs. när det handlar om processkunskap. Å andra sidan 
medför en begränsning till den människoorienterade strategin att man förlorar 
ett effektivt sätt att förmedla en stor mängd kunskap.  

Kunskapsstyrningens mål 
I detta avsnitt diskuteras kunskapsstyrningens mål, dvs. att utveckla en 
evidensbaserad praktik inom missbruks- och beroendevården i Sverige. 

Definition av evidensbaserad praktik 
Termen evidensbaserad medicin (EBM) lanserades ursprungligen inom 
medicinen av en forskargrupp vid Mc Masters University i Ontario i Kanada. I 
en artikel från 1996 beskriver David Sackett och hans kollegor evidensbaserad 
medicin på följande sätt:  

 
Evidence based medicine is the conscientious, explicit, and 
judicious use of current best evidence in making decisions about the 
care of individual patients. The practice of evidence based medicine 
means integrating individual clinical expertise with the best 
available external clinical evidence from systematic research 
(Sackett, Rosenberg, Gray, Haynes, & Richardson, 1996, s. 71). 

 
I denna första definition innebär evidensbaserad medicin en sammanvägning 
av bästa tillgängliga forskningsresultat och den egna kliniska erfarenheten. I 
en bok av Sacketts och kollegor utgiven år 2000 har definitionen utvecklats till 
att också omfatta patientens önskemål (Svanevie, 2011). Sackett och kollegor 
betonar att den professionelle yrkesutövaren alltid måste göra en värdering av 
den externa evidensen och huruvida den matchar patientens symtom och 
preferenser. Det gäller även evidens som bygger på 
kunskapssammanställningar och som uttrycks i form av riktlinjer och 
rekommendationer. Forskningsresultaten värderas både efter dess giltighet och 
efter dess tillämpning på det enskilda fallet (Sackett et al., 1996).  

 
I utredningen En evidensbaserad praktik inom socialtjänsten - till nytta för 
brukaren beskrivs vad som menas med EBP och som har sin grund i Sacketts 
definition från år 2000. 

 
Med evidensbaserad praktik menar vi en praktik som är baserad på 
en sammanvägning av brukarens erfarenheter, den professionelles 
expertis samt bästa tillgängliga vetenskapliga kunskap (SOU 
2008:18, s. 10) 
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Det handlar om att tre kunskapskällor vägs samman; forskning, den 
professionella erfarenheten och klientens/patientens erfarenheter. Det är också 
den beskrivning som regering och SKL:s hänvisar till när det gäller arbete 
med att implementera en evidensbaserad praktik inom socialtjänsten och 
missbruks- och beroendevården.  

 
Evidensbaserad medicin har utvecklats i en läkarpraktik och beskrivits som en 
modell för praktiker att fatta beslut, men som diskuterats tidigare har den 
utvecklats till att bli en styrningsfilosofi, där målet för det som benämns som 
kunskapsstyrning är att utveckla en evidensbaserad medicin och praktik.  

Den evidensbaserade rörelsen  
Det är enligt flera forskare befogat att prata om ”The evidensbased 
movement” eller evidensrörelsen, som från USA och Storbritannien har spridit 
sig till flertalet länder i västvärlden (Bohlin, 2011; Hydén, 2008). 
Evidensbaserad medicin har spritt sig mellan samhällssektorer från medicin 
till socialt arbete och utbildningssektorn, och benämns inom de senare 
områdena som evidensbaserad praktik.  

 
Enligt Hydén (2008) har evidensbaserad praktik vuxit fram på grund av att 
politiker och andra beslutsfattare behövt underlag för att kunna prioritera inom 
välfärdsområdet. Allmänheten har också blivit mer kritisk och ställer större 
krav som konsumenter av välfärdstjänster och vill veta att behandlingsinsatser 
har effekt. Ett tredje skäl enligt Hydén är att en stor del av forskningen 
finansieras av skattemedel och därmed följer krav på att producera användbara 
resultat. Framväxten av evidensbaserad praktik är ingen isolerad rörelse utan 
har beröringspunkter med andra företeelser som är inriktade på att kontrollera 
och mäta utfallet av olika typer av interventioner t.ex. utvärderingstrenden av 
offentlig verksamhet i USA som började redan på 1960-talet och influenser 
från NPM, som t.ex. beställar- utförarmodeller (A. Bergmark & Lundström, 
2006). Bohlin (2011) diskuterar olika utvecklingslinjer som lett fram till 
evidensbaserad medicin. Han menar att det handlar om i huvudsak tre 
strömningar som växte fram samtidigt; resultatrörelsen, klinisk epidemiologi 
och metaanalyser/systematiska översikter.39  

 
Resultatrörelsen har sitt ursprung i epidemiologiska undersökningar inom 
hälso- och sjukvården i USA i början av 1970-talet. Resultatrörelsen eller 
”outcome research” bygger på registerstudier av stora populationer, vilket 
underlättades betydligt genom möjligheten att lagra information i stora 

39 Epidemiologisk forskning handlar om att undersöka sjukdomsorsaker och riskfaktorer och 
därigenom förebygga sjukdom och ohälsa.  De metoder som används är t.ex. kliniska prövningar, 
registerstudier, retrospektiva studier, longitudinella befolkningsstudier. 
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databaser. I Sverige började enskilda läkare bygga upp kvalitetsregister för att 
kunna dokumentera resultat av olika medicinska ingrepp. Dessa har sedan 
övertagits av Sveriges kommuner och landsting (SKL) och benämns som 
Nationella kvalitetsregister. Genom dessa är det möjligt att jämföra resultatet 
av olika behandlingar eller ingrepp vid sjukdomar, t.ex. hur det går för 
patienter som behandlas för bröstcancer. Den kunskap som man får fram är 
probabilistisk kunskap, dvs. den säger inget om orsak och verkan utan om 
sannolikheten av att en viss behandling hjälper vid en viss typ av bröstcancer 
(a.a.).  

 
Samtidigt med den ökade betoningen på uppföljningar av resultat i USA, 
började också en rörelse kring klinisk epidemiologi att ta form. Företrädarna 
för denna inriktning hade ambitioner att utveckla metoder som innebar att 
praktiker lättare skulle kunna använda kvantitativa studier av populationer i 
sin kliniska praktik. Rörelsens aktiva läkare (som Sackett och hans kollegor) 
kom att mynta begreppet evidensbaserad praktik. Inom Mac Master- gruppen 
och evidensbaserad medicin har därtill värdet av randomiserade kliniska 
studier (RCT) starkt betonats (Austin & Lee, 2012; Blomqvist, 2009; Bohlin, 
2011; Svanevie, 2011). Även om Sackett et al. (1996) i en artikel hävdar att 
grunden för en evidensbaserad praktik inte är begränsad till att endast omfatta 
RCT- studier konstaterar de ändå att RCT- studier är överlägsna andra studier. 

 
Because the randomized trial, and especially the systematic review 
of several randomized trials, is so much more likely to inform us and 
so much less likely to mislead us, it has become the "gold standard" 
for judging whether a treatment does more good than harm. (Sackett 
et al., 1996, s. 72) 

 
En tredje förutsättning för utvecklingen av evidensbaserad medicin är den 
ökade användningen av metaanalyser och systematiska översikter. 
Metaanalyser handlar om att med hjälp av statistiska metoder lägga samman 
studier som handlar om samma fråga, även om studierna har olika design och 
omfattning. Metaanalys är i sig en vetenskaplig metod. 
Kunskapssammanställningar har kommit att bli en allt mer framträdande del 
av den vetenskapliga produktionen i takt med den allmänna tillväxten av 
vetenskapliga studier. Tillgängligheten till denna typ av kunskap har också 
ökat via den nätbaserade teknologin (A. Bergmark, & Lundström, 2006). 

 
Ökningen av den vetenskapliga produktionen ledde fram till behov av att 
inrätta särskilda institut för att utföra och uppdatera systematiska 
forskningsöversikter. Det första, Cochrane Collaboration upprättades i 
London 1993 och består av ett internationellt nätverk av forskare som 
sammanställer systematiska översikter inom hälsovården (Bohlin, 2011). 
Nätverket är globalt och stöddes finansiellt av National Health Service, 
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svenska SBU (Statens Beredning för medicinsk Utvärdering) och EU. Tolv 
regionala centra etablerades i Europa, Nordamerika, Sydamerika, Afrika, 
Asien och Australien (Svanevie, 2011). Enligt Svanevie (2011) fördes 
diskussioner vid School of Public University College i London i slutet av 
1990-talet om möjligheterna att överföra den medicinska modellen till andra 
fält. Ett antal möten och konferenser hölls med inbjudna forskare och 
representanter bl.a. från svenska Socialstyrelsen och år 2000 bildades en 
systerorganisation: Campell Collaboration som genomför systematiska 
forskningsöversikter inom socialt arbete, kriminalvård och pedagogik 
(Svanevie, 2011). Dessa kunskapsinstitut har utvecklat kvalitetskriterier för att 
fastställa graden av evidens för enskilda studier och systematiska översikter. 
Den s.k. evidenshierarkin är uppbyggd så att systematiska kunskapsöversikter 
med flera väldesignade randomiserade kontrollerade studier ges högsta 
evidens, den näst högsta evidensen ges till studier med åtminstone en välgjord 
RCT- studie av tillräcklig omfattning. Det är dessa två kvalitetskriterier som i 
huvudsak räknas, när man pratar om att en metod har visat sig ha evidens 
(Hydén, 2008). De nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården 
bygger på denna typ av evidenshierarki (Socialstyrelsen, 2007). 

 
Registerstudier, randomiserade kliniska prövningar och metaanalys var redan 
etablerade eller i färd med att etableras när evidensbaserad medicin 
presenterades som ett nytt paradigm. Evidensbaserad medicin kan uppfattas 
som en del av denna utveckling mot betoning och mätning av resultat. Det 
finns olika sorters kunskap som kan ligga till grund för beslut på olika nivåer. 
Bohlin menar att det är viktigt att skilja på:  

 
… evidensbaserat beslutsfattande, beslutsfattande som är 
vetenskapsbaserat i en mer allmän bemärkelse och sådana som är 
data, men ej vetenskapsbaserade” (Bohlin, 2011, s.64)  

 
Den epistemologiska kärnan i evidensbaserad praktik är randomiserade 
kontrollerade studier, men det är inte säkert att de metoder för insamling och 
analys som förespråkas ger mer tillförlitlig kunskap än andra vetenskapliga 
metoder, t.ex. registerstudier. Men även insamling av data som inte är 
vetenskapligt baserat kan ha betydelse för beslutsfattande på olika nivåer. 
Bohlins (2011) poäng är att man bör utkräva av de inblandade parterna som 
förespråkar evidensbaserat socialt arbete, evidensbaserad pedagogik etc. att de 
gör klart vilka metoder och rutiner de pratar om. 

Kritik av modellen och dess tillämpning 
Implementeringen av en evidensbaserad praktik är en fråga som varit föremål 
för en livlig debatt bland forskare och praktiker. Vilka är då problemen med 
en evidensbaserad praktik? En kritik som riktats mot EBP (Hydén, 2008, 
Oscarsson, 2006) är att den ursprungliga metoden har förvanskats när den 
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förflyttats från praktiken till att också bli ett styrinstrument. Av de tre delarna i 
modellen har forskningsresultat i form av systematiska 
kunskapssammanställningar överordnats de två andra kunskapskällorna. I de 
överenskommelser som gjorts mellan regeringen och SKL om implementering 
av EBP saknas enligt Denvall och Johansson (2012) en diskussion dels om 
vilken kunskap som forskarsamhället kan bidra med och dels hur de andra 
delarna i modellen, praktikers och klienternas erfarenheter och synpunkter kan 
systematiseras och tas till vara. 

 
Enligt Sackettet et al. (1996) är evidensbaserad medicin en struktur för 
praktiken att fatta beslut om lämpliga insatser för patienten. Det är en 
beslutsprocedur i flera steg, en process som brukar kallas för Criticial 
appraisal (A. Bergmark & Karlsson, 2012; Bohlin, 2011). De olika stegen i 
beslutsfattandet enligt den ideala modellen innebär att a) den professionella 
formulerar kliniska frågor utifrån patientens problem eller symtom. I nästa 
steg b) söker praktiken efter bästa tillgängliga evidens, c) värderar denna 
kritiskt, d) tillämpar den på ”problemet”, för att till sist e) utvärdera resultatet 
(A. Bergmark & Karlsson, 2012; Gambrill, 1999).  

 
Proceduren (critical appraisal) som innebär att den enskilde praktikern själv 
ska söka efter bästa möjliga forskningsunderlag bedömer flera forskare som 
orealistisk (A. Bergmark & Lundström, 2006; Blomqvist, 2009). Man menar 
att praktiker inte har kunskap att tolka och värdera evidensbaserad kunskap 
och att det saknas tid på grund av den höga arbetsbelastningen som råder inom 
människobehandlande organisationer. Austin (2008) menar t.ex. att 
föreställningen om att baspersonal kan utbildas i att identifiera och välja ut 
relevanta forskningsresultat som grund för beslutsfattande är en övermäktig 
uppgift. 

 
While some argue that line staff should be trained to identify, select, 
assess, and incorporate research findings, the magnitude of such an 
endeavor in the light of heavy agency service delivery demands is so 
great as to overwhelm the most talented among us (Austin, 2008, s. 
577). 

 
Det orealistiska i att praktiker själva ska söka bästa möjliga kunskapsunderlag 
har lett till framväxten av en alternativ modell, riktlinjemodellen. Istället för en 
självständig kritiskt värderande praktiker framhålls behovet av 
evidensbaserade riktlinjer med grund i kunskapssammanställningar, vilket de 
nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård är ett exempel på. (A. 
Bergmark & Karlsson, 2012; A. Bergmark & Lundström, 2006). Enligt A. 
Bergmark och Karlsson (2012) står dessa två modeller, critical appraisal och 
riktlinjemodellen i motsättning till varandra. Den första ser praktikern som en 
aktiv kunskapssökare, medan den andra utgår från att praktikerna inte har 
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tillräcklig kompetens att kritisk värdera, utan måste förlita sig på 
kunskapsinstitut och experter som förmodas ha särskild kompetens att utfärda 
riktlinjer som praktikerna ska följa.  

 
Kritik har också riktats mot evidenshierarkin som innebär att vissa studier som 
utförs enligt en viss metod bedöms som mer vetenskapliga än andra (A. 
Bergmark & Lundström, 2006; Hydén, 2008). Designen med randomiserade 
kontrollerade studier innebär att deltagarna slumpas till en behandlingsgrupp 
och en kontrollgrupp. Grupperna ska vara så lika som möjligt, det enda som 
skiljer är att den ena gruppen får behandling enligt den metod som ska prövas 
och den andra får ’sedvanlig behandling’ (treatment- as- usual). Ofta redogörs 
dock inte för vad sedvanlig behandling innebär, vilket kan se väldigt olika ut 
(Hydén, 2008). En RCT-studie kan tala om vilken effekt en viss metod haft för 
en behandlingsgrupp, jämfört med en kontrollgrupp. Den kan däremot inte tala 
om ifall en annan insats skulle ha gett samma, ett sämre eller ett bättre resultat. 
Dessutom handlar det om data som samlats in på gruppnivå, varför det inte går 
att dra slutsatser när det gäller enskilda individer.  
 
En annan kritik som riktas mot de kunskapsöversikter som gjorts, är att med 
den höga grad av evidens som ställs upp, så utesluts många studier eftersom 
de inte uppfyller kraven på välgjorda studier enligt Campell Collaboration (A. 
Bergmark & Lundström, 2006; Hydén, 2008). Inom socialt arbete i Sverige 
saknas i hög grad välgjorda RCT- studier, vilket enligt Hydén (2008) har att 
göra med karaktären på arbetet. Detta gäller inte bara i Sverige, Austin (2008) 
diskuterar förhållanden i USA och menar att det saknas tillräckligt med studier 
med RCT- design för att man ska kunna prata om en evidensbaserad praktik. 
Han föreslår att man istället ska sträva efter en evidensinformerad praktik och 
där även studier med annan design kan vägleda praktiken.  

 
Fridell (2009) har specifikt diskuterat missbruks- och beroendevården och ett 
antal begräsningar med RCT-studier när det gäller psykosociala 
behandlingsmetoder. Han hävdar att för att kunna bedöma om resultatet av en 
studie kan generaliseras till en specifik praktik behöver man vara medveten 
om hur studien är genomförd. Det är t.ex. enklare att genomföra RCT-studier 
på korta behandlingsinterventioner än på längre och mer komplicerade 
insatser. Vidare består de metoder som utvärderas oftast av ett mindre antal 
behandlingstillfällen, mellan 2- 12 gånger och uppföljningen sker i samband 
med det sista behandlingstillfället eller efter 3 månader. Uppföljningar efter 6 
månader är sällsynta. När det gäller missbruksproblem behöver man enligt 
Fridell ha längre uppföljningsperioder för att kunna uttala sig om insatsen gett 
effekt. Ett förbisett faktum är också att RCT-studier endast kan generaliseras 
till en grupp som uppfyller samma kriterier som den grupp som deltog i 
studien. Dessutom genomförs studierna oftast i en gynnsam 
behandlingskontext som kan vara svår att överföra till en praktik inom 
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missbruks- och beroendevården. Flera studier har också enligt Fridell visat att 
faktorer i organisationen har betydelse för utfallet av behandling. Behandlare 
som ska bedöma lämplig metod måste ta hänsyn till samspelet mellan faktorer 
i organisationen, hos klienten och i själva metoden (Fridell, 2009). 

 
Inom missbruksvården pågår flera insatser samtidigt och det är svårt att isolera 
en insats och mäta effekterna endast av den. Likaså är det svårt att studera hur 
flera samtidiga insatser samspelar med varandra. Insatserna är heller inte 
effektiva ”i sig själv” - utan klientens engagemang. Enligt Oscarsson (2006) 
behöver modellen för en evidensbaserad praktik kompletteras för att kunna 
tillämpas inom missbruks- och beroendevården. Modellen måste tillåta en 
vetenskaplig metodpluralism, de insatser som görs måste ses i sin kontext och 
man måste ta hänsyn till klientrationalitet (Oscarsson, 2006). Det kan också 
vara svårigheter att definiera vad som avses med en metod eller ett specifikt 
arbetssätt. Börjeson menar att om man med metod menar ”behandling eller 
bemötande som är oberoende av subjektiva variationer mellan de 
professionella aktörerna”, så finns det inga renodlade metoder inom socialt 
arbete (Börjeson 2003 s. 212). Man bör också enligt Pedersen (2005) göra en 
skillnad mellan behandling och evidensbaserade metoder, eftersom metoder 
bara utgör en del av behandlingen. Andra element i en behandlingsinsats 
handlar om personalens egna övertygelser och intentioner, samordning av 
olika insatser, organisatoriska faktorer, politik etc. 

 
Sammanfattningsvis har kritiken mot evidensbaserad praktik främst handlat 
om sättet att värdera giltig kunskap, att RCT- studier räknas som den gyllene 
standarden och att andra forskningsdesigner inte bedöms ha samma värde. De 
flesta debattörer är dock överens om att missbruks- och beroendevården i 
högre grad bör vila på vetenskaplig kunskap. Å. Bergmark och Lundström 
konstaterar i en studie att socialtjänstens arbete i mycket hög grad byggt på 
”traderade arbetssätt, personbunden kompetens, ad-hoc-lösningar och ett 
eklektiskt förhållningssätt till teorier och metoder” (Å. Bergmark & 
Lundström, 2007, s. 15).  

Utvecklingen mot en evidensbaserad praktik i Sverige  
Den evidensbaserade rörelsen är en global rörelse som spridit sig till många 
länder och världsdelar sedan i början på 2000-talet. Evidensbaserad medicin 
har översatts till andra områden som t.ex. socialtjänst och undervisning och 
benämns där som evidensbaserad praktik. Två nätverk, ett för EBM och en för 
EBP, som utför och sammanställer systematiska forskningsöversikter har 
bildats. I denna rörelse har även svenska representanter tagit en aktiv del. 
Svanevie (2011) har studerat etableringen av evidensbaserad praktik i Sverige 
och pekar på att det funnits ett antal personer som haft en central roll i denna 
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process. I samband med de möten som föregick nätverket Campell 
Collaborations bildande deltog Haluk Soydan från Centrum för utvärdering av 
metoder i socialt arbete (CUS) vid Socialstyrelsen. I den tillfälliga styrelse 
som bildades ingick förutom Haluk Soydan, Karin Tengvald som ersättare.40 
Enligt Svanevie har flera som varit engagerade i spridningen och införandet av 
evidensbaserad praktik i Sverige framhållit professor Tengvalds betydelse för 
etableringen i Sverige. Svanevie citerar professor Ed Mullen som menar att 
Tengvald haft ”förmåga att övertyga nyckelpersoner inom den svenska 
statsapparaten om vikten och värdet av EBP” (Svanevie, 2011, s. 114). 
Införandet av evidensbaserad praktik har således från början varit ett initiativ 
från myndigheter. I en artikel av Sundell et al. (2009) beskrivs också att det är 
nödvändigt med en ”top- down styrning”, om än inte tillräckligt på sikt, för att 
etablera en evidensbaserad praktik. I texten nedan görs några nedslag, från ett 
myndighetsperspektiv, i utvecklingen mot etablerandet av en evidensbaserad 
praktik inom socialtjänsten och missbruks- och beroendevården. 
 
En debattartikel i Dagens Nyheter 1999 av Socialstyrelsens dåvarande 
generaldirektör Kerstin Wigzell i samarbete med Lars Pettersson kan sägas 
utgöra startpunkten för initieringen av en evidensbaserad praktik inom 
socialtjänsten i Sverige (Pettersson & Wigzell, 1999).41 I artikeln redovisades 
en undersökning som visade att hälften av landets socialchefer inte visste om 
socialtjänstens insatser gjorde någon nytta för klienterna eller deras anhöriga. 
Samma år fick Socialstyrelsen ett regeringsuppdrag som innebar att 
Socialstyrelsens skulle lämna förslag på hur man nationellt kunde stödja 
kunskapsutvecklingen inom socialtjänsten. Programmet skulle syfta till ”att 
skapa strukturer för systematisk kunskapsuppbyggnad och effektiv 
informationsspridning” (Socialstyrelsen, 2001, s. 122). Målsättningen var att 
socialtjänstens insatser i större utsträckning skulle baseras på vetenskap och 
beprövad erfarenhet. Det betonades också att den empiriska och 
verksamhetsrelaterade forskningen skulle ges en större betydelse i 
kunskapsuppbyggnaden inom socialtjänsten.  
 
Socialstyrelsens rapport (2001) resulterade i ett nationellt program Nationellt 
stöd för kunskapsutveckling inom socialtjänsten. Programmet pågick under 
åren 2001-2003 (Socialstyrelsen, 2004). Regeringen satsade cirka 70 miljoner 
kronor, vilket var en relativt omfattande satsning i förhållande till att 
socialtjänsten då omsatte mellan 120-130 miljarder per år. Programmet 
karaktäriserades som ett brett kunskapsutvecklingsprogram för socialtjänsten 
och omfattade en rad delprojekt. Det enskilt största projektet handlade om att 
stödja försöksverksamheter med en systematisk koppling mellan socialtjänst, 

40 Tengvald har varit chef för CUS (Centrum för utvärdering av metoder i socialt arbete) och dess 
efterföljare IMS (Institutet för metoder i socialt arbete). Numera har dessa både avdelningar upphört 
och istället har Avdelningen för kunskapsstyrning bildats 
41 Lars Pettersson var då överdirektör vid Socialstyrelsen med ansvar för socialtjänstfrågor. 
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högre utbildning och forskning. Sammanlagt arton universitet och högskolor 
och ett 70- tal kommuner etablerade ett samarbete. Ett annat delprojekt 
handlade om kartläggning av vilka dokumentationssystem och 
bedömningsinstrument som användes inom socialtjänsten och hur arbetet med 
att utveckla dessa kunde stödjas (Hansson, 2003).42  

 
Samma år, 2001 kom SBU med en rapport om behandling av alkohol- och 
narkotika problem (SBU, 2001)43. Där konstaterar man att det finns metoder 
för att behandla missbruksproblem som visat sig ha effekt, men att det också 
saknas vetenskapligt stöd för flera av de psykosociala metoder, som tillämpas 
i svensk missbruksvård. Man skriver att:  

 
Svensk missbruksvård bör bygga på evidensbaserad kunskap vilket 
kräver en satsning på information, utbildning och forskning. 
Informationen och utbildningen bör omfatta de resultat som 
framlagts i denna rapport och bör bedrivas av alla ansvariga 
intressenter inom såväl hälso- och sjukvården som socialvården och 
den privata missbruksvården (SBU, 2001, s. 26). 

 
Rapporten var en av de första större kunskapssammanställningarna inom 
missbruks- och beroendevården. Den vållade mycken debatt och blev också 
föremål från kritik av forskare inom fältet. Denna rapport låg sedan till grund 
för utformningen av de första nationella riktlinjerna för missbruks- och 
beroendevården som publicerades 2007 (A. Bergmark, 2007). 

 
År 2007 tillsattes den tidigare omtalade SOU-utredningen Evidensbaserad 
praktik inom socialtjänsten- till nytta för brukaren, som påföljande år lämnade 
sitt förslag (SOU 2008:18). Uppdraget var att analysera och lämna förslag på 
hur staten på bästa sätt kan stödja kunskapsutvecklingen inom socialtjänsten. 
Till utredare utsågs Kerstin Wigzell som i sin tidigare tjänst som 
generaldirektör hade tagit initiativ till och arbetat med det nationella 
programmet för kunskapsutveckling inom socialtjänsten. Utredningen 
konstaterade att det fanns ett behov av fortsatt stöd till kunskapsutveckling 
inom socialtjänsten. Detta på grund av att kunskapsbasen för insatser inom 
socialtjänsten var outvecklad och att arbetet i huvudsak bedrevs med grund i 
”professionella erfarenheter i kombination med lagstiftning och riktlinjer för 
ärendehandläggning” (SOU 2008:18, s. 9). Det vill säga att den kommunala 
socialtjänsten med grund i en byråkratisk organisation, i allt för hög grad 

42 Exempel på dokumentations- och bedömningsinstrument är ASI och DOK som är ett av 
avhandlingens empiriska exempel. 
43 SBU är en statlig myndighet som utvärderar hälso- och sjukvårdens metoder. SBU analyserar 
metodernas nytta, risker och kostnader och jämför vetenskapliga fakta med svensk vårdpraxis. Målet är 
att ge ett bättre beslutsunderlag för alla som avgör hur vården ska utformas. [ http://www.sbu.se/sv/] 
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styrdes av regler och rutiner för hur arbetet med t.ex. personer med 
missbruksproblem skulle utföras, i kombination med att socialtjänsten i högre 
grad än t.ex. hälso- och sjukvården är lekmannastyrd (se kapitel 2). Det slogs 
fast att målet skulle vara en evidensbaserad praktik. För att uppnå detta mål 
krävdes engagemang från huvudmännen och långsiktigt och strategiskt stöd 
från statens sida. I utredningen lämnades flera konkreta förslag på 
implementeringen, varav flera har blivit verklighet. Den långsiktiga satsningen 
på kunskapsutveckling konkretiserades i de gemensamma 
överenskommelserna mellan staten och SKL, där den senare parten fick 
ansvaret för genomförandet att leda utvecklingen mot en evidensbaserad 
praktik. Ett annat konkret förslag som lämnades i utredningen var satsningar 
på nationella projekt för att utveckla metoder och arbetssätt inom ett visst 
verksamhetsområde. Det första nationella projektet blev Kunskap till praktik 
(KtP) som riktade sig till missbruks- och beroendevården och som sjösattes 
2008. Utgångspunkten för projektet var implementering av de nationella 
riktlinjerna för missbruks- och beroendevård (Socialstyrelsen, 2007). Inom 
ramen för det nationella projektet KtP fanns möjligheter att söka medel för 
regionala projekt. Ett av de regionala projekten utgör ett av avhandlingens 
empiriska exempel och redovisas närmare i kapitel 5.  

Förstärkt kunskapsstyrning 
Arbetet med stimulera och stödja kunskapsutvecklingen inom hela 
socialtjänsten har fortsatt. År 2010 tecknande regeringen och SKL en 
överenskommelse om en plattform för arbetet med att utveckla en 
evidensbaserad praktik inom hela socialtjänsten. Evidensbaserad praktik ses 
som en del av ett bredare arbete för att förstärka kvaliteten inom 
socialtjänsten. År 2015 tecknades ytterligare en överenskommelse om fortsatt 
stöd till att utveckla en evidensbaserad praktik inom socialtjänsten genom att 
fortsätta stödja uppbyggnaden av regionala samverkans- och stödstrukturer för 
kunskapsutveckling (ÖK 2015). De regionala stödstrukturerna kan t.ex. bestå 
av gemensamma politiska beredningar, styrgrupper och stödfunktioner.  
Stödfunktionerna ska ansvara för att tillgänglig och aktuell kunskap omsätts i 
praktiken. De har också till uppgift att skapa förutsättningar för att systematisk 
kunskap kan genereras baserat på lokala uppföljningar och utvärderingar. 
Även i denna överenskommelse uttalas att överenskommelserna syftar till 
kontinuerligt lärande och utveckling utan att det förs någon diskussion om 
förutsättningar för lärande. 
 
Förutsättningar för att kunna utveckla kvaliteten inom välfärdens olika 
områden är att det finns systematiska uppföljningssystem på olika nivåer, på 
nationell nivå t.ex. i form av öppna jämförelser och system på lokal nivå för 
att ta till vara och utveckla den lokala kunskapen (ÖK, 2010a). Öppna 
jämförelser är ett system för att kunna jämföra kvaliteten inom socialtjänsten 
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respektive hälso- och sjukvården i hela Sverige44. Socialstyrelsen 
sammanställer statistik i öppna jämförelser för olika verksamhetsområden. 
Inom missbruks- och beroendevården sammanställs statistik under fyra 
huvudrubriker: Helhetssyn och samordning, Självbestämmande och integritet, 
Kunskapsbaserad verksamhet samt Tillgänglighet.45 Under rubriken 
”Kunskapsbaserad verksamhet” redovisas t.ex. jämförande statistik på 
kommunnivå huruvida verksamheterna använder någon form av 
standardiserade bedömningsinstrument (som ASI eller DOK) och om dessa i 
så fall används för uppföljning på individ- eller gruppnivå. Detta är 
självrapporterade uppgifter och ger inte nödvändigtvis en bild av i vilken 
utsträckning som dessa bedömningsinstrument faktiskt används i praktiken.  
Ett annat exempel är att öppna jämförelser knyts till typ av utbildning, så att 
kommuner som har socionomer anställda inom barn och ungdomsvård får 
högre kvalitetspoäng, än om man har anställda med andra utbildningar46.  

 
Tanken är att öppna jämförelser ska kunna tjäna som underlag för analys, 
uppföljning och utveckling. Genom att jämföra de egna resultaten med andra 
verksamheter inom t.ex. missbruks- och beroendevården kan det väcka frågor 
om vad som behöver förbättras. Basen i kvalitetsarbetet beskrivs vara att det 
bedrivs ett systematiskt förbättringsarbete och som förklaras handla om 
”kunskap om hur vi minskar gapet mellan det vi vet och det vi gör” (ÖK 
2010a, s. 5). Genom att följa upp och utvärdera insatser både på nationell och 
lokal nivå kan ett systematiskt förbättringsarbete komma till stånd. På det viset 
har evidensbaserad praktik kopplats ihop med förbättringsarbete och ”ett 
systematiskt förbättringsarbete kan fungera som något av en drivmotor i 
evidensbaserad verksamhet” (ÖK, 2010a, s. 4). På samma sätt som 
evidensbaserad praktik hämtats från hälso- och sjukvården och överförts till 
det sociala området förhåller det sig med förbättringsarbete. Förbättringsarbete 
har sitt ursprung i USA och är en metod för systematiskt förbättringsarbete 
inom hälso- och sjukvården som introducerades i Sverige av 
Landstingsförbundet i mitten av 1990-talet (SKL, 2006).47  

 
För närvarande pågår ett arbete med att revidera de nationella riktlinjerna från 
2007 och det finns ett preliminärt förslag (Socialstyrelsen, 2014) som efter 
eventuella revideringar ska gälla fr.o.m. våren 2015. De nya riktlinjerna riktar 
sig på ett tydligare sätt än tidigare till beslutsfattare och inte främst till 
praktikerna. Detta tydliggörs genom att riktlinjerna bytt namn från Nationella 
riktlinjer för missbruks- och beroendevård: vägledning för socialtjänstens och 
hälso- och sjukvårdens verksamhet för personer med missbruks- och 
beroendeproblem till Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården 

44 http://www.Socialstyrelsen.se/oppnajamforelser 
45 http://www.Socialstyrelsen.se/oppnajamforelser/missbrukochberoende 
46 http://www.Socialstyrelsen.se/oppnajamforelser/barnochunga 
47 Metoden beskrivs utförligare i kap 5. 
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2014. Stöd för styrning och ledning. Riktlinjerna ses nu inte längre som en 
vägledning för praktiker utan som ett styrmedel för chefer och beslutsfattare. 
Detta är också ett uttryck för att den s.k. riktlinjemodellen ytterligare förstärks 
och att modellen med att praktiken själv ska värdera de tre kunskapskällorna i 
en evidensbaserad praktik tonas ner. Nationella riktlinjer är också 
sammankopplade med öppna jämförelser. För att uppnå god kvalitet t.ex. 
under rubriken ”kunskapsbaserad verksamhet” i öppna jämförelser bör 
verksamheterna använda sig av de metoder och arbetssätt som rekommenderas 
i riktlinjerna. Mot bakgrund av de svårigheter som redogjorts för tidigare i 
kapitlet, att värdera vilka metoder eller arbetssätt som har effekt, kan detta 
betyda att metoder som kan vara verksamma rensas ut på grund av att de inte 
uppfyller kraven på evidens. Förutom sammankopplingen mellan indikatorer i 
öppna jämförelser och nationella riktlinjer går Socialstyrelsen ett steg länge 
och knyter användningen av rekommenderade metoder till resurser. I förordet 
till förslaget skriver man: 

 
Socialstyrelsen förväntar sig att rekommendationerna påverkar 
resursfördelningen inom vården och omsorgen på så sätt att 
förhållandevis mer resurser fördelas till högt prioriterade tillstånd 
och åtgärder än till dem som har fått låg prioritet (Socialstyrelsen, 
2014). 

 
Den förstärkta kunskapsstyrningen i detta avseende innebär således att chefer 
och politiker ska ta ställning till vilka metoder som bör användas i 
verksamheterna. Om verksamheterna använder metoder som inte 
rekommenderas, finns det risk för att dessa kommer att värderas lägre i 
jämförelse med andra kommuner eller landsting i de öppna jämförelserna. En 
annan risk är att metoder och arbetssätt införs mer av legitimerande skäl och 
som en etikett än att de används på det sätt som det var tänkt.  
 
En ytterligare förstärkning av den statliga kunskapsstyrningen är det 
kunskapsråd som föreslås i en statlig promemoria (Ds 2014). Åtta 
myndigheter med relevans för dessa områden föreslås samverka kring 
kunskapsstyrningsinsatser och bilda Rådet för statlig kunskapsstyrning inom 
hälso-och sjukvård och socialtjänst, med syfte att samordna och effektivisera 
kunskapsstyrningen.48  Förslaget innebär också att politiker i landsting och 
kommun får ett större inflytande över kunskapsstyrningen genom att det 
skapas ett rådgivande organ, huvudmannagruppen vid sidan av kunskapsrådet. 
Denna grupp kommer att bestå av 16 förtroendevalda från kommun och 
landsting. Motiven för att inrätta rådet är att stärka samverkan mellan statliga 

48 Dessa åtta myndigheter är: E- hälsomyndigheten, Folkhälsomyndigheten, Forskningsrådet för hälsa 
och arbetsliv och välfärd (Forte), Inspektionen för vård och omsorg, Läkemedelsverket, 
Socialstyrelsen, Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) samt Tandvårds- och 
läkemedelsförmånsverket. 
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myndigheter sinsemellan samt samarbetet med kommuner och landsting. Detta 
för att kunskapsstyrningen ska kunna ”kommuniceras på ett samordnat sätt 
genom effektiva kanaler” (a.a., s.6). Genom en samlad kunskapsstyrning ska 
huvudmännen kunna ges ett bättre stöd för en evidensbaserad hälso- och 
sjukvård och socialtjänst. Socialstyrelsens roll förändras också till att bli en 
”renodlad utvecklingsinriktad kunskapsmyndighet” och bistå med 
expertkompetens (a.a. s.8). Förändringarna föreslås träda i kraft 1 juli 2015.  

Sammanfattande analys 
Sedan slutet av 1970-talet har en ny förvaltningspolitik introducerats i Sverige 
och andra västländer. Nya styrformer av offentlig sektor har spridits mellan 
och inom länder med anspråk på att hantera ökade kostnaderna för välfärden 
och göra tjänsterna mer kostnadseffektiva. Två av dessa idéer är 
kunskapsstyrning och evidensbaserad praktik som har uppstått i olika 
kontexter. En metafor för spridning av idéer, program och modeller är att idéer 
reser. Under resans gång händer det något med idéerna när de anpassas och 
tolkas till andra kontexter än där de ursprungligen uppstod (Erlingsdóttir, 
1999; Johansson, 2002; Sahlin & Wedlin, 2008). I tabell 3 nedan, illustreras 
kronologiskt hur kunskapsstyrning respektive evidensbaserad praktik 
utvecklats sida vid sida och sedan kommit att sammanföras så att 
kunskapsstyrning blivit ett medel för att nå målet evidensbaserad praktik.  
 
Tabellen avser inte att ge en heltäckande bild av alla initiativ som förekommit 
när det gäller evidensbaserad praktik och kunskapsstyrning utan syftar till att 
ge bild av hur de två företeelserna vuxit fram. Även om tabellen visar på 
utvecklingen i Sverige har utvecklingen samröre med internationella 
idéströmningar. Samma år som EBP lanseras i Kanada introduceras termen 
kunskapsstyrning i den svenska offentliga utredningsvärlden. Året 2008 
sammanförs i Sverige de två företeelserna så att kunskapsstyrningen blir ett 
medel för att åstadkomma en evidensbaserad praktik. Samtidigt sjösätts 
projektet Kunskap till praktik. Året innan lades grunden för denna förändring 
genom att kunskapsstyrning förordades som ett statligt styrmedel och 
nationella riktlinjer för missbruksvården publicerades. 
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Tabell 3. Initiering och etablering av kunskapsstyrning och evidensbaserad 
praktik med relevans för svensk missbruksvård 

 
 Kunskapsstyrning  Evidensbaserad praktik 
1993  Cochrane Colloboration bildas, med ekonomiskt 

stöd bl.a. av SBU (Svanevie, 2011)  
1996 Termen ”Kunskapsstyrning” 

introduceras i SOU 1999:66 
Sackett och kollegor vid Mc Masters University i 
Kanada lanserar EBM/EBP (Sackett et al., 1996)  

1999  Debattartikel av Socialstyrelsens generaldirektör 
om effekter av socialtjänstens insatser 
(Pettersson& Wigzell, 1999). Regeringsuppdrag 
till Socialstyrelsen om förslag på stöd till 
kunskapsutveckling inom socialtjänsten 
(Socialstyrelsen, 2001). 

2000  Campell Colloboration bildas med representanter 
från Socialstyrelsen (Svanevie, 2011)  

2001  Projektet ”Nationellt stöd för kunskapsutveckling 
inom socialtjänsten” 2001- 2003 (Socialstyrelsen, 
2004). SBU-rapport om verksamma metoder inom 
missbruks- och beroendevården (SBU, 2001). 

2007 Kunskapsstyrning förordas som ett 
statligt styrmedel (SOU 2007:10) 

Nationella riktlinjer för missbruksvården 
(Socialstyrelsen, 2007). 

2008 Kunskapsstyrning blir ett medel för 
EBP. Förslag på kunskapsstyrning 
inom socialtjänsten och angränsande 
områden (SOU 2008: 18) 
Överenskommelse mellan regering och 
SKL om implementering av nationella 
riktlinjer (ÖK, 2008)  

Projektet Kunskap till praktik startar och pågår 
fram till 2012 (SKL, 2008, u.å., 2014). 

2009 Överenskommelse mellan staten och 
SKL om stöd till implementering av 
nationella riktlinjer för missbruks- och 
beroendevården för 2009 (ÖK, 2009) 

 

2010 Överenskommelse mellan staten och 
SKL om stöd till implementering av 
nationella riktlinjer för missbruks- och 
beroendevården för 2010 (ÖK, 2010b) 

Förbättringsarbete introduceras och ses ”som en 
drivmotor” i en evidensbaserad praktik (ÖK, 
2010a).  

2011 Stöd till en evidensbaserad praktik för 
god kvalitet inom socialtjänstens 
område - överenskommelse för 2011 
mellan staten och SKL (ÖK, 2011) 

 

2014 Förslag på att inrätta Rådet för 
kunskapsstyrning för hälso- och 
sjukvården samt socialtjänsten Ds 
(2014:9) 

 

2014 Förslag till revidering av nationella 
riktlinjer för missbruks- och 
beroendevård (Socialstyrelsen, 2014). 
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Analysen av offentliga dokument visar att termen kunskapsstyrning är 
tvetydlig och att det saknas definitioner. I de dokument som granskats 
definieras kunskapsstyrning genom vad styrningen ska åstadkomma, dvs. en 
evidensbaserad praktik. Det är dock tydligt att termen och företeelsen 
kunskapsstyrning fått ett stort genomslag när det gäller statlig styrning av 
välfärdsektorn och i det svenska sammanhanget kommit att bli liktydlig med 
en top- down styrning. Knowledge management visade sig delvis ha en annan 
innebörd än den svenska termen kunskapsstyrning, även om målsättningen är 
densamma, att utveckla en evidensbaserad praktik. Knowledge management 
handlar i högre grad om att utveckla organisatoriska strukturer för att dela och 
ta vara på de anställdas kunskaper och erfarenheter i organisationer. 
Knowledge management påminner i detta avseende om bestämningen i den 
första offentliga utredningen om styrning av hälso- och sjukvården (SOU 
1999:66). Glidningen i betydelsen av kunskapsstyrning mot att allt mer avse 
ett statligt styrmedel kan eventuellt vara en förklaring till att yrkesgruppernas 
egna erfarenheter, implicita kunskaper och lärande inte lyfts fram som viktiga 
delar för att utveckla en evidensbaserad praktik utan att betoningen istället 
ligger på att skapa strukturer för att föra ut kunskap till praktiken.  

 
Även när det gäller evidensbaserad praktik har begreppet varit föremål för 
anpassningar och tolkningar. Evidensbaserad praktik har vuxit fram som ett 
resultat av tre samtidiga rörelser som varit varandras förutsättningar. 
Evidensbaserad praktik har sin grund i den kliniska epidemiologin som 
betonade betydelsen av att studera effekterna av interventioner och som 
inspirerats av den s.k. resultatrörelsen. Men evidensbaserad praktik hade inte 
kunnat lanseras så framgångsrikt om det samtidigt inte hade varit möjligt att 
på ett relativt enkelt sätt sammanställa och sprida kunskapsöversikter om 
effekter av behandling (Bohlin, 2011). Sackett och hans kollegors modell för 
kunskapsbaserat beslutsfattande (critical appraisal) har ansetts orealistisk och 
istället har evidensbaserad praktik förknippats med riktlinjemodellen, dvs. att 
staten ger ut rekommendationer för vilka metoder och arbetsätts som bör 
användas i praktiken. Från att ha varit en sätt för praktiker att fatta 
vetenskapligt grundade beslut med hänsyn tagen till den egna erfarenheten och 
klienters önskemål har evidensbaserad praktik kommit att snävas in till att i 
högre grad bli en styrningsfilosofi. En annan modell som på senare tid har 
kopplats samman med EBP är kvalitetsutveckling genom förbättringsarbete. 
De tre företeelserna kunskapsstyrning, evidensbaserad praktik och 
förbättringsarbete är samtliga idéer som hämtats från hälso- och sjukvården 
för att sedan appliceras för styrningen även av andra områden, som t.ex. 
missbruks- och beroendevård. Resultatet visar att termer, begrepp och 
företeelser reser mellan länder och områden och att innebörden förändras när 
idéer transporteras. Det är inte heller lätt att spåra deras ursprung utan 
termerna ”flyter omkring” och plockas upp för att användas i bestämda syften, 
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utan att användarna gjort klart för sig termernas etymologiska rötter eller i 
vilka andra sammanhang som termerna förekommer.  

 
Ett resultat av analysen är att kunskapsstyrning och knowledge management 
har delvis olika innebörder även om båda termerna syftar till att utveckla en 
evidensbaserad praktik. I tabellen nedan jämförs kunskapsstyrning och 
knowledge management med avseende på några aspekter som diskuterats i 
kapitlet och som indikerar olika styrformer för organisationer. 

 
Tabell 4. Kunskapsstyrning och Knowledge management   
 Kunskapsstyrning Knowledge management  
Styrningens mål  
 

Evidensbaserad praktik Evidensbaserad praktik 

Typ av kunskap Explicit kunskap har 
företräde  
 

Explicit och implicit kunskap 
förutsätter varandra 

Kunskapssyn 
 

Kunskap som produkt  Kunskap som process 

Aktiviteter  Ta fram, sammanställa och 
sprida kunskap  
 

Dela och ta till vara kunskap 

Lärande sker genom  
 

Extern information och 
utbildning  
 

Lärande i organisation 

Kunskapen värderas av  Expertnätverk  Professionella  
   
Styrform  Styrning av organisationer  Styrning i 

organisationer 
   

  
I tabellens vänstra sida (kunskapsstyrning) betonas den explicita kunskapen, 
som är tänkt att överföras till praktiken. De termer och ord som används i 
sammanhanget är t.ex. att ”ta fram kunskap”, ”sammanställa kunskap” och 
”sprida kunskap”. Kunskapen förmedlas via information och extern 
utbildning. Den kunskap som sprids har värderats av experter i olika nätverk, 
t.ex. av Socialstyrelsen utsedda expertgrupper eller kunskapsinstitut som 
Campell Colloboration, dvs. riktlinjemodellen (jmf A. Bergmark & 
Lundström, 2006). På motsvarande sätt kan man läsa den högra spalten som 
gäller de typiska dragen i knowledge management. För att åstadkomma en 
kunskapsutveckling behöver såväl den explicita som den implicita kunskapen 
tas tillvara och kunskap ses som något som är kontextbundet och skapas 
tillsammans med andra. De lärandeaktiviteter som förordas är att dela 
kunskaper och ta till vara yrkeserfarenheter och kunskapsutveckling förmodas 
ske genom att skapa lärande organisationer. Poängen är att kunskapsstyrning 
respektive knowledge management även innebär olika sätt att styra 
organisationer när det gäller kunskapsutveckling, styrning av respektive i 
organisationer. 
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När man använder typologier eller kontrasterar företeelser med varandra finns 
en risk för förenkling. I tabellen ovan har jag utgått från termer och begrepp 
som används i samband med kunskapsstyrning respektive knowledge 
management för att tydliggöra den skillnad som ändå finns. Detta betyder inte 
att det inom ramen för kunskapsstyrning helt saknas uttryck för att t.ex. 
uppfatta kunskap som process. Förbättringsarbete skulle kunna indikera en 
sådan syn, ett annat exempel är strukturerade intervjuer i den händelse som 
intervjuerna används för att utveckla lokal kunskap. Men genom sättet som 
dessa metoder och arbetssätt presenterats på, utan en diskussion om olika 
organisatoriska och professionella villkor eller förutsättningar för lärande så 
ligger betoningen ändå i huvudsak på en syn på kunskap som produkt.  
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DEL II ERFARENHETER OCH 
SLUTSATSER 
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5. FORSKNINGSPROCESSEN 
AVSEENDE STUDIE 2 OCH 3  

Detta kapitel beskriver forskningsprocessen och de överväganden, 
utgångspunkter, val och problem som jag har hanterat under vägen. Först 
redogörs för den metodologiska utgångspunkten. Därefter ges en bakgrund till 
studierna 2 och 3 samt en beskrivning för den valda metoden, 
fokusgruppsintervjuer. Under rubriken ”Genomförande” beskrivs hur jag gått 
till väga vid insamlingen av materialet samt den egna förförståelsen. Kapitlet 
avslutas med att diskutera etiska ställningstaganden och resultatens giltighet. 

Metodologiska utgångspunkter 
Den ontologiska utgångpunkten i avhandlingen är att människors handlande 
inte kan ses utanför den kontext som hon är en del av.  Enligt Lundquist 
(1984) är relationen mellan samhällsstruktur och aktörer fundamental för alla 
förklaringar grundade på ett kontextuellt synsätt. Avhandlingen antar ett 
struktur-aktörsperspektiv då ambitionen är att belysa och förstå 
kunskapsstyrningens innebörd med hänsyn tagen till både struktur och aktör. 
Perspektivet innebär en syn på människors handlande som påverkat av 
strukturer som styr tänkande, beteende och åtgärder genom att de 
tillhandahåller vissa ramar (Lundquist, 1998). Detta till skillnad från en 
atomistisk syn på individer som självstyrande aktörer där individers 
egenskaper och handlingar ses som förklaringen till mänskligt handlande (Fay, 
1996).  Men en betoning av strukturers inverkan på människors handlande 
innebär inte att människor ses som viljelösa offer utan utgångspunkten är att 
individer har förmåga att handla motstridigt i förhållande till strukturer. 
Individer anpassar sig till rådande samhällsstrukturer samtidigt som de också 
är skapare av dessa (Fay, 1996; Lundquist, 1998). 

 
Lundquist som förespåkar ett struktur-aktörsperspektiv har i ett par texter 
diskuterat och utvecklat strukturbegreppet (Lundquist, 1984; Lundquist, 
1998). Enligt hans definition utgörs samhällsstrukturer av mönster av 
beteenden och idéer som kan vara sociala, ekonomiska eller politiska. Men det 
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är inte möjligt att se själva samhällstrukturen utan den kommer till uttryck i 
aktörernas attityder, beteenden och åtgärder. Strukturer kan analyseras på 
olika nivåer. Det kan handla om globala strukturer som t.ex. miljöförstöring 
som kan påverka regeringars handlingar och då en regering blir en aktör. Men 
det kan också, som i avhandlingen, handla om hur regering och myndigheters 
beslut strukturerar idéer och beteende inom missbruks- och beroendevården 
och där både organisationer och individer kan ses som aktörer.   

 
Det andra ledet i struktur-aktörsperspektivet är ”aktören”. Enligt Lundquist 
kan aktörer vara individer, organisationer eller institutioner. För att vara en 
aktör, vare sig det handlar om individer eller organisation förutsätts att det 
finns både handlingsutrymme och handlingsförmåga (Lundquist, 1998). 
Mångfalden av aktörer medför svårigheter när det gäller definitionen av 
aktörsbegreppet. Lundquist menar att ett individperspektiv erbjuder mest 
fördelar, inte minst pedagogiskt eftersom 

 
 Det är helt enkelt naturligt att resonera i individtermer, och 
sådana ger de flesta människor en intuitiv "vardagskänsla" för 
problemen (Lundquist, 1998, s.6) 

 
Samtidigt kan det vara svårt att dra en skiljelinje mellan organisationer och 
individer och i vilken mån det är organisationen eller individen som handlar.  
Organsationer konstitueras av individer som påverkar organisationens 
agerande, samtidigt som organisationen som en enhet också kan handla. Ett 
exempel på relationen mellan organisation och individ som aktörer ger 
Argyris som menar att: 

 
…it is individuals acting as agents of organizations who produce the 
behavior that leads to learning"(Argyris, 1982  s. 48). 

 
Beroende på hur organisationen uppfattar problem, vilka lösningar som finns 
till hands eller vilka handlingar som uppmuntras kan organisationen främja 
eller begränsa lärandet. Samtidigt som man inte kan bortse från att individers 
egenskaper och motiv, oavsett organisation, har betydelse för det individuella 
lärandet och i förlängningen verksamhetsutveckling.  

 
I avhandlingen ses behandlarna som aktörer som har handlingsutrymme och 
förmåga att tolka och anpassa kunskapsstyrningen, men att denna process 
struktureras av organisatoriska och professionella villkor. Den mening som 
behandlare tillskriver kunskapsstyrningens innehåll ses som beroende av den 
lokala kontexten som i sin tur är inbäddad i större samhälleliga, ekonomiska, 
politiska och sociala strukturer (Bryman, 2011). För att förstå hur anpassnings 
och tolkningsprocessen går till, är begrepp som förståelse och tolkning centralt 
i arbetet och avhandlingens kunskapsteoretiska utgångspunkt finns inom den 
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hermeneutiska forskningstraditionen. Inom denna tradition uppfattas 
människors handlingar som meningsfulla. Människor agerar utifrån den 
mening som de tillskriver sina egna och andra personers handlingar. Fokus är 
på tolkning av mening och för att få kunskap om hur människor uppfattar sin 
värld måste forskaren också ta hänsyn till en bakomliggande kontext av 
föreställningar, värden och praktiker (Kvale & Brinkmann, 2009). Den 
kvalitativa forskningsintervjun erbjuder ett sätt att få kunskap om hur och 
utifrån vilka motiv behandlare tolkar och anpassar kunskapsstyrningen till en 
lokal kontext. Kvalitativa intervjuer i fokusgrupper bedömdes därför som en 
lämplig metod för delstudierna 2 och 3. 

Två exempel på kunskapsstyrningens innehåll 
Innan jag redovisar material och metodinsamling presenteras en bakgrund till 
de två empiriska exemplen på kunskapsstyrning som utgör studie 2 och 3. 
Valet av exemplen på kunskapsstyrning har sin grund i att de illusterar det 
mest centrala innehållet i kunskapsstyrningen. För att öka förståelsen av det 
sammanhang där studierna är genomförda, ges en kort beskrivning av 
projektet Kunskap till praktik (KtP) och till strukturerade intervjumetoder. 

Kunskap till Praktik 
En av de stora satsningarna för att sprida evidensbaserade metoder inom 
missbruks- och beroendevården är Kunskap till praktik. Tanken bakom KtP, 
har varit att staten tecknat överenskommelser med Sveriges Kommuner och 
Landsting (SKL) som i sin tur tecknat överenskommelser på regional- och 
lokal nivå för att få kommuner och landsting att ta ett gemensamt ansvar för 
missbruks- och beroendevården, implementera de nationella riktlinjerna samt 
utbilda personal inom olika områden. Överenskommelserna innebar att SKL i 
ett första steg tecknade avtal med kommunförbund/regionförbund och 
landsting/regioner, under det första året (2008) med sju län. Under de 
påföljande åren utvidgades avtalen stegvis så att fler och fler län kom med i 
projektet. År 2013 omfattade KtP alla län, men inte alla kommuner i landet 
(SKL,u.å.).  

 
Den övergripande målsättningen beskrivs i en broschyr utgiven av SKL, som 
att förbättra den svenska missbruks- och beroendevården (SKL, 2008). 
Utgångspunkten är de nationella riktlinjerna. Projektet består av två delar: 

 
• Utbildning och information till praktiker, chefer och politiker om vilka 

metoder och arbetssätt som har bäst effekt. 
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• [Att] utveckla en organisatorisk struktur för erfarenhetsutbyte och 
samverkan mellan kommuner, landsting, lokala FoU-enheter, högskolor 
och universitet. 
 

En central del i KtP har varit att sprida kunskap genom kompetenshöjande 
utbildningar, i enlighet med punkt ett ovan. Alla kommuner och landsting som 
deltagit i projektet har erbjudits en baskurs i missbruk om fyra dagar. Det 
fanns även en fördjupningskurs. Innehållet i kurserna har bestått av kunskap 
om missbruk, verksamma metoder, dokumentation och 
bedömningsinstrument. Kurserna har haft samma innehåll oavsett deltagarnas 
utbildningsbakgrund och profession. Vid slutet av 2011 hade baskurserna 
samlat över 11 000 deltagare. Dessutom gavs särskilda utbildningar i 
användningen av bedömningsinstrument och behandlingsmetoder som samlat 
ca 8000 deltagare (Benderix et al, 2014). Strukturerade intervjumetoder som 
är det andra empiriska exemplet ingår i kategorin bedömningsinstrument. 

 
I takt med att olika län eller regionförbund tecknade avtal med SKL om att gå 
med i projektet fanns det också möjlighet att söka medel för att på regional 
och/eller lokal nivå arbeta vidare med att utveckla en evidensbaserad praktik. 
Det empiriska exemplet i avhandlingen handlar om ett sådant projekt. Det 
regionala projektet Kunskap till praktik omfattade missbruks- och 
beroendevården i ett landsting och fem kommuner och bestod av deltagare 
från socialtjänst, psykiatri och primärvård. Projektet syftade dels till att 
implementera de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården 
och dels att öka samverkan med de olika organisationerna som ingick i 
projektet. För att åstadkomma detta utgick det aktuella projektet från en 
särskild metod, Lärandeseminarier.  

 
Breakthrough Series (BTS) är en särskild metod för förbättringsarbete som 
utvecklats av Institute for Healthcare Improvment (IHI) i Boston, USA och 
som anpassats till svenska förhållanden. Metoden, som i Sverige kallas för 
Genombrottsmetoden, eller Lärandeseminarier introducerades av 
Landstingsförbundet i Sverige i mitten av 1990-talet (SKL 2006). Metoden 
utvecklades för att hjälpa organisationer inom hälso- och sjukvården i USA att 
förbättra verksamheten och samtidigt minska sina kostnader. Idén bakom var 
att det finns kunskap som kan användas för att förbättra vården, men att denna 
kunskap inte användes i tillräcklig hög grad av praktiker. Detta ledde enligt 
IHS till en klyfta mellan det vi vet och det vi gör (IHS, 2003 s.97). För att 
överbrygga detta gap utvecklades BST som ett sätt att stimulera kollaborativt 
lärande mellan praktiker från olika professioner och erkända experter kring ett 
specifikt område som man önskade förbättra.  

 
Metoden går i korthet ut på att samla deltagare i multidisciplinära team som 
träffas under en längre tid (6-15 månader) för att arbeta med förbättringsarbete 
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kring ett specifikt ämne. Deltagarna närvarar vid flera s.k. lärandeseminarier 
(learning sessions) där experter deltar och förmedlar kunskap inom det 
aktuella ämnesområdet. Mellan lärandeseminarierna prövar deltagarna på att 
genomföra kvalitetsförbättringar i sina egna organisationer med stöd av det 
s.k. PDSA-hjulet. Man påbörjar processen genom att identifiera 
kvalitetsproblem, planerar (Plan) och prövar småskaliga förändringar (Do), 
studerar och mäter effekten av dessa (Study) samt gör de ändringar som 
behövs (Act). Kunskapen sprids genom att förbättringsarbetet kontinuerligt 
kommuniceras till utomstående via presentationer, nätbaserade diskussioner, 
månadsrapporter och avslutas med en slutredovisning och slutrapport (IHI, 
2003). 

 
I det aktuella landstinget hade man arbetat med lärandeseminarier inom hälso- 
och sjukvården sedan tidigare och bedömde att metoden skulle vara lämplig 
även för att arbeta med att implementera nationella riktlinjer och förbättra 
samverkan mellan de organisationer som ingick i det regionala projektet. 
Lärandeseminarier var inte en metod som särskilt rekommenderades i det 
nationella projektet KtP, även om tanken med förbättringsarbete senare har 
kommit att knytas till implementeringen av en evidensbaserad praktik inom 
socialtjänsten (ÖK, 2010a). Det regionala projektet KtP är således en del av 
det nationella projektet KtP och har samma namn, för att skilja dem åt 
benämns det empiriska exemplet i fortsättningen som det regionala Kunskap 
till Praktik. 

Strukturerade intervjumetoder 
Det andra empiriska exemplet handlar om ett rekommenderat arbetssätt inom 
missbruks- och beroendevården, strukturerade intervjumetoder. 
Implementering av strukturerade intervjuemetoder har blivit en viktig del i 
kunskapsstyrningens innehåll. Det kommer till uttryck dels i de nationella 
riktlinjerna och dels via en massiv utbildningsinsats för att utbilda personal 
inom missbruks- och beroendevården i ASI (Abrahamson & Tryggvesson, 
2009; Benderix et al., 2012). Det två strukturerade intervjumetoder som 
rekommenderas i de nationella riktlinjerna är DOK (Dokumentation av 
klienter) och ASI (Addiction Severity Index). Både DOK och ASI är två 
etablerade instrument inom missbruksvården som funnits sedan början av 
1990-talet. ASI har utvecklats i USA av MacLellan och kollegor (McLellan, 
2006), medan DOK har utvecklats i Sverige genom ett samarbete mellan 
forskare och praktiker i regi av Institutet för kunskaps- och metodutveckling 
(IKM) och Statens institutionsstyrelse (SiS). ASI har funnits i USA sedan 
1970 men översattes till svenska först 1996. Det är översättningen från 1996 
som implementeras i Sverige även om ASI reviderats och nu finns i en sjätte 
version (Engström, 2005). Eftersom ASI i början av 1990-talet inte var 
översatt och anpassat till svenska förhållanden fanns det behov av att utveckla 
ett eget svenskt system, DOK. Det svenska DOK-systemet har inspirerats av 
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ASI (Jenner & Segraeus, 2005). Både DOK och ASI har ursprungligen 
utvecklats i samarbete med praktiker och för att tjäna praktiken och kunde av 
det skälet få legitimitet i behandlarkretsar. Genom införlivandet i de nationella 
riktlinjerna har de blivit en del av den statliga kunskapsstyrningen och fått en 
annan, men lika viktig, legitimitet beroende på detta förhållande. 

 
Både ASI och DOK är utformade för personer med missbruksproblem. 
Behandlare intervjuar klienter med hjälp av ett strukturerat och standardiserat 
formulär som består av ett antal frågor om bakgrundsinformation samt ett 
antal livsområden. I ASI ställs frågor om sju livsområden som berör fysisk 
hälsa, arbete och försörjning, alkoholanvändning, narkotikaanvändning, 
rättsliga problem, familj och umgänge och psykisk hälsa (McLellan, 2006). 
Motsvarande livsområden finns även i DOK- formulären. I DOK ställs även 
frågor om tidigare behandlingshistoria dvs. vilka insatser för missbruk som 
klienten tidigare fått, vilka myndigheter klienten har haft kontakt med de 
senaste sex månaderna samt ett antal frågor om uppväxten (Anderberg & 
Dahlberg, 2009).  

 
Genomförandet av intervjuerna beräknas ta omkring en timme beroende på 
intervjuarens vana och komplexiteten i klientens problem. I både ASI och 
DOK finns formulär som används när klienten skrivs in på ett 
behandlingshem, inom socialtjänsten eller landstingets beroendeenheter. Det 
finns också motsvarande formulär som kan användas när klienten skrivs ut, 
dvs. när behandlingsinsatsen avslutas. Dessutom finns det formulär för att 
följa upp klienterna en tid efter avslutad behandling. Inom DOK finns även 
särskilda formulär för avstämning under pågående behandlingsinsats. Efter att 
intervjuerna är gjorda matas svaren in i en databas. Till både ASI och DOK 
finns dataprogram som gör det möjligt för den lokala enheten att sammanställa 
information på gruppnivå. Det finns också möjlighet att enkelt ta ut 
beskrivande statistik i form av frekvenstabeller eller att göra statistiska 
analyser, t.ex. genom jämförelse av grupper inom enheten. Det är också 
möjligt att genom dataprogrammet omvandla det inmatade materialet från 
siffror till löpande text, s.k. textsammanställningar, vilket gör det möjligt för 
både behandlare och klient att på ett enkelt sätt ta till sig resultatet av 
intervjun.  

 
Motiven i de nationella riktlinjerna för att förespråka strukturerade intervjuer 
är att det behövs systematisk dokumentation för att kunna följa effekterna av 
de insatser som görs. Man behöver också bygga upp en erfarenhetsbank av 
dokumenterad kunskap, speciellt inom socialtjänsten, en kunskap som sedan 
kan kommuniceras inom eller mellan yrkesgrupperna. För klienten/patienten 
kan intervjun göra grunderna för besluten tydligare och mer genomskinliga 
och via återkoppling av information till klienten kan intervjun också leda till 
att motivationen för förändring ökar (Socialstyrelsen, 2007). Jenner och 
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Segraeus (1996, 2005) menar att systematisk dokumentation fyller flera 
funktioner i ett evidensbaserat arbetssätt. Genom dokumentation kan klientens 
behov och situation tydliggöras och det bör vara lättare att bedöma vilken 
metod som kan vara tillämplig i det speciella fallet. Dokumentation ger också 
möjlighet till att erhålla systematiserad kunskap med grund i lokala 
erfarenheter. 

 
Socialstyrelsen ser idealt på användningen av ASI som en process i tre steg 
som innefattar: 1) val av insats och behandlingsplanering, 2) individuell 
uppföljning och 3) systematisk uppföljning (Engström & Nyström, 2003).49 I 
det första steget används intervjuer för att samla in information inom vilka 
områden klienten har problem, inom vilka områden klienten behöver hjälp, 
vilka insatser som är möjliga och var hjälpen kan sökas. Med hjälp av den 
insamlade information ska en lämplig behandling kunna erbjudas. Det andra 
steget utgörs av en uppföljningsintervju. Resultatet från uppföljningsintervjun 
kan jämföras med inskrivningsintervjun för att se om klientens situation 
förändrats och om ytterligare insatser behövs. Det tredje steget slutligen 
innebär att man kan göra en systematisk uppföljning genom att göra 
jämförelser på gruppnivå. Informationen kan t.ex. användas för att göra 
beskrivningar av hur problembilden ser ut för en grupp vid ett visst tillfälle 
eller hur problembilden förändrats för en grupp under en viss period. Denna 
beskrivning kan i sin tur utgöra underlag för verksamhetsplanering och 
utvecklingsarbete (Abrahamson & Tryggvesson, 2009).  

 
I en studie har Abrahamsson och Tryggvesson (2009) utgått från denna modell 
och undersökt hur väl integrerad användningen av ASI är i det vardagliga 
arbetet inom socialtjänsten i två svenska kommuner. De konstaterar att 
företrädare på olika hierarkiska nivåer har en retorik som ligger nära den 
ideala modellen, men i praktiken är det stora skillnader. Strukturerade 
intervjuer används inte i den utsträckning som chefer eller politiker uppger. 
Det var också något som kunde konstateras i utvärderingen av Kunskap till 
praktik, cheferna skattar användningen 20 procent högre än behandlarna 
(Benderix et al., 2012). I ett flertal undersökningar av användningen av ASI 
visar resultaten att grundintervjun inte görs på alla klienter, ibland knappt 
hälften och uppföljningar via ASI görs i ännu mindre utsträckning 
(Abrahamson & Tryggvesson, 2008; Alexanderson, 2006; Fäldt, 2007; 
Skogens, 2012). Även Stenius och Room (2004) har visat på svårigheterna 
med att få praktiker att göra intervjuer, även om man är positiv till idén som 
sådan. 

 
Trots stora satsningar på projekt som KtP, massiva utbildningsinsatser, riktad 
information och kunskapsspridning via Socialstyrelsens hemsida tycks det 

49 Socialstyrelsen diskuterar ASI, men samma utgångspunkter gäller för DOK- systemet. 
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således vara svårt att få behandlare att använda strukturerade intervjuer. 
Svårigheter med att sprida användningen av evidensbaserade metoder till 
praktiker är något som även gäller för andra områden inom socialtjänsten. I en 
studie av inställningen till evidensbaserad praktik hos chefer inom den sociala 
barnavården, är de flesta positiva till idén, samtidigt som användningen av 
evidensbaserade metoder är ganska liten (Lundström & Shanks, 2013). 

Materialinsamling och metodval  
Materialet till studie 2 och 3 har samlats in via fokusgruppsintervjuer med 
behandlare verksamma inom missbruks- och beroendevård. Studierna avser att 
belysa hur kunskapsstyrningens innehåll anpassas och tolkas i en lokal 
kontext.  

Fokusgruppsintervjuer  
Fokusgruppsintervjun bedömdes vara en lämplig metod i båda studierna då 
metoden syftar till att belysa variationer av synpunkter och åsikter som kan 
finnas om det utvalda ämnet i en grupp (Bryman, 2011; Krueger & Casey, 
2009; Morgan, 1996; 1988, Wibeck, 2010). Både när det gällde studierna 
Kunskap till praktik och Strukturerade intervjumetoder fanns det ett intresse 
av att få så många synpunkter som möjligt om det tema som var i fokus. 
Genom att deltagarna fick möjlighet att i grupp diskutera var utgångspunkten 
att deltagarna dels skulle kunna hjälpa varandra med att komma ihåg och dels 
skulle kunna ge olika tolkningar av projektet respektive användningen av 
strukturerade intervjumetoderna.  

 
En fokusgruppsintervju är en intervju i grupp där deltagarna samlas för att 
samtala om ett visst ämne. Morgan definierar fokusgrupper som ”a research 
technique that collects data through group interaction on a topic determined by 
the researcher” (Morgan, 1996, s.130). Den fokuserade intervjun innebär 
något mer än att intervjua människor i grupp t.ex. för att spara pengar och tid. 
Syftet med metoden är att den ska vara fokuserad på ett visst ämne och att 
deltagarna ska uppmuntras att diskutera med varandra snarare än att svara på 
frågor. Skillnaderna mellan en gruppintervju och en fokusgruppsintervju kan 
vara diffusa. Den viktigaste skillnaden är dock att betoningen i en fokusgrupp 
ligger på ett visst tema och att forskaren är intresserad av hur individer i 
egenskap av gruppmedlemmar diskuterar detta (Bryman, 2011; Kitzinger, 
1995). Inom missbruksvården har fokusgrupper till exempel använts för att 
belysa personalens förhållningssätt till personer med missbruksproblem 
(Skogens, 2009), villkor för utövande av kontaktmannaskap på 
behandlingshem (Billquist & Skårner, 2009), eller för att undersöka hur 
personal inom tvångsvården uppfattar och talar om motivationsarbete 
(Billinger, 2000). Metoden har också använts för att belysa 
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kompetensutveckling hos behandlare vid Statens institutionsstyrelses (SiS) 
särskilda ungdomshem (Nilsson, 2004).  

 
Fokusgrupperna i avhandlingen utgör s.k. naturliga grupper. Men naturliga 
grupper avses grupper där medlemmarna naturligt träffar varandra för att de 
t.ex. arbetar tillsammans eller för att gruppen konstruerats utifrån ett bestämt 
syfte eller projekt och inte enkom satts samman för forskningsändamål 
(Kitzinger, 1995). När det gäller det regionala projektet KtP kände deltagarna 
varandra genom att de deltagit i samma team under de åtta månader som 
projektet pågått. De flesta av deltagarna fanns dock på olika arbetsplatser och 
träffades inte regelbundet i det vardagliga arbetet. Detta är en skillnad i 
förhållande till studien om strukturerade intervjumetoder som bestod av 
formella arbetsgrupper.  

 
Det kan finnas både för- och nackdelar med att välja redan etablerade grupper. 
En fördel är att när medlemmarna känner varandra upplevs diskussionen som 
tryggare än om det är en grupp bestående av för varandra okända personer 
(Halkier, 2010). En annan fördel med att välja en formell arbetsgrupp är att 
intervjusituationen liknar den vardagliga arbetssituationen. Jag menar också 
att genom att välja en redan befintlig arbetsgrupp är sannolikheten större att 
diskussionen om hur strukturerade metoder används också representerar den 
verkliga användningen. Genom att deltagarna diskuterar hur de använder sig 
av strukturerade intervjumetoder, istället för att t.ex. svara på frågor om i 
vilken utsträckning de använder sig av intervjuerna, återspeglar resultaten av 
fokusgruppsintervjuerna troligen i högre grad den faktiska användningen. 
Deltagarna ges också möjligheter att diskutera med varandra, fördjupa sina 
resonemang, säga emot varandra eller tolka användningen av intervjuerna på 
olika sätt. Utifrån syftet som handlar om hur behandlare anpassar och tolkar 
kunskapsstyrningens innehåll till ett lokalt sammanhang kan den dynamik som 
råder i en diskussion också till viss del antas återspegla det sociala samspelet i 
en arbetsgrupp och hur gruppen skapar mening, i det här fallet om 
användningen av strukturerade intervjumetoder (Halkier, 2010; Kitzinger, 
1995). De nackdelar som kan finnas med metoden är att deltagarna kan känna 
sig pressade att tycka lika, särskilt om fokusgruppen består av en befintlig 
arbetsgrupp. Detta kan samtidigt vara något som bidrar till förståelse av ämnet 
som sådant. Skogens (2009) menar till exempel att när deltagare anpassar sig 
till det som uppfattas som socialt önskvärt kan det vara uttryck för 
föreställningar om professionalitet och professionella diskurser. Andra 
nackdelar kan vara att interaktionen i gruppen påverkar intervjusituationen. 
Det kan komma upp irrelevanta ämnen, vid sidan av det som var tänkt att vara 
fokus för intervjun eller att enskilda deltagare få för stort utrymme 
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Genomförande  
Här redovisas hur jag gått till väga för att samla in materialet till studierna 
med avseende på urval, genomförande av intervjuer samt hur analysen gått till. 
Dessutom redovisas den egna förförståelsen. 

Urval 
Kunskap till Praktik  
Materialet i studien samlades in i samband med en utvärdering av det 
regionala KtP. Det regionala projektet bestod av flera delar: 
utbildningsinsatser, brukarmedverkan samt implementering av de nationella 
riktlinjerna och förbättrad samverkan inom missbruks- och beroendevården. 
Implementering av riktlinjer och förbättrad samverkan skedde i form av 
lärandeseminarier och det är den delen av det regionala KtP som utvärderas 
och utgör material i avhandlingen. Utvärderingen har sammanställts och 
publicerats i en rapport (Alm & Anderberg, 2011). Materialet som ligger till 
grund för avhandlingen har analyserats om utifrån avhandlingens syfte. Hur 
jag gått till väga beskrivs närmare i analysavsnittet. 

 
Det regionala KtP omfattade missbruks- och beroendevården i ett landsting 
och fem kommuner och bestod av deltagare från socialtjänst, psykiatri och 
primärvård. Projektet pågick under 8 månader och utvärderingen gjordes sex 
månader efter att projektet avslutats. I samband med projektstarten 
organiserades deltagarna i fem multiprofessionella team från olika 
verksamheter och huvudmän. I projektet deltog sammanlagt 59 representanter 
från tre organisationer; psykiatrin (22), primärvården (13) och socialtjänsten 
(24). Huvudman för psykiatrin och primärvården är landstinget som svarade 
för över hälften av deltagarna (59 %), medan kommunen som är huvudman för 
socialtjänsten representerades med 41 % av deltagarna.  

 
Intentionen var att intervjua samtliga deltagare. Kontakter togs inledningsvis 
med de s.k. resurspersonerna som ombads bjuda in kollegor som ingått i 
respektive team till fokusgrupperna.50 Detta visade sig vara komplicerat då 
flera av resurspersonerna slutat eller fått nytt arbete. Det resulterade därför i 
att även andra teamdeltagare kontaktades med förfrågan om hjälp med att 
bjuda in deltagare från sitt team. Intentionen var att bjuda in alla som deltagit i 
Lärandeseminarierna att delta i en fokusgruppsintervju, men det är osäkert om 
denna inbjudan nådde alla som skulle ha önskat delta. Landstinget svarade för 
huvudelen av deltagarna i projektet, men i utvärderingen var förhållandena de 
omvända, två tredjedelar (62 %) av deltagarna i fokusgrupperna hade 
kommunen som huvudman. Att deltagarna i fokusgrupperna i högre grad kom 

50 I varje team fanns en resursperson vars uppgift var att bjuda in teamdeltagarna till träffarna. 
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från socialtjänsten verkar också återspegla utvecklingen i projektet, dvs. 
allteftersom projektet fortskred deltog landstingets representanter i allt mindre 
utsträckning. Särskilt påtagligt var detta enligt intervjupersonerna i de 
teamträffar som pågick mellan lärandeseminarierna. 

 
De fem fokusgruppsintervjuerna genomfördes under perioden oktober-
november 2010. Intervjuerna omfattade totalt 21 personer, vilket motsvarar 
ungefär hälften av samtliga deltagare i Lärandeseminarierna. Gruppernas 
storlek varierade från tre till sju deltagare. Intervjuerna pågick mellan 1-1,5 
timme. Följande sammanställning visar hur respondenterna och deras 
verksamhetsrepresentation slutligen fördelade sig mellan de olika teamen: 
 
Tabell 5. Antal deltagare 
 Antal deltagare Anmärkning  
Team 1 3 Deltagare från primärvården saknades 
Team 2 4 Deltagare från primärvården saknades 
Team 3 3 Deltagare från primärvården saknades  
Team 4 4 Deltagare från psykiatrin saknades 
Team 5 7 Samtliga huvudmän deltog  
Totalt  21  
 
Deltagarna representerade olika verksamheter och professioner inom 
primärvård, psykiatri och socialtjänst. Merparten av intervjupersonerna 
tillhörde kommunens olika verksamheter och bestod av socialsekreterare, 
familjebehandlare, behandlingsassistent, arbetsterapeut, sjuksköterska, Case 
Manager, samordnare, gruppledare och enhetschef. De deltagare som 
representerade psykiatrin är läkare, sjuksköterska och skötare. Från 
primärvården deltog kurator och sjuksköterska. 

 
Som visats ovan var det ett stort bortfall när det gäller deltagare speciellt från 
landstinget, vilket kom att betyda att deltagare från kommunernas socialtjänst 
blev i majoritet. Det finns naturligtvis en risk för att bortfallet kan påverka 
resultatet, så att den bild som ges i fokusgruppsintervjuer i högre utsträckning 
återspeglar kommunernas uppfattningar. Men i varje grupp fanns 
representanter från både landsting och kommun, även om deltagare från 
antingen primärvård eller psykiatri saknades. Samtidigt är det stora bortfallet 
från landstinget ett resultat i sig, som väcker frågor om varför det förhöll sig 
på detta vis, vilket kommer att diskuteras i samband med att resultatet från det 
regionala KtP redovisas i kapitel 6. 

 
Strukturerade intervjumetoder  
Materialet består av fokusgruppsintervjuer med sex verksamheter inom 
missbruks- och beroendevården som använder någon av de rekommenderade 
strukturerade intervjumetoderna ASI eller DOK. För att komma i kontakt med 
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personer som var villiga att delta i studien gjordes ett s.k. målstyrt urval av 
verksamheter inom missbruks- och beroendevården. Ett målstyrt urval innebär 
att forskaren väljer ut deltagare på ett strategiskt sätt i relation till de 
formulerade forskningsfrågorna (Bryman, 2011). Jag har vänt mig till 
samordnaren för DOK för att få tips på verksamheter som kan tänkas vilja 
delta51. Urvalet styrdes av att de deltagande verksamheterna skulle skilja sig åt 
när det gällde olika typer av vårdformer som t.ex. öppenvård, behandlingshem 
och boendestöd och/eller huvudmän för att säkerställa en variation. Detta då 
kunskapsstyrningen riktar sig till missbruks- och beroendevården som ett 
gemensamt fält och att de bedömdes som angeläget att få med några olika 
exempel på verksamheter inom detta område. 

 
Enligt Bryman (2011) är det viktigt att forskaren vid ett målstyrt urval har 
klargjort vilka kriterier som används för att ta med eller utesluta fall. I 
föreliggande studie fanns två ytterligare kriterier som var styrande för urvalet. 
Det ena kriteriet var att verksamheterna skulle ha arbetat under en längre 
period (minst 5 år) med strukturerade intervjuer. Detta för att strukturerade 
intervjumetoder skulle kunna blivit en integrerad del av verksamheten. Det 
andra kriteriet var att deltagarna skulle arbeta med direkt klientarbete i sin 
tjänst eftersom intresset i avhandlingen rör hur behandlare tolkar och 
översätter kunskapsstyrningen till en lokal praktik. Tanken bakom är att det 
kan skilja sig åt mellan vad ledning och chefer säger att man gör och det som 
görs i en praktik (Abrahamsson & Tryggvesson, 2008). På detta sätt valdes 
fem verksamheter ut som uppfyllde ovanstående kriterier. Dessutom gjorde 
jag en provintervju med en verksamhet som också kom att ingå i materialet. 
Jag tog kontakt med verksamheterna genom att skicka en förfrågan via e-post 
med en kort beskrivning av studien. Efter några dagar ringde jag upp för att 
lite utförligare berätta om studien och fråga om de var intresserade av att delta.  
Alla tillfrågade verksamheter tackade ja till att delta i studien. Sammanlagt 
ingick alltså sex verksamheter, se tabell 6. 

51 Mikael Dahlberg är samordnare för DOK, i sin roll som samordnare träffar han även enheter som 
använder ASI. 
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Tabell 6. Deltagande verksamheter52 
 Antal 

deltagare 
Intervju-
metod 

Verksamhet Huvudman 

A-enheten 
 

6 ASI Öppenvård Kommun 

B-enheten 6 ASI Öppenvård Samverkan mellan stat, 
landsting och kommun 

C-enheten 
 

2 ASI Öppenvård Kommun 

D-enheten 
 

4 DOK Öppenvård Landsting 

E-enheten 
 

2 DOK Boende Kommun 

F-enheten 
 

5 DOK Behandlingshem Kommun 

 
Totalt deltog 25 personer i fokusgrupperna som tog mellan en till två timmar. 
Intervjuerna genomfördes under perioden oktober till december 2012. De sex 
verksamheterna ligger i fyra olika kommuner som består av en 
storstadskommun och tre större kommuner enligt SKL:s 
kommungruppsindelning (2010)53 .   

 
Ingen av de arbetsgrupper som deltog hade en personalstyrka med en 
gemensam profession utan i grupperna fanns deltagare från olika professioner 
och med olika utbildningsbakgrund. Bland de yrkestitlarna som 
intervjupersonerna uppgett finns: alkohol- och drogterapeut, alkohol- och 
drogbehandlare, behandlingsassistent, konsulent, socialsekreterare, 
sjuksköterska, psykolog, frivårdsinspektör. Intervjupersonerna har också olika 
utbildningsbakgrund. Den största gruppen utgörs av socionomer, därefter 
behandlingspedagog/assistentutbildning vid t.ex. folkhögskola eller i form av 
KY- utbildning. Det finns också personer som gått en yrkesinriktad 
högskoleutbildning med relevans för området som t.ex. behandlingspedagog 
eller socialpedagog. Tre personer har en sjuksköterskeutbildning och några har 
en fil. kand. examen. Den övervägande delen av intervjupersonerna har en 
utbildning som var inriktad mot området. Av de 25 intervjuade personerna har 
16 stycken en högskoleutbildning.  

 
Mot bakgrund av den bild som tecknades av det mångfacetterade fältet i 
kapitel 2 kan man säga att urvalet illustrerar just detta, ett mångfacetterat fält 
med olika typer av verksamheter för olika målgrupper och där behandlingen 

52 De deltagande verksamheterna presenteras utförligare i samband med resultatet i kapitel 7. 
53 Som storstadskommun definieras en kommun som har en folkmängd med över 200 000 . Större 
kommuner är kommuner med 50 000-200 000 invånare samt en tätortsgrad överstigande 70 procent. 
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utförs av olika professioner med olika utbildning. Men det finns också några 
typer av verksamheter och huvudmän som saknas. För det första deltar bara 
verksamheter som arbetar med personer som söker hjälp frivilligt och den s.k. 
tvångvården är inte representerad. För det andra är det övervikt för 
kommunala verksamheter och när det gäller verksamheter inom landstinget är 
de representerade av öppenvård som bedrivs utanför de traditionella hälso- 
och sjukvårds institutioner som vårdcentraler eller sjukhus. Detta kan göra att 
det blir en övervikt på de mer sociala aspekterna av missbruk och behandling i 
fokusgrupperna i förhållande till om personal från mer traditionella 
sjukvårdinrättningarna hade deltagit.   

Intervjuer 
I både Kunskap till praktik och ASI/DOK har jag gjort halvstrukturerade 
fokusgruppsintervjuer, vilket innebär att det lämnats plats för deltagarnas egna 
perspektiv i början av intervjun, men att det också varit möjligt att styra via 
frågor i den senare delen av intervju om inte ämnet blivit belyst (Halkier, 
2010; Morgan, 1988). Jag har använt mig av frågeguider med ett fåtal 
övergripande teman, se bilaga 2 och 3. Guiden hade jag framför mig som en 
checklista, men intervjuerna förflöt fritt och utan att jag egentligen behövde 
konsultera frågeguiden. Inför studien om strukturerade intervjumetoder testade 
jag frågeguiden genom att göra en provintervju med en öppenvårds-
mottagning. Eftersom det visade sig att guiden fungerade som det var tänkt, 
gjordes inga ändringar och provintervjun kom också att ingå i resultatet.  

 
Jag spelade in intervjuerna i de bägge studierna med hjälp av en Ipod. I en 
fokusgruppsintervju kan det vara svårt att urskilja de enskilda rösterna. Genom 
att låta deltagarna presentera sig och prata en stund innan ämnet 
introducerades underlättades detta.  Samtidigt är inte huvudsyftet att 
identifiera var och en av deltagarna eftersom syftet är att samla in data om hur 
en grupp ser på ett visst ämne och där de olika åsikterna eller ståndpunkterna 
är intressanta utan att de behöver knytas till speciella personer (Billquist & 
Skårner, 2009). Däremot kan det vara viktigt att notera om det är någon person 
som pratar mycket och vilken position han eller hon har i gruppen. 

 
Det är svårt att bedöma samtalsklimat i en grupp, särskilt när man själv som 
intervjuare också är deltagare i en diskussion. Det fanns naturligtvis skillnader 
mellan de olika grupperna i hur lätt diskussionen flöt och hur mycket enskilda 
deltagare pratade. Men mitt intryck är att fokusgruppsintervjuerna i båda 
studierna karaktäriserades av ett relativt öppet samtalsklimat där det var tillåtet 
att komma med såväl positiva som negativa synpunkter på innehållet i 
respektive kunskapsstyrningsprojekt. När det gäller studien om strukturerade 
intervjuer deltog två personer som hade en arbetsledande ställning i sina 
respektive arbetsgrupper (B och F).  I dessa grupper hade arbetsledaren 
funktion av att leda arbetet på plats till skillnad från de andra verksamheterna 
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där chefen hade flera arbetsgrupper under sig och ledde arbetet på distans54. 
Det kan finnas en risk för att en arbetsledare påverkar klimatet i gruppen och 
vad som är tillåtet att säga eller kritisera. Samtidigt kan det finnas personer i 
grupper, som utan att vara arbetsledare har en tongivande roll som gör att 
gruppmedlemmar anpassar sig och håller inne med kritik eller avvikande 
åsikter. Skillnaderna är dock att en arbetsledare ofta har större makt att 
påverka arbetsförhållanden för en enskild person. Jag har ingen anledning att 
anta att arbetsledarnas deltagande i studien om strukturerade intervjuer 
påverkade samtalsklimat negativt. Arbetsledarnas uppfattningar blev föremål 
för diskussion på samma sätt som övriga gruppmedlemmars uppfattningar. 

 
Intervjuerna inleddes med en presentation av metoden fokusgruppsintervju, att 
det inte är en traditionell form av intervju med frågor och svar utan att 
medlemmarna ska prata med varandra runt ett visst tema. Min hållning som 
samtalsledare har varit att försöka stimulera till en sådan diskussion genom att 
avvakta och vänta in synpunkter och åsikter från de andra deltagare, att inte 
vara allt för snabb med att ställa frågor eller föra diskussionen vidare. Jag har 
också strävat efter att alla deltagare skulle få talutrymme genom om det 
behövdes, särskilt vända mig till deltagare som varit tysta ett tag och fråga om 
deras synpunkter. Detta var nu ingen vanlig situation utan diskussionen var för 
det mesta livlig och engagerad och där alla deltagare bidrog.  

 
För att ytterligare ge utrymme för synpunkter på de teman som togs upp i 
fokusgrupperna bad jag i studien om strukturerade intervjuer om deltagarnas 
e-post adresser. Jag informerade att jag ett par dagar efter intervjun skulle 
skicka ett brev där deltagarna själva hade möjligt att i efterhand kommentera 
det som kom fram i intervjun. Detta gjorde jag av två skäl, dels för att ge 
möjlighet för personerna att delge mig information som man kanske inte velat 
säga i fokusgruppsintervjun eller som man inte fått utrymme att säga och dels 
för att en intervju väcker tankar som kan göra att intervjupersonerna kan 
komma på saker i efterhand. De var fem personer som på detta sätt lämnade 
kommentarer. Kommentarerna innehöll ingen information som kom att 
påverka tolkningen av resultatet. Intervjupersonerna tackade istället för en 
trevlig intervju som de menade hade varit lärorik och som för några 
föranledde att de blev inspirerade att ta itu med arbetet med ASI eller DOK. 
En person skrev att det blivit tydligt att inställningen till att använda 
strukturerade intervjuer skilde sig åt mellan deltagarna på arbetsplatsen. 

Analys  
Jag har använt samma tillvägagångssätt i båda studierna. När det gäller det 
regionala Kunskap till praktik samlades det in i samband med en utvärdering 
av projektet. Vid bearbetning och analys av materialet blev det tydligt att 

54 Detta resonemang utvecklas i kapitel 7 i samband med att resultatet från studien redovisas. 
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temana i fokusgrupperna även berörde organisatoriska och professionella 
villkor, varför jag bestämde att materialet skulle utgöra ett exempel på 
kunskapsstyrning i avhandlingen. Utifrån avhandlingens syfte och 
frågeställningar gjordes en helt ny analys av materialet i det regionala KtP. 
Materialet har således analyserats utifrån olika syften och med olika 
tolkningsramar. Syftet med utvärderingen var att beskriva och analysera 
lärandeseminarier som en metod för ökad samverkan och förbättringsarbete 
inom missbruks- och beroendevården och resultatet tolkades utifrån tidigare 
forskning om implementering, samverkan och metoden lärandeseminarier 
(Alm & Anderberg, 2011). Syftet i avhandlingen har en annan inriktning och 
avser att belysa hur kunskapsstyrningen tolkas och anpassas till en lokal 
praktik i relation till organisatoriska och professionella villkor och det 
teoretiska ramverket utgörs av nyinstitutionell teoribildning, professionsteorier 
samt forskning om lärande i arbetslivet. Analysen av materialet till 
utvärderingen gjordes i början av 2011 medan analysen för avhandlingen 
gjordes hösten 2011. Det har således förflutit drygt sex månader mellan de 
båda analyserna. Den nya analysen gjordes med grund i samma 
utskriftmaterial. Men eftersom analyserna gjordes vid olika tillfällen lyssnade 
jag igenom inspelningarna igen och förfinande utskriften. Hur jag mer konkret 
gått till väga beskrivs längre fram i texten. 

 
Jag har gjort en transkription där jag noterat betoningar, skratt, uttryck för 
tvekan eller ironi. Även om jag främst var intresserad av vad deltagarna sa och 
inte hur de sa detta, ville jag i ett första skede ha med noteringar även om hur 
innehållet uttrycktes för att ha tillgång till ett större material vid tolkningen. I 
resultatet har transkriberingen ”rensats” från mm, ähm och liknade uttryck, 
även direkta upprepningar har tagits bort. Jag har också i något fall redigerat 
citat för att öka läsförståelsen t.ex. när intervjupersonen haft ett annat 
modersmål än svenska. Transkriptionen av alla intervjuer i KtP omfattar 
sammanlagt 131 sidor och 166 sidor i strukturerade intervjumetoder.  
 
Intervjuer som resulterar i en omfångsrik transkription måste redigeras av 
utrymmesskäl, men också för att kunna kommuniceras och göras begriplig. I 
presentationen av resultatet har jag använt mig av citat för att illustrera hur 
intervjupersonerna talar om det som var i fokus för intervjun. Genom att 
intervjuerna skedde i form av fokusgrupper var en ambition att också fånga 
diskussionen mellan deltagarna, vilket gör att det ibland blir ganska långa 
citat. För att göra det mer läsvänligt, men ändå kunna använda 
intervjupersonernas utsagor är en del kortare citat insprängda i den löpande 
texten. Dessa är markerade med kursiv text 

 
Analysen av fokusgruppsintervjuerna har inspirerats av Goodson och Choi 
(2008) som redovisar hur de analyserat materialet i en studie om lärares 
professionalisering. Andra inspirationskällor har varit analys av fokusgrupper 

124 



(Halkier, 2010) och analys av kvalitativa intervjuer (Bryman, 2011; Kvale & 
Brinkmann, 2009). I beskrivningen av analysarbetet i sin studie skriver 
Goodson och Choi (2008) att tillvägagångssättet som de använt uppvisar 
likheter med analysen inom Grounded theory.  Enligt Bryman (2011) har 
Grounded theory blivit det absolut vanligaste sättet för att analysera 
kvalitativa data. Men samtidigt är det inte enkelt att ge en bild av vad metoden 
innebär. Det två upphovsmännen (Glaser och Strauss) har allt eftersom 
utvecklat metoden på olika sätt och det finns idag en levande debatt om vad 
metoden egentligen innebär. Syftet med Grounded theory är dock att öka 
möjligheterna att generera teori som är relevant för det område som studeras, 
genom att teorin genereras ur empirin och ständigt återkopplas till densamma 
(Nordänger, 2002). De redskap som används för analys är kodning, teoretisk 
mättnad och kontinuerliga jämförelser. Kodningen innebär att det empiriska 
materialet tolkats och att forskaren sätter etiketter eller koder på det som 
verkar vara av vikt.  Teoretisk mättnad uppstår då ytterligare granskning av 
materialet inte ger fler kategorier eller begrepp. Kontinuerliga jämförelser 
innebär att forskaren ständigt jämför företeelser som kodats under en viss 
kategori för att den ska kunna utvecklas teoretiskt. Analysen resulterar sen i 
begrepp, kategorier, egenskaper eller nya hypoteser som forskaren går ut och 
prövar empiriskt (Bryman, 2011).   

 
Analysen av materialet från fokusgrupperna uppvisar vissa likheter med 
Grounded theory, i det att jag använt mig av koder, kategorier, teman och 
teoretiska begrepp i olika faser av analysarbetet. Min primära utgångspunkt 
har dock inte varit att generera en teori utan de valda teoretiska perspektiven 
har funnits med under hela analysarbetet.  Första steget i analysen var att koda 
ett visst innehåll som beskrev vad intervjupersonerna talade om. Detta första 
steg var empirinära. I nästa steg arbetade jag med att sammanföra koderna till 
kategorier. För att i ett tredje steg koppla kategorierna till teman eller 
teoretiska begrepp utifrån de valda teoretiska perspektiven. 

 
I den praktiska bearbetningen av materialet har jag utgått från de 
transkriberade intervjuerna, kopierat dessa och klistrat in i tabeller i Word 
dokument, en tabell för varje utskrift.  I tabellen har jag gjort olika kolumner 
för varje steg i analysen, dvs. en kolumn för koderna, en för kategorierna och 
en för teman/ teoretiska begreppen. Genom att använda mig av tabellformatet 
har jag kunnat sortera varje kolumn efter dess innehåll, för att få en överblick 
av alla uttalande som t.ex. handlade om på vilket sätt som verksamheterna 
använde sig av DOK eller ASI.  

 
Halkier (2010) beskriver analysen av resultatet från en fokusgruppsintervju 
som en process i tre steg, kodning, kategorier och begreppsbildning, på det 
viset som jag beskrivit ovan. Kategoriseringen kan enligt Halkier vara 
empiridriven, teoridriven eller en blandning av bägge formerna. Jag har börjat 
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i empirin, men allteftersom analysarbetet har fortskridit har jag växlat mellan 
de båda formerna. Det vill säga i takt med att materialet blivit tydligare och 
med hjälp av teoretiska begrepp har jag gått tillbaka till de ursprungliga 
koderna och kategorierna och ibland upptäckt att dessa kan benämnas och 
tolkas på ett annat sätt än hur jag tänkte när analysarbetet startade. I analysen 
har jag letat efter gemensamma teman och mönster, men också variationer och 
kontraster för att försöka få en så bred bild som möjligt av vad 
intervjupersonerna säger om ämnet. Även om jag inte primärt varit intresserad 
av jämförelser har jag i analysen arbetat med att jämföra de olika 
transkriptionerna i varje studie med varandra för att hitta likheter och 
skillnader, för att på det sättet få hjälp med att förfina kategorierna och 
kopplingen till teorin. Goodson och Choi (2008) kallar denna del av 
analysarbetet för ”översättning” och menar att i dess enklaste form handlar det 
om att behandla intervjuerna som analogier – en intervju kan vara lik en annan 
intervju – förutom i vissa avseenden. I en mer avancerad form innefattar 
översättningarna också en beskrivning av deras relation till centrala metaforer 
eller begrepp. På det viset kan både det gemensamma och det unika 
identifieras. I denna senare fas, steg 2 i analysen lämnade jag de konkreta 
utsagorna och sammanfattade det som bedömdes vara det mest centrala 
innehållet i nya Worddokument så att jag kunde jämföra intervjuerna med 
varandra.  

 
I ASI/DOK arbetade jag med breda kategorier och sorterade materialet under 
rubrikerna vad, hur, varför och organisatoriska villkor, dvs. till vad använder 
behandlarna materialet från intervjuerna, hur det går till när man gör 
intervjuerna, varför eller varför inte anser man att strukturerade intervjuer är 
ett bra redskap i arbetet och vad säger respondenterna om organisatoriska 
villkor.  Detta material klistrades sedan in ett gemensamt dokument där 
kategorierna skrevs in horisontellt på varsin rad och resultatet från 
intervjuerna lodrätt i kolumner. Inom varje bred kategori kunde jag sedan 
jämföra de olika intervjuerna och hitta nya underkategorier. Under rubriken 
varför/varför inte handlade underkategorierna t.ex. om ”motstånd” och 
”relevans för behandlingsarbetet” och ”legitimitet”. På detta sätt arbetade jag 
även med de övriga breda kategorierna och utifrån denna sammanställning 
funderade jag över vilka teoretiska begrepp som kunde vara behjälpliga för att 
förstå och tolka resultatet. 

 
Analysprocessen i det regionala KtP genomfördes på liknande sätt. En skillnad 
är dock att jag i denna studie redan var bekant med innehållet, även om jag 
försökte läsa intervjuerna med ”nya ögon”. Jag hade således en förförståelse 
för materialet som gjorde att jag i ett tidigare skede började använda teoretiska 
begrepp för att tolka och analysera materialet. Båda analyserna har dock 
karaktäriserats av att jag pendlat mellan empiri och teori. 
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Förförståelse  
Jag har en bakgrund som socionom och har arbetat i nästan 20 år inom 
kommunal socialtjänst, främst med personer med missbruksproblem. De 
senaste drygt 15 åren har jag varit universitetslärare inom ett program som 
utbildar behandlingspedagoger inom ungdoms- och missbruksvård. Min 
bakgrund kan ha gjort det lättare att få tillgång till intervjupersoner och 
verksamheter, då yrkesverksamma kan uppleva att det är enklare att prata med 
någon som är insatt i arbetet och att det kan upplevas som att diskutera med en 
kollega. Samtidigt kan det finnas en risk med att uppfattas som kollega i och 
med att uppgifter och företeelser kan tas för givna både av deltagarna och av 
mig som intervjuare, vilket kan göra att man inte anser att något behöver 
förklaras eller beskrivas utförligare för att man tror att vi utgår från samma 
antaganden. Det är något som jag försökt förhålla mig till i intervjuerna genom 
att särskilt tänka på att fråga vidare och inte ta något för givet. Jag har också 
varit medveten om att min egen yrkeserfarenhet ligger några år tillbaka och att 
missbruks- och beroendevården har förändrats. Det finns oftast minst två sidor 
av saker och ting, så samtidigt som det kan finnas en risk med att vara för 
familjär med något uppfattar jag ändå att min yrkeserfarenhet mest har varit en 
tillgång genom att jag varit insatt i området och på det viset har kunnat bidra 
till att fördjupa diskussionerna.  

Etiska ställningstaganden   
Jag har följt Vetenskapsrådets riktlinjer för god forskningssed och informerat 
om det övergripande syftet med avhandlingen, att deltagarna när som helst har 
rätt att avbryta, att materialet kommer att behandlas konfidentiellt och endast i 
forskningssammanhang (Vetenskapsrådet, 2011). 

 
I utvärderingen av Kunskap till praktik informerades deltagarna i samband 
med rekryteringen, men också i anslutning till genomförandet av 
fokusgruppsintervjun. De fick också information om att materialet kunde 
komma att användas för andra forskningsändamål. När jag bestämde mig för 
att använda materialet i avhandlingen togs en förnyad kontakt med deltagarna 
via e-post och de ombads höra av sig om de hade några invändningar mot 
förfarandet.  Inte någon av deltagarna hörde av sig av den anledningen, de 
fåtal som svarade var positiva till att intervjumaterialet användes i ett nytt 
sammanhang.  I den andra studien, Strukturerade intervjumetoder, 
informerade jag om studiens syfte i samband med att jag skickade en förfrågan 
om deltagande. Denna information upprepades när jag träffade deltagarna för 
att genomföra intervjun. Jag informerade också om att deltagande var frivilligt 
och att materialet skulle behandlas konfidentiellt och användas endast för 
forskningsändamål. De som valde att delta i undersökningen gjorde det 

127 



frivilligt. Såvitt jag kan bedöma fanns det inget tvång på deltagande från 
chefer eller andra. 

 
I all forskning är det centralt att skydda den personliga integriteten när det 
gäller de personer som deltagit i forskningen. Detta är dock ett värde som kan 
konkurrera med validiteten i undersökningen, genom att anonymisera 
deltagarna kan framställningen brista i tydlighet genom att sådant som ger en 
fyllig beskrivning av deltagare eller verksamheter tagits bort (Larsson, 2005). 
I avhandlingen har jag tagit bort sådant som kan göra det lätt att identifiera 
intervjupersonerna. Jag har t.ex. valt att inte knyta citat till profession eller 
kön. På det viset har kanske viktiga aspekter gått förlorande, men samtidigt 
var det viktigt att skapa förutsättningar för att intervjupersonerna skulle kunna 
tala fritt utan att identifieras. 

 
En annan fråga som har med etiska ställningstaganden att göra är hur 
intervjupersonerna som grupp framställs. Det kan finnas en risk för att de 
tolkningar som görs framställer en hel grupp i ofördelaktig dager. Det är något 
som jag beaktat och försökt förhålla mig till.  Jag tror också risken är liten 
eftersom analysen av hur behandlare tolkar och översätter kunskapsstyrningen 
har gjorts utifrån organisatoriska och professionella villkor. Det vill säga att 
förklaringen söks i strukturer snarare än i uppfattningar hos behandlare. 

 
Ett ytterligare etiskt ställningstagande är kanske det mest uppenbara, att 
forskaren inte får förvränga eller undanhålla resultat utan ska redovisa sitt 
forskningsresultat utifrån vad han eller hon uppfattar som sant. Jag har strävat 
efter att på ett så öppet och transparent sätt som möjligt redovisa resultaten, de 
olika stegen i forskningsprocessen och de val jag gjort under vägen. 

Studiens giltighet 
Larsson (2005) menar att det är en fundamental fråga för vetenskapligt arbete 
att det finns kriterier för att bedöma kvaliteten, samtidigt som det enligt 
honom finns få fylliga beskrivningar av sådana kriterier. Risken är då att de 
kriterier som används blir mer eller mindre privata. Det finns forskare som 
menar att begrepp som reliabilitet, validitet och generalisering som används 
för att bedöma kvantitativa studier även bör användas för att bedöma 
kvaliteten i kvalitativa studier, medan andra hävdar att kriterierna inte fullt ut 
är tillämpbara på kvalitativa studier (Alvesson & Sköldberg, 2008; Kvale och 
Brinkmann, 2009). Enligt Kvale och Brinkmann (2009) är forskarens 
hantverksskicklighet ett mått på trovärdigheten och en noggrann förklaring av 
tillvägagångssätten ökar möjligheten för forskarsamhället och för andra läsare 
att bedöma huruvida resultaten är trovärdiga. Kvalitet i kvalitativa studier 
handlar om att en läsare ska kunna granska resultatet, hur forskaren kommit 
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fram till sitt resultat och om de slutsatser som dras verkar troliga utifrån det 
presenterade materialet. I nedanstående redogörelse diskuteras avhandlingens 
kvalitetskriterier och där jag låtit mig inspireras av hur Larsson (2005) 
diskuterar kvalitet i kvalitativ forskning. 

 
Ambitionen i avhandlingen har varit att visa på transparens genom att tydligt 
och detaljerat beskriva de olika stegen i forskningsprocessen. Enligt Larsson 
(2005) är ett kvalitetskriterium att forskaren också på ett tydligt sätt redogör 
för de egna perspektiven. Ett perspektiv avgör vad man ser och utifrån en syn 
på att sanning är relativ finns ett perspektiv bakom varje beskrivning av 
verkligheten. Ett perspektiv handlar om den förförståelse som forskaren har 
inför det studerade fenomenet. Det är enligt den hermeneutiska 
forskningstraditionen så gott som omöjligt att inte låta sig påverkas av den 
egna förförståelsen, vare sig det handlar om personlig erfarenhet eller de 
teoretiska perspektiv som valts för att förstå, analysera och tolka. Redan vid 
det första mötet med det som ska tolkas har vi en föreställning om vad det 
betyder. Genom att jag i avhandlingen redogjort för kunskapsintresset, 
ontologiska utgångspunkter, teoretiska perspektiv samt min egen 
yrkeserfarenhet och hur dessa aspekter kan kopplas till forskningsfrågorna 
menar jag att jag underlättar för en läsare att ta ställning till resultatens 
trovärdighet. 

 
I framställningen av avhandlingens resultat har det varit min ambition att visa 
på det som Larsson (2005) kallar för innebördsrikedom. Det vill säga att med 
fylliga beskrivningar av intervjupersonernas erfarenheter och av det 
sammanhang som utgör kontexten ge en så nyanserad och innehållsrik bild 
som möjligt (Bryman, 2011). Inom den kvalitativa forskningstraditionen är en 
utgångspunkt att människors handlingar, uppfattningar, värderingar etc. måste 
tolkas i en kontext för att bli begripliga. Samtidigt kan de fylliga 
beskrivningarna stå i motsättning till att en studie också ska kunna visa på 
struktur och reduktion av komplexiteten. Det vill säga att å ena sidan behövs 
rika beskrivningar, men å andra sidan kan allt för omfattande beskrivningar 
skymma det som är det mest centrala i resultaten. I analysen av kvalitativa 
data bör forskaren försöka fånga något fundamentalt som finns i rådata och 
som kan gälla för flera. Enligt Larsson bör fenomenen åtskiljas genom: 

 
 …kvalitativa skillnader och inte genom gradvisa förskjutningar 
mellan det ena och det andra (Larsson, 2005, s.13). 

 
Ett sätt för mig att hantera kraven på innebördsrikedom kontra pregnans och 
struktur har varit att redovisa intervjupersonernas kontext och att i 
resultatredovisningen ge fylliga beskrivningar som kan förtydliga 
intervjupersonernas utsagor, samtidigt som jag sorterat de kvalitativa 
skillnaderna under teman, för att sedan i slutet av varje resultatkapitel 
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sammanfatta det mest centrala innebörderna. En ytterligare abstraktion görs 
sedan i diskussionskapitlet. 

 
En fråga som är central när det gäller forskning överhuvudtaget är i vilken 
utsträckning som resultatet kan anses gälla för andra situationer eller 
förhållanden än det som undersökts. En kritik som riktats mot kvalitativ 
forskning är att kvalitativa studier inte går att generalisera (Bryman, 2011). 
Med generalisering menas då att intervjupersoner i kvalitativa undersökningar 
inte är representativa för en population.  I polemik mot detta synsätt menar 
Bryman att resultat från kvalitativa studier istället ska genereras till teori.  

 
Det är kvaliteten på de teoretiska slutsatserna som formulerats på 
grundval av kvalitativ data som är det viktiga vid bedömning av 
generaliserbarheten (Bryman, 2011, s. 369)  

 
Det handlar enligt Bryman inte om att generalisera till populationer utan om 
att den kunskap som produceras i ett visst sammanhang kan överföras till 
andra relevanta situationer. På liknande sätt diskuterar Alvesson och 
Sköldberg (2008) som menar att även i studier där resultaten inte kan 
redovisas i form av observerbara mönster och tendenser är det önskvärt att 
successivt kunna utvidga teorins empiriska tillämpningsområde inom en viss 
möjlig domän. Begreppet domän avser då den mängd empiriska exempel som 
teorin maximalt kan gälla.  Enligt författarna är det alltså både möjligt och 
önskvärt att sträva efter att kvalitativa forskningsresultat i viss mån ska kunna 
utvidgas till att kunna säga något om andra fenomen inom samma domän.  
Enligt Fritzell (2009) har inte möjligheter till generalisering diskuterats i 
tillräcklig utsträckning inom den kvalitativa forskningen. Forskningsresultat 
måste kunna gälla även utanför den kontext där den producerats och Fritzell 
ställer den retoriska frågan: 

 
Var ligger det egentliga intresset av att skattefinansiera tolkningar 
av det ena eller det andra om sådana forskningsresultat inte kan 
generaliseras på rimliga vis inom det offentliga livet? (Fritzell, 
2009, s. 193). 

 
Fritzell förespråkar att teorin aktivt bör arbeta i kunskapsbildningen och på så 
sätt bidra till att konkretisera empirisk information. Genom en ständig 
växelverkan mellan teori och empiri kan argumentationen stärkas samt styrka 
och utveckla teorin. En studies giltighet bör enligt Fritzell prövas i en rationell 
kommunikation mellan olika aktörer, som exempelvis forskare och praktiskt 
verksamma pedagoger.  

 
I enlighet med resonemangen ovan menar jag att studiens resultat kan 
generaliseras i förhållande till teori. Resultaten kan således äga giltighet i 
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andra sammanhang där företeelser som kunskapsstyrning och evidensbaserad 
praktik är aktuella. Även om kontexten är olika och professionella anpassar 
och tolkar kunskapsstyrning på olika sätt är avhandlingens bidrag att belysa 
hur detta sker utifrån organisatoriska och professionella villkor, samt vilken 
betydelse det kan ha för kunskaps- och verksamhetsutveckling. Genom de 
valda teoretiska perspektiven kan fördjupad förståelse nås för relationen 
mellan statlig och professionell styrning. 
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6. DELSTUDIE 2: KUNSKAP TILL 
PRAKTIK 

I detta avsnitt presenteras och analyseras resultatet från ett regionalt projekt, 
Kunskap till praktik. Det aktuella projektet utgick från en särskild metod, 
Lärandeseminarier för att arbeta med förbättrings- och kvalitetsarbete kring 
samverkan och implementering av riktlinjer för missbruks- och beroendevård.  
Deltagarna representerade olika verksamheter inom primärvård, psykiatri och 
socialtjänst. Intervjupersonerna har olika yrkesbakgrund och olika 
yrkestitlar55. Presentationen av resultatet är uppdelad i två delar. Den första 
delen redovisar behandlares upplevelser av genomförandet av projektet. I den 
andra delen redovisas resultat som belyser upplevda skillnader som tillskrivs 
professions- eller organisationstillhörighet. I slutet av kapitlet sammanfattas 
och analyseras resultaten utifrån de valda teoretiska perspektiven.  

Upplevelse av projektets genomförande  
Ett mångtydigt syfte 
Ett genomgående tema hos alla intervjupersoner var att syftet såväl när det 
gällde innehållet i projektet som arbetssättet upplevdes som otydligt. Det var 
också svårt att förstå vad som förväntades av deltagarna. På frågan om 
projektets syfte menade några att det skulle handla om samverkan vi skulle 
prata om samverkan, det var ungefär det, men det är ju ett ganska vitt 
begrepp. Andra uppfattade att det handlade om att utveckla vårdkedjor, tanken 
var ju absolut att det skulle bli en bättre samverkan och att vi skulle få 
vårdkedjor, någon annan menade att det handlade om tidig upptäckt. 
Beskrivningarna av hur deltagarna uppfattat syftet skiljer sig åt, såväl mellan 
som inom grupperna. Nedanstående citat beskriver en grupps olika tolkningar 
och hur syftet konstruerades efter hand.  

 

55 Se kapitel 5. 
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– Intervjuaren: Hur uppfattade ni syftet med lärarseminarierna? 
 – Var det att utöka samarbetet mellan kommun och landsting? Så 
har jag uppfattat det. 
– Och att bygga nätverk och att man skulle lära känna varandra i 
olika organisationer. 
– Jag var från början lite kritisk och jag känner mig fortfarande lite 
kritisk och kan känna att syftet var väldigt luddigt och att syftet har 
man kunnat rekonstruera nu i efterhand. Att vitsen med det var ju att 
knyta ihop samarbetet ännu bättre, men så satt jag och funderade 
på, var det mitt eget syfte eller var det kursuppläggets syfte eller…? 
– Jag tänker som dig där, jag tänker också att på något sätt blev de 
det som vi kom fram till där, vad ville använda det till eller vad vi 
tänkte vad det kunde vara bra för. Jag hade för mig att vi skulle få 
något med oss som vi skulle vidarebefordra till vårat eget. Vad är 
det som ska gälla, hur ska det bli i framtiden och hur ska det se ut i 
missbrukarvården och hur ska den utvecklas. Det trodde jag, men 
när vi var där så kom vi fram till att vi behövde jobba mycket mer 
med att samverka och hur kan vi samarbeta och lära känna 
varandra och få ut något bra av det.  
– Jo, det är ju så. Det utkristalliserades väl under tiden, men det var 
ju otydligt i början, det var det ju. Efter första gången tror jag inte 
man visste någonting egentligen. Så kände jag lite. 
– Jag tyckte också från början att det var implementering av de 
nationella riktlinjerna som det skulle handla om, sen kom det fram 
att det var, syftet med som du säger kristalliserades, att vi skulle 
sitta vid samma bord och försöka förbättra vårt samarbete och 
komma närmare varandra och underlätta för våra vårdsökare. 

 
Syftet var som synes oklart för deltagarna och gav utrymme för olika 
översättningar och redigeringar. I två av fokusgrupperna nämndes 
överhuvudtaget inte nationella riktlinjer. I en grupp där man talade om 
riktlinjerna, var det speciellt en deltagare som var engagerad i och ville sprida 
användningen av systematiska kartläggningar och bedömningsinstrument som 
som rekommenderas i nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården. 
I ytterligare två fokusgrupper nämndes nationella riktlinjer, men då i samband 
med att det hade varit för lite fokus på dessa vid de gemensamma träffarna. 
 
Den metod som valdes för att implementera nationella riktlinjer och förbättra 
samverkan var en metod som tidigare använts i länet för att arbeta med 
kvalitets- och förbättringsarbete och som benämns lärandeseminarier. 
Intervjupersonerna hade delade uppfattningar både om arbetssättet i teamen 
som de gemensamma träffarna, en del var positiva medan andra var mer 
negativa. Nästan alla intervjupersoner gav uttryck för att det hade varit svårt 
att förstå upplägget och ingen av grupperna arbetade efter den tänkta 
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metodiken med att identifiera ett kvalitetsproblem, testa ett förändrat arbetssätt 
och sedan utvärdera. Det fanns också synpunkter på att lärandeseminariernas 
struktur styrde för mycket. En grupp menade att uppgiften fick för stort 
utrymme på bekostnad av tid för att diskutera andra viktiga gemensamma 
frågor.  

 
Intervjuaren: När ni säger uppgiften, den uppgift ni fick, vad menar 
ni då? 
– Nä men man fick ju någon form av uppgift. Vi skulle ha ett mål 
och det skulle redovisas på något sätt. Vi skulle sätta upp mål och 
sen så skulle vi genomföra det och sen skulle det redovisas. Och 
allting skulle bara hända i dom där fantastiska lokalerna.  

 
Den uppgift som gruppen talar om ovan, ingår i metodiken för 
lärandeseminarier och handlar om att gruppen tillsammans skulle identifiera 
ett område där det fanns behov av förbättringsarbete. Tanken var sedan att 
arbeta med detta enligt det s.k. PDSA-hjulet (se kap. 5). Men det var alltså en 
uppgift som gruppen upplevde tog tid från andra viktigare frågor. 

 
Några andra menar att de saknade ledning av teamen och blev lämnade 
ensamma i för hög grad. Man saknade gruppledare från projektet som kunde 
vara drivande, leda diskussionen, förklara syftet och även lösa konflikter som 
uppstod kring hur man skulle arbeta. Den stora vinsten med projektet enligt 
intervjupersonerna, var att man fick tillfälle att träffa professionella från andra 
organisationer, lära känna varandra och få inblick i varandras arbete. Genom 
att delta i projektet hade man också möjlighet att avsätta tid för att träffas, 
något som kan vara svårt att få utrymme för i det dagliga arbetet. 

Deltagande som erbjudande eller tvång  
Rekryteringen av deltagare till Kunskap till praktik har enligt 
intervjupersonerna gått till på lite olika sätt. De flesta har blivit utsedda av sina 
chefer. Några uppfattade det som ett erbjudande medan andra känt sig 
tvingade. För några var det självklart att delta eftersom de var resurspersoner/ 
samordnare eller chefer för missbruksvården. En del blev kontaktade av 
kollegor och uppmanade att delta. Inställningen till att delta i projektet varierar 
bland intervjupersonerna. En del berättar att de känt sig väldigt engagerade i 
frågorna och gärna ville vara med, medan andra känt sig nästintill beordrade.  

 
– Intervjuaren: Hur kom det sig att ni deltog i det här projektet med 
Lärandeseminarier? 
– Jag var beordrad. 
Intervjuaren: Vem beordrade dig? 
– Det var väl min chef och någon som satt där just då i den 
gruppen, tror jag. 
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Intervjuaren: Okej, och du? 
– Det var nog samma här, det fanns säkert en tanke med att hitta 
vilka som skulle vara med, men jag får nog säga att det var rätt så 
dålig information om det, så att känslan blev ändå beordrad. Och 
rätt så dålig information, faktiskt.  
– Ja, det är nog lika här, vi blev beordrade av vår chef, att vi skulle 
gå på detta, kom från högre ort så det var bara att… 

 
Känslan av att vara beordrade förstärktes ytterligare i denna grupp då några av 
intervjupersonerna ville hoppa av; då blev det nödbroms av det, och då hände 
det saker, då var det uppdragsutbildning, och det var inget att diskutera. För 
en deltagare ledde erfarenheterna till att hon i fortsättningen kommer att vara 
mer noggrann med vilka projekt som hon tackar ja till: Jag kommer absolut att 
ifrågasätta min roll mycket mera innan man skickar mig på något. Vad ska jag 
göra där, vad ska jag bidra med där?  

 
Det fanns chefer som var välinformerade om vad projektet handlade om bl.a. 
genom att de sen tidigare hade kontakt med KtP eller själva satt i styrgruppen, 
samtidigt som flera av intervjupersonerna upplevde att cheferna själva inte 
hade tillräcklig information eller kunskap om innehållet i projektet.  

 
– Men jag är inte säker på att cheferna ens visste, om jag ska vara 
ärlig, så är jag inte helt säker på att alla chefer har hört samma sak, 
vad det här skulle syfta till eller vad som var något slags mål utan 
det här är bara någonting vi måste gå på, ungefär, för det har vi 
hört från flera faktiskt. 

 
Upplevelsen hos några av intervjupersoner var att deltagandet i projektet 
också bland de närmsta cheferna uppfattades som näst intill obligatoriskt. En 
intervjuperson från socialtjänsten diskuterade det otydliga syftet med sin chef 
som inte heller visste vad det var som förväntades av deltagarna men tyckte att 
du får gå dit och kolla upp vad det är vi ska göra.  

Ledningens bristande intresse  
Förutom att flera anser att de närmsta cheferna har bristande kunskap om 
projektet menar några att intresset hos ledningen, dvs. nivån över den mer 
operativa chefen, var svagt. Det tog sig olika uttryck som att chefer på olika 
nivåer inte fanns med vid den slutliga redovisningen eller att de inte 
efterfrågade den nya kunskap som deltagarna hade tillägnat sig. Enligt en 
intervjuperson från landstinget innebar det att det inte fanns någon att 
rapportera tillbaka till. Vi har ju ingenstans att göra av det här som vi har lärt 
oss. Det liksom ramlar ut, för det är ingen som vill ha det.  
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I en grupp ifrågasatte man om ansvaret för att genomföra nya arbetssätt ska 
ligga på den personal som i sin dagliga verksamhet möter klienter/patienter 
eller om det är en fråga för cheferna, eftersom man inte kan genomföra saker 
utan att det är välsignat uppifrån. Det kan finnas goda intentioner från 
politiker om att förbättra verksamheterna, men när detta ska realiseras i 
praktiken blir det svårare. En förklaring enligt en intervjuperson är att politiker 
inte känner till förhållanden i verksamheterna det finns ett glapp mellan 
politikernivå och verksamheterna. 

 
I en grupp berättar man om kommande nerdragningar av personal inom 
landstinget som arbetar med missbruk- och beroendeproblem. 
Personalminskningarna gäller verksamheter där kommun och landsting var 
och en bidrar med personal, men där landstinget planerar att dra sig ur eller 
minska sina åtaganden. Exempel på sådana gemensamma verksamheter är 
Case-manager funktionen och psykosociala team. Ett annat exempel gällde 
hälso- och preventionsarbete som ledningen framhållit som ett särskilt viktigt 
område, men som också blivit föremål för personalminskningar: men vi skulle 
sitta och förbättra samarbetet och jobba som om ingenting har hänt. 
Upplevelsen av en bristande överensstämmelse mellan formulerade mål och 
tilldelning av resurser för att genomföra dem, ledde enligt flera av 
intervjupersonerna till att de kände sig besvikna och uppgivna. 

 
– För det är ju också väldigt frustrerande att hela tiden hålla på att 
höra hur det ska vara. Det ska vara riktlinjer här och sen så ska det 
vara så och vi upplever i alla fall nu något helt annat. Det finns 
liksom inte på samma karta. Och det är ju oerhört frustrerande. 
Prata från ena hållet, men sen när man ska utföra det så är det 
precis tvärtom. Det är konstigt.  

Professionella och organisatoriska villkor 
Redovisningen av resultatet har hittills berört deltagarnas upplevelse av själva 
introduktionen och genomförandet av projektet. Det som var ett av målen med 
projektet, nämligen att implementera nationella riktlinjer var det ingen av 
grupperna som diskuterade, däremot kom teamens träffar att ägnas åt att 
diskutera samverkan i olika former. I dessa diskussioner blev det tydligt att det 
fanns upplevda skillnader när det gäller professionella och organisatoriska 
villkor. 

Olika begreppsvärldar 
Ett genomgående tema i fokusgruppsintervjuerna är upplevda skillnader 
mellan de olika professionernas och organisationernas sätt att se på och förstå 
arbetet med personer med missbruksproblem. Detta var något som flera 
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intervjupersoner inte hade varit medvetna om eller tänkt på. I ett samtal mellan 
representanter från psykiatrin och socialtjänsten, menar den förra att det var 
förvånande att det fanns så stora skillnader när det gällde hur man arbetade 
och hur man uppfattar varandras arbete.  

 
– Dom stora skillnaderna i syn som helt uppenbart fanns, det var 
inte jag medveten om, hade jag inte en aning om, att det kunde vara 
så. Jag blev helt förvånad när jag hör er beskriva hur ni ser på 
saker, och hur ni tror att vi ser, men det har varit i och för sig 
intressant. Men jag tycker också att när man lärde känna, eller fick 
inblick i varandras verksamheter så blev det också vissa saker som 
man var skeptiskt till. Men det var också bra att det tydliggjordes. 
Det behöver ju inte bara vara negativt. 

 
Förutom att den ökande insynen kan leda till ökad skepticism angående vissa 
inslag i andras organisationers arbete var det också nyttigt att bli medveten om 
att det fanns skillnader. När grupperna beskrev hur de hade arbetat under 
projektets gång talade alla om att de ägnat tid åt att reda ut begrepp, förklara 
vad man avsåg med dessa samt beskriva hur man arbetade. En representant 
från socialtjänsten kallar de upplevda skillnaderna för olika begreppsvärldar. 

 
Och lite diskuterade vi begrepp och sånt, för vi hade olika 
begreppsvärldar, vi hade olika ord, för olika saker och vad vi 
menade med olika saker. Man la olika tyngd vid olika, alltså 
drogtest, ja men vad betyder det för dig? Behandling mot alkohol, ja 
för någon var det Antabus, eller för någon är det samtal, alltså 
olika. Vad är samsjuklighet, pratade vi lite om också. Är det om man 
har en diagnos eller om vi tror att man har en diagnos eller? Alltså 
det är ju olika begrepp, vi kommer från så många olika 
verksamheter med olika begreppsvärldar. 

 
Andra sätt att uttrycka de upplevda skillnaderna var att de olika 
organisationerna hade olika värderingssystem och olika syn på 
arbetsuppgiften. I en grupp menade man att det fanns skilda synsätt mellan 
primärvården och socialtjänsten när det gällde vilka metoder eller arbetssätt 
som ansågs lämpliga. Men det kunde också handla om att personal inom 
primärvården upplevde att sjukvården inte förstod sig på det psykosociala och 
att primärvårdens arbete bara handlar om medicin, röntgen och statistik.  

 
Att socialtjänstens uppgift är att arbeta med det psykosociala menar också en 
representant från socialtjänsten, men efterlyser samtidigt hjälp från andra 
kunskapsområden som psykiatri och medicin, som uppfattas vara specialister. 
Detta för att man ska kunna skapa en vårdkedja, där de olika insatserna från 
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olika organisationer länkas samman och kompletterar varandra, men också för 
att kunna minska kostnaderna.  

 
– Socialtjänsten är ju ingen specialistvård. Vi har inga läkare inga 
sjuksköterskor, vi har ingen psykiatriker som är kopplade till oss 
eller så. Utan vi jobbar med det psykosociala problemet, men i 
många fall så är man ju beroende av alla tre komponenterna för att 
det ska funka i en vårdkedja. Speciellt eftersom det är kommunen 
som ska stå för kostnaderna vid behandlingshem osv. och då måste 
ju allting fungera, på alla plan för att det ska bli kortare 
vårdvistelser. För jag menar, att det är ju ingen konst att fungera på 
ett behandlingshem i en artificiell värld liksom, men det är ju på 
hemmaplan sen som det ska fungera. Och det är då, det liksom blir 
det här problemet. 

 
Uppfattningar om hur man bör arbeta med personer med missbruksproblem 
kan också skilja sig åt mellan olika verksamheter inom samma organisation. 
Uppfattningar som kanske inte främst bottnar i olika kunskapssyn, beroende 
på profession, utan snarare uppfattningar som utvecklats på arbetsplatsen om 
vilka arbetssätt som är lämpliga. 

 
– Jag tänker att det som jag tycker har varit positivt, det var ju att vi 
gjorde en inventering. Hur vi jobbade, vilka synsätt vi hade och det 
tyckte jag var jätteintressant. För där fick vi också en förståelse för 
hur pass olika vi är och det tycker jag känns bra. Jag menar, vissa 
arbetar inte konfrontativt andra arbetar konfrontativt, vi jobbar 
lösningsinriktat, man jobbar här på ett annat sätt. Det blir också 
ganska tydligt när man ska samverka sen, att har man inte samma 
grundtankar, förhållningssätt och så vidare, då blir det också svårt 
att samarbeta  

 
I både Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen finns skrivningar om 
att det ska upprättas gemensamma vårdplaner med den enskildes samtycke om 
denna har behov av insatser från både kommun och landsting56. Här ställs 
samarbetet på sin spets och det kan vara särskilt svårt att samarbeta om man 
inte tror på samarbetspartnerns förslag till lösningar.  

 
– Men jag menar vårdplan då, det låter enkelt. Det låter jättebra att 
man ska ha gemensam vårdplan. Men om jag inte tror på 
behandlingen, då kan jag inte skriva under med mitt namn i en 
gemensam vårdplan. 
 – Nej 

56 Socialtjänstlagen (2001:453) kap 2:7 och Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) § 3f  
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– Då får man ju liksom backa och uttrycka sig mer luddigt då. Eller 
om ni inte tycker att den personen ska ha den behandlingen här som 
vi tycker då, medicinering eller vad det nu är. Då är det ju svårt för 
er att skriva under en sådan vårdplan. 

 

Villkor för samverkan  
En av intentionerna med projektet var att utveckla samverkan mellan de 
organisationer som deltog. I resultatet finns exempel på både främjande och 
begränsande faktorer för en förbättrad samverkan. De goda exemplen på 
samarbete som nämns i fokusgruppsintervjuerna handlar om konkreta och 
avgränsade arbetsuppgifter som t.ex. samverkan mellan psykiatrin och 
socialtjänsten för att utveckla ett behandlingsprogram för personer med 
haschmissbruk eller samverkan kring klienter som får läkemedelsassisterad 
behandling57.  

 
– Vi har ju utökat vårt samarbete, vi ska snart ha en ny träff, med 
myndighetssidan och med själva beroende-sjuksköterskorna och det 
har också handlat lite om hur vi jobbar, men också för att vi har till 
exempel, den läkemedelsassisterande vården. Där har vi ju ett 
gemensamt samarbete kring dom klienterna 
– Fast jag tänker att det är inte helt beroende av att vi började med 
lärandeseminarier. Det är ju egentligen inte en frukt av det 
– Nej, vi har ju haft ett gott samarbete innan, men vi vill vara rädda 
om det också.  

 
Som synes av citatet ovan uppfattades inte det goda samarbetet vara en följd 
av själva projektet, det fanns ett etablerat samarbete innan projektet 
påbörjades. Liknande åsikter fanns i en annan fokusgrupp där en 
intervjuperson menade att psykiatrin och kommunerna i länet redan 
samarbetade och att det formulerade syftet om att öka samarbetet var att 
sparka in öppna dörrar. Det som var uppgiften, att identifiera och konkret 
arbeta med förbättringsområden kring implementering och förbättrad 
samverkan, lyckades ingen av grupperna med, fullt ut. Däremot menade några 
intervjupersoner att projektet lett till ett utökat samarbete, vid sidan av.  

 
– Det positiva det var vid sidan av, exakt så var min upplevelse. De 
framgångar vi hade, det var inte den här uppgiften vi hade. Utan det 
blev att man lärde känna er, man fick inblick i er verksamhet. Det 
var ju liksom lite bieffekt och det var ju positivt. 

57 Läkemedelsassisterad behandling regleras i Socialstyrelsens allmänna råd (2009:27) och gäller 
personer som har ett missbruk av opiater och beskriver tydligt vilka förutsättningar som ska gälla för 
att någon ska få denna typ av behandling. 
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Andra representanter berättar om att de kommit fram till lösningar av 
praktiska problem som t.ex. mellan psykiatrin och socialtjänsten om hur man 
på ett enkelt sätt kan lösa och distribuera fullmakter mellan organisationerna 
för att kunna handla på klientens vägnar. Ett annat liknande exempel gällde 
frågan om läkarintyg för LVM och rutiner omkring det58.  

 
Det förekommer många exempel på att organisationerna vill dra sig undan 
arbetsuppgiften eller inte ser missbruk som någon prioriterad fråga. 
Landstinget som huvudman svarade för över hälften av deltagarna i projektet, 
men deltog i allt mindre utsträckning allteftersom projektet fortskred. Det 
minskade intresset gällde också cheferna från landstinget, däremot upplevde 
man att kommunens chefer var mer intresserade. 
 
I gruppdiskussionerna uttryckte deltagarna, som tidigare nämnts, upplevelser 
av kulturskillnader mellan organisationerna. En representant från 
socialtjänsten reflekterar över skillnaderna och hänför dem till det delade 
huvudmannaskapet som leder till konkurrens om och tillgång till resurser. 

 
Intervjuaren: Vad säger ni andra om kultur, det här med 
kulturskillnader och så? 
– Ja, något är det ju. Det är olika huvudmän och till syvende och 
sist är det ju detta med mer resurser och pengarna, att man mycket 
försöker hålla ifrån och det blir väl mer ansträngt ju mer ansträngt 
vi har det med pengar och resurser naturligtvis. Samtidigt blir det ju 
mer och mer tokigt då, att man inte hjälps åt, för det är ändå så att 
vi har resurser och vi kan ju inte sitta och jobba på varsitt håll, för 
då använder vi ju inte resurserna rätt som jag ser det. Så att jag har 
arbetat i socialtjänsten i 30 år och det här har ju varit ett dilemma 
så länge som jag vet. Alltså det här med samarbetet. Jag sliter minst 
lika mycket med psykiatri på barnsidan, barnpsykiatrin att när det 
kommer till den här kritiska att skulle vi, vi kan hjälpas åt att betala 
så är det bara njet, aldrig. Å så svär man då en ramsa över att de 
var det som samarbetet var värt.  

 
I intervjuerna framfördes kritiska synpunkter på samarbetet mellan 
organisationerna. Den främsta kritiken handlar om att socialtjänstens 
representanter var besvikna på samarbete med antingen psykiatrin eller 
primärvården. När det gäller det upplevda bristande samarbetet med 
primärvården menar en representant från socialtjänsten att det kan bero på att 

58 Lagen om vård av missbrukare i vissa fall. LVM är en s.k. tvångslag som reglerar när man mot en 
persons vilja kan omhänderta denna om han eller hon har så allvarliga missbruksproblem att det utgör 
en fara för livet. 
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organisationerna har olika uppgifter. Primärvårdens uppgift uppfattas då 
handla om punktinsatser medan socialtjänsten utför själva behandlingsarbetet. 
Samma person menar att samarbetet med psykiatrin känns naturligare. En 
deltagare från primärvården kritiserar sin egen organisation och menar att 
denna generellt inte är intresserad av missbruksproblem och exemplifierar 
detta med att berätta om ett möte för att rapportera om resultatet av projektet. 
Den planerade tiden för mötet minskade, kollegorna försvann och till sist var 
det bara de som varit med i projektet kvar.  

 
Även när det gäller samarbetet med psykiatrin finns upplevda brister. Flera 
menade att psykiatrin utgår från ett annat sätt att tänka och arbetar mer med att 
klassificera och kategorisera patienter dom har andra remissförfaranden och 
andra kategoriseringar av människor. I detta arbete som handlar om att 
bedöma om människor tillhör psykiatrins målgrupp hamnar ibland personer 
som också tar droger utanför. Det kan också vara så att psykiatrin inte 
uppfattade projektet som något för dem, det känns som det är nedprioriterad 
fråga för dem, det här. Det fanns också uppfattningar om att Kunskap till 
praktik i huvudsak var en kommunal angelägenhet. 

 
Det kan också vara så att man som enskild yrkesutövare, i det här fallet inom 
socialtjänsten, inte har kompetens för att utföra vissa arbetsuppgifter, beroende 
på att det inte hör till den egna professionens uppgiftsområde. 

 
– Blåser man över 3,5 promille då är det primärvården eller 
akutvården som ska ta hand om den här personen. Det är 
medicinskt, alltså ringer vi efter ambulans –  så tar dom inte den 
personen. Då ska vi som inte har sjukvårdsutbildning köra den 
personen. Vi kan inte återuppliva, vi får inga sådana saker i vår 
utbildning. Det följs ju inte heller [de skrivna dokumenten] där det 
står att kommunen endast ska tillhandahålla jobb och bostad när vi 
har klienter som har läkemedelsassisterad behandling, men 
kommunen står även för provtagning etc., psykosociala samtal, 
alltså det är inte riktigt schysst mot klienten för vi är inte utbildade 
på det.  

 
Trots skrivna riktlinjer om ansvarsfördelningen menar intervjupersonen att 
arbetsuppgifter som hör hemma inom primärvården skjuts över till 
socialtjänsten. Detta gäller både att socialtjänstens personal gör saker som de 
inte har utbildning för, som att uppgifter som provtagning lagts över på 
kommunen.  

 
Behoven av att samarbeta med andra verksamheter inom missbruks- och 
beroendevården kan också skilja sig åt beroende på vilka arbetsuppgifter som 
en behandlare har. I projektet ingick också personal som arbetade med 
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myndighetsutövning och som hade andra samarbetspartners än de som 
arbetade i öppenvård och i mer direkt behandlingsarbete. 

 
– Jag tror att man kanske tar till sig olika utifrån vad vi har för 
roller, jag menar, vi har myndighetsutövning, vi samarbetar inte på 
samma sätt som ni gör som jobbar i öppenvården då, med 
vårdcentraler till exempel och så, vi gör ju inte det.  

 
Ett villkor för samverkan är att ledningen är positivt inställd till samarbete 
med andra organisationer. I en grupp ville man fortsätta att träffas efter att 
projektet avslutats, vilket inte var helt självklart. För några av 
intervjupersonerna, var förutsättningen för fortsatt arbete att det formulerades 
ett uppdrag för samarbetet. I nedanstående citat diskuterar två intervjupersoner 
som är anställda inom samma socialtjänst, men tillhör olika avdelningar. 

 
– Vi har ju inväntat våra chefer egentligen, för det är, tror jag, 
omsorgen som vill att vi ska arbeta på uppdrag. Att vi ska få ett 
uppdrag från cheferna … 
– Intervjuaren: Så ni har ännu inte fått riktigt besked om ni kan 
fortsätta eller? 
– Det är olika, alltså vi har väl fått besked av dem att vi får 
fortsätta, men det är olika vad förväntningarna är. Alltså era 
chefers förväntningar är att ni ska jobba utifrån uppdrag. Vi, jag 
har från IFO59 haft mandat hela tiden att: var med, var med, var 
med, samverka, samverka, samverka, det är ungefär det som har 
varit med hela tiden.  

 
Det finns exempel på när samarbetet fungerar och som främst gäller 
samverkan om konkreta tydligt avgränsade arbetsuppgifter. Det handlar om 
faktorer som de professionella kan besluta om själva och bygger på att man 
skapat kontakter med enskilda personer och inte ett formaliserat samarbete 
mellan organisationer. Faktorer som verkar begränsade handlar om 
ekonomiska prioriteringar, uppfattningar om uppdraget och om hur 
arbetsuppgiften ska utföras. 

 

Specialisering  
Specialisering kan diskuteras utifrån olika aspekter. Missbruk kan vara en 
urskiljbar del av en organisations verksamhet och i den meningen vara en 
specialisering, med egna enheter eller avdelningar specifikt för 
missbruksproblem. Det kan också innebära att uppgiften är kopplad till en 
organisation via lagstiftning eller till en profession genom jurisdiktion. Även 

59 IFO= Individ- och familjeomsorg, en del av socialtjänstens organisation. 
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inom uppgiftsområdet ’missbruk’ kan en specialisering ske, så att 
organisationer eller professioner är specialiserade på olika delar, t.ex. 
prevention, riskbruk eller allvarliga och omfattande missbruksproblem. 
 
Kommunernas och landstingets sätt att organisera arbetet kring missbruk 
skiljer sig åt. De senaste åren har det blivit allt vanligare med specialiserade 
enheter för missbruksproblem inom socialtjänsten, även i de mindre 
kommunerna. Motsvarande organisering inom landstinget finns bara i de 
större städerna, där landstinget (psykiatrin) har särskilda avdelningar för 
beroende. Inom psykiatrin kan arbetsuppgiften vara fördelad på speciella 
personer inom psykiatrin, medan det inom primärvården oftast ingår i läkarens 
eller sjuksköterskans ordinarie arbetsuppgifter. Uppdragen är också beskrivna 
på olika sätt i respektive lagstiftning där personer med missbruk pekas ut som 
en särskild målgrupp inom socialtjänsten, medan landstingets uppgift både 
inom primärvården och inom psykiatrin är att erbjuda god hälsovård till alla 
som bor inom landstinget.  

 
– Det kan man ju också säga, vi har ingen sådan här, om vi talar om 
missbruk nu, för det är det vi pratar om, så har vi ju på landstinget, 
där finns ingen egentligen missbruksenhet eller beroendeenhet utan 
varje sjuksköterska är kopplad till varsin mottagning. Så man har ju 
inga gemensamma arbetsplatsträffar eller någonting sådan, så att 
man landar i att det aldrig är något samlat grepp kring det, utan det 
pekar åt alla håll. 

 
Genom att det inte finns någon specialiserad enhet vars uppdrag är att 
behandla missbruksproblem finns heller ingen naturlig arbetsgrupp för att 
diskutera arbetet med personer med missbruksproblem. Sättet att organisera 
arbetet på inom landstinget är kopplat till hur uppgiften ’behandling av 
missbruksproblem’ uppfattas och om det är en huvuduppgift i 
yrkesutövningen eller inte. För flera av deltagarna var det en av flera 
arbetsuppgifter.  

 
– Men det gäller ju missbrukspatienter, så då var det ju den 
sjuksköterskan som arbetade med dom patienterna och jag har ju 
absolut inte bara det, men det var väl att chefen för mottagningen 
tyckte det var bra om jag följde med. 

 
Hur man organiserar arbetet, om missbruk ses som en egen specialitet eller 
inte, kan ha betydelse för hur organisationen arbetar med att utveckla kunskap 
inom området. Det torde vara lättare om det finns personer i organisationen 
som har behandling av missbruksproblem som en avgränsad arbetsuppgift, om 
det finns kollegor i arbetsgruppen som har samma arbetsuppgift och om det 
finns en chef vars uppdrag är att driva dessa frågor. En intervjuperson från 
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socialtjänsten resonerar nedan om kommunens organisering i förhållande till 
landstinget: 

 
– Så det är klart kommunens uppbyggnad kring det här ser ju 
annorlunda ut. Vi känner aldrig att vi inte har cheferna med oss. 
Utan det är väl snarare att dom också känner sig lite handikappade 
i samråd, alltså när dom ska träffa landstinget, att dom också kan 
känna då att de inte riktigt får det gehöret.  

 
Även om en organisation eller profession uppfattar att de har ett uppdrag att 
arbeta med missbruks- och beroende kan det skilja sig åt hur man definierar 
uppgiften, vilken aspekt av problematiken som organisationen eller 
professionen uppfattar att man ska arbeta med. Det kan ha betydelse om man 
definierar uppgiften som att arbeta förebyggande, t.ex. genom att 
uppmärksamma patienter i ett tidigt stadium på fysiska hälsoproblem som kan 
ha att göra med för hög alkoholkonsumtion eller om uppgiften definieras som 
att arbeta med personer som redan har allvarliga missbruksproblem. Det finns 
utsagor i materialet som visar att det var svårt att hitta ett område som alla 
deltagare kände sig berörda av. I en grupp förespråkade representanter från 
primärvården att gruppen skulle arbeta med förebyggande arbete, men när 
primärvården sedan drog sig ur projektet kändes den frågan inte längre aktuell. 
 
Specialisering handlar också om ifall den enskilde yrkesutövaren har 
fördjupad kunskap inom området. I utbildningarna för centrala yrkesgrupper 
finns vanligtvis ingen fördjupning eller specialisering för just behandling av 
missbruk. Däremot kan det finnas yrkesutövare som av eget intresse utvecklat 
kunskap genom att arbeta med frågorna och/eller via kompetensutveckling. 
Enligt en representant från primärvården, finns det också exempel på 
motsatsen, att yrkesutövare inte är intresserade av att utveckla kunskap om 
missbruk och beroende.  
 

– Men jag har ju försökt och spåna lite grann med läkarna om det 
är någon som har ett speciellt intresse av kunskap om 
missbruksfrågor och jag har inte fått något riktigt svar, utan det är 
ett undvikande. Det är samma sak, vem är intresserad av att ta över 
asylmottagningen? Det som också är ett litet problemområde. Det 
är samma undvikande där också och man väntar tills man inte har 
något alternativ och kan slingra sig ur eller att man lägger det på 
någon efter mycket om och men. Alltså det är jättesvårt att hitta. 
Man vill inte ha den här typen av klienter egentligen tror jag. 

Ett lågprioriterat område  
Frågor om status berör dels missbruksområdet som sådant, dels organisationen 
och professionen. Det handlar om att området missbruk i allmänhet upplevs 
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som ett lågprioriterat område, att socialförvaltningen som organisation har 
lägre legitimitet än de andra organisationerna och att professionerna har olika 
status. I en grupp menade representanter från socialtjänsten och psykiatrin att 
missbruksfrågorna gärna hamnar vid sidan om. 

 
– Det är inte prioriterat uppifrån eller av cheferna och så, det är lite 
frågor som fortfarande är, ska man inte ta i, och då brukar ändå jag 
tänka att när man hamnar i sådana här sammanhang som 
lärandeseminarium och så. Alla vi jobbar med missbruk och vi är 
hur många människor som helst. Hur sjutton kan det vara en liten 
fråga? Det är ju ingen liten fråga, det är ju en jättefråga och ändå 
är det behandlat som om det vore något lite särfall och så är vi så 
otroligt många som har det här på vårt bord hela tiden och det 
tycker jag alltid är så dubbelt, det ger mig alltså så dubbla…. 
– Men det är ju det att det finns något motstånd, kan jag känna, just 
för dom här frågorna. Det är så. Det är inte riktigt fint att jobba 
med missbruk, det är ju så, så är det ju faktiskt lite. Och det finns 
något motstånd både det här med resurser och alltihopa  

 
Det kan vara svårt att skilja på den status som tillskrivs en organisation eller 
en profession. En intervjuperson menar att i små kommuner blir allt offentligt 
och att det kan vara lättare att ta kontakt med hälso- och sjukvården än 
socialtjänsten. Att människor kan vänta med att kontakta socialtjänsten – som 
en sista utväg, ger också en representant från socialtjänsten uttryck för; det 
dröjer ju ganska länge innan man hamnar hos oss. Uttrycket ”hamnar hos 
oss” indikerar också att det är den sista utvägen att söka hjälp hos 
socialtjänsten, vilket säger något om såväl organisationens, behandlarnas som 
klienternas status. 

 
Det finns även utsagor som belyser socialtjänstens utsatta position som den 
organisation som har det yttersta ansvaret för medborgarna i en kommun60. 
Detta betyder att socialtjänsten inte kan neka att ta emot någon för att man inte 
tillhör målgruppen, utan man har en skyldighet att utreda ett eventuellt 
hjälpbehov. En representant för socialtjänsten diskuterar detta förhållande och 
menar att man behöver hjälp från andra organisationer för att klara av sin 
uppgift. Det yttersta ansvaret får inte innebära att socialtjänsten lämnas ensam 
med ansvaret för att personer med missbruksproblem ska få hjälp.  

 
– Vi är ju ändå dom som ytterst har ansvar för dom här klienterna, 
dom här patienterna som far illa, som mår dåligt, som stör hela 
samhället eller och det är ju så att vi kan inte vara med dem 24 
timmar om dygnet, utan vi behöver ju hjälp. 

60 Socialtjänstlagen( 2001:453) kap. 2:2. 
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Det finns en grupp professionella som särskilt omnämns och det är läkarna, 
som trots att de inte deltagit i någon större utsträckning i grupperna ändå har 
varit närvarande i samtalen. Några representanter från socialtjänsten är väldigt 
nöjda med att de genom projektet har fått kontakt med läkare på primärvården. 
Det har hjälpt dem att få tillgång till läkarresurser på behandlingshem eller 
blivit en samarbetspartner inom öppenvården. Men det finns också exempel på 
motsatsen, att det har varit svårt att engagera läkarna för att arbeta med 
missbruksfrågor eller att läkare drivit sina egna projekt i gruppen och inte varit 
intresserade av de andra deltagarnas kunskaper och erfarenheter. En 
representant från primärvården menar att läkarna har saknats i projektet och att 
det är en viktig grupp med stor beslutandemakt.  

 
– Det enda är att jag har saknat en viktig, viktig grupp bland 
deltagarna och det är bland läkarna. Jag menar för det hjälper inte 
om vi sitter här och bestämmer och tycker det är jättebra. Har vi 
inte dom med på tåget så att dom också brinner för och att dom 
driver det. För det är ju dom som har det beslutande i 
patientkontakten, det är dom som skriver ut torrfylla, det är dom 
som kan säga till patienterna, slutar du inte dricka nu blir du aldrig 
av med ditt höga blodtryck eller många andra saker. Så det hjälper 
ingenting, det spelar ingen roll vad vi gör om inte läkarna sitter 
med. 

 
Det finns således flera utsagor som tyder på att socialtjänsten uppfattas ha en 
lägre status än primärvård och psykiatri. Man kan förmoda att de medicinska 
professionernas högre status även påverkar uppfattningen om de 
organisationer som behandlarna arbetar i. Men samtidigt är den kommunala 
verksamheten i högre grad politikerstyrd när det gäller den professionella 
yrkesutövningen, dvs. det faktum att politiker delegerar beslutsbefogenheter 
till tjänstemän i individuella ärenden. Det kan således vara svårt att skilja på 
den status som tilldelas en profession respektive organisation. 

Sammanfattande analys  
Sammanfattningsvis visar resultatet att projektets syfte och arbetssätt 
uppfattades som mångtydligt och blev föremål för översättning och redigering 
i relation till det lokala sammanhanget. Denna process påverkades av såväl 
professionella som organisatoriska villkor. Det fanns skillnaderna mellan 
organisationerna när det gällde hur man uppfattade uppdraget ’missbruks- och 
beroendevård’ samt i sättet att organisera arbetet, förhållanden som i sin tur 
påverkade möjligheterna till samverkan. Dessutom visar resultatet att det 
fanns upplevda skillnader när det gällde status såväl mellan organisationer 
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som mellan professioner, samt att intervjupersonerna uppfattade missbruks- 
och beroendevården som ett lågprioriterat område inom respektive 
organisation. I de klassiska professionsteorierna (Abbott, 1998; Freidson, 
2001; Larsson, 1997) är en utgångspunkt att det pågår en kamp mellan 
professioner för att inmuta ett område som är vakant. I denna studie fanns inga 
belägg för en sådan professionskamp. Resultatet visade istället att 
organisationernas intresse för området varierade och att det snarare handlade 
om att undvika ansvar än att hävda jurisdiktion över ett område och att 
”kampen” om att undandra sig ansvar fördes mellan organisationer istället för 
professioner. I det följande kommer dessa aspekter att vidareutvecklas. 

Redigering av idéer  
Ett samstämmigt resultat från fokusgruppsintervjuerna är att 
intervjupersonerna upplevde såväl syftet och arbetssättet som otydligt. 
Deltagarna ger uttryck för att de inte förstod hur de skulle arbeta utifrån det 
valda arbetssättet. Ingen av grupperna följde heller – fullt ut – den tänkta 
metodiken i lärandeseminarierna.  

 
I det aktuella exemplet på kunskapsstyrning, förekom två idéer, 
Evidensbaserad praktik och Förbättringsarbete, som båda har sitt ursprung 
inom hälso- och sjukvården och som överförts till ett delvis nytt sammanhang. 
För att en idé ska kunna transporteras behöver den vara förpackad i form av en 
modell eller en prototyp. Ju lösare förpackad en idé är, desto lättare är den att 
redigera (Erlingsdóttir, 1999). Det finns flera exempel i materialet på att 
idéerna såsom de formulerats i syftet redigerats för att passa det lokala 
sammanhanget. Deltagarna gör olika redigeringar även i samma grupp. Den 
del av det formulerade syftet som deltagarna talat om har varit en förbättrad 
samverkan på olika sätt mellan organisationerna. Det verkar också som om 
projektet inspirerat till en ökad samverkan, i alla fall på individnivå. Däremot 
har färre berört den andra delen av syftet som handlade om implementering av 
de nationella riktlinjerna. 

 
Vid en första anblick är det rätt förvånande att den till synes stramt förpackade 
idén om nationella riktlinjer mer eller mindre försvann från agendan i de olika 
teamen, medan det mer löst formulerande syftet om förbättrad samverkan var 
det som man enligt intervjupersonerna pratade om och diskuterade. Nationella 
riktlinjer kan uppfattas som standarder som har drag av rekommendationer 
snarare än tvingande direktiv. På det viset kan riktlinjerna uppfattas som en 
löst förpackad idé.  
 
Men det händer också något med idéerna när de översätts till det lokala 
sammanhanget. Sahlin-Andersson (1998) använder begreppet redigera för att 
diskutera hur idéer och modeller tas emot i organisationer och där de 
imiterande organisationerna inte är några passiva objekt. När en ny modell 
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introduceras redigeras den via implicita redigeringsregler, dvs. de 
underliggande grundantagandena blir sällan föremål för val eller diskussion 
utan tas för givna av redigerarna. De översätter modellen till den situation där 
modellen ska tillämpas och i relation till de förutsättningar som är givna av det 
större institutionella sammanhanget. Implementeringen av nationella riktlinjer 
är en del av den större idén om en evidensbaserad praktik. Men både i de 
nationella och regionala projekten KtP bryts nationella riktlinjer ut som en 
avskild del.  

 
Enligt Sahlin-Andersson (1998) tonas vissa aspekter i en modell ner och andra 
lyfts upp vid redigeringen för att kunna passa in i det lokala sammanhanget. 
Ett vanligt sätt är att presentera modeller utifrån hur identifierbara aktiviteter 
leder till önskade effekter och på det viset anvisar modellen ett ”recept” som 
är möjligt att överföra. Legitimiteten för modellen stärks om den också 
innehåller vetenskapliga begrepp som gör att modellen ger intryck av att vara 
vetenskaplig och sann. I det aktuella projektet har en del av EBP betonats, en 
del som kan sägas ha karaktären av ett recept med vetenskaplig koppling, på 
bekostnad av de andra aspekterna av modellen, som gäller professionell 
erfarenhet och patienters/klienters behov och önskemål. Denna reducering av 
den ursprungliga modellen kan vara en förklaring till att intervjupersonerna 
inte arbetat med eller diskuterat implementeringen av nationella riktlinjer. 
Enligt intervjupersonerna har de saknat information och diskussion om hur 
riktlinjerna kan och är tänkta att komplettera det vardagliga arbetet inom 
missbruks- och beroendevården. Nationella riktlinjer förefaller har 
implementerats mer som en etikett än som en modell. 

 
När de gäller själva metoden för implementering, nämligen lärandeseminarier 
har den i teorin en ganska strukturerad framtoning, men även den idén blev 
föremål för redigering när den skulle tillämpas, att döma av 
intervjupersonernas utsagor. Istället för att identifiera ett kvalitetsproblem och 
arbeta med det enligt de s.k. PDSA-hjulet61 kom arbetet i teamen till stora 
delar att handla om att lära känna varandra och utbyta erfarenheter. Detta blir 
också ett exempel på hur idéer redigeras via social kontroll, konformism och 
traditionalism. När deltagarna inte förstod hur man skulle arbeta, gjorde man 
som man brukar, träffades i grupper och pratade om samverkan, men utan att 
pröva något nytt arbetssätt. De som från början hade uppfattat att projektets 
syfte också handlade om implementering av nationella riktlinjer ändrade sin 
egen uppfattning i enlighet med de övriga deltagarnas förståelse. Det är heller 
inget nytt fenomen att träffas och diskutera samverkan mellan landsting och 
kommun, snarare skulle man kunna tolka detta som en handling som blivit 
mer eller mindre institutionaliserad. Att träffas för att prata samverkan är 
något som deltagarna är vana vid och som följer upptrampade stigar. 

61 Förkortning för Plan, Do, Study, Act, se kapitel 5. 
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Strävan efter legitimitet  
Flera av intervjupersonerna uppfattade att de var beordrade att delta, vilket 
antagligen inte är de bästa förutsättningarna för att arbeta med ett 
förbättringsarbete. Utifrån ett nyinstitutionellt perspektiv handlar detta om 
organisationers strävan efter legitimitet, där implementering av nationella 
riktlinjer blir en strategi för att stärka legitimiteten för missbruks- och 
beroendevården. Det kan ses som exempel för både en moralisk och en 
kognitiv legitimeringsstrategi (Suchman, 1995). Utifrån den moraliska 
dynamiken söker organisationer, särskilt de som har svårt att visa upp mätbara 
resultat, legitimitet genom att använda procedurer och metoder som hos 
allmänheten ger trovärdighet, där användningen av riktlinjer kan vara en sådan 
procedur. Den kognitiva dynamiken handlar om att organisationer tar saker för 
givet, vilket i det här fallet skulle kunna förklara varför de mer operativa 
cheferna trots bristande kunskap om projektet på olika sätt uppmanade sina 
medarbetare att delta. Organisationer kan med grund i den kognitiva 
dynamiken sträva efter legitimitet genom att professionalisera verksamheten. 
Begrepp som evidensbaserad praktik och nationella riktlinjer associeras då 
med att vara professionell och är länkade till externa definitioner för auktoritet 
och kompetens (Suchman, 1995). För att uppnå legitimitet både i förhållande 
till allmänheten och till andra organisationer inom samma fält ansluter sig 
organisationer till projektet utan att ifrågasätta grundantaganden eller på vilket 
sätt som projektet kan bidra till en kunskapsutveckling inom området. 

 
Även om införandet av nationella riktlinjer är rekommendationer sker 
organisationernas anpassning till dessa i enlighet med mekanismer som ligger 
nära en tvingande isomorfism (DiMaggio & Powell, 1983). Organisationer 
anpassar sig till den starkare organisationen, i det här fallet staten för att få 
tillgång till resurser och för att uppnå legitimitet. På en nationell nivå kan man 
också säga att det är en form av mimetisk isomorfism där anpassningen sker i 
förhållande till uppfattningar om hälso- och sjukvårdens mer vetenskapliga 
framtoning. 

 
I en av fokusgrupperna diskuterade man den upplevda diskrepansen mellan 
retorik och praktiskt handlande, främst när det gällde ansvariga på lednings- 
och politikernivå. Enligt Brunsson (1982) är ett sätt för politiska 
organisationer att hantera motstridiga krav i omgivningen, att hålla isär prat 
och handling. En organisations ledning får legitimitet hos allmänheten genom 
att prata om förbättringar och fatta beslut i enlighet med det. Samtidigt finns 
det risker förbundna med detta, dvs. om de anställda uppfattar att den 
informella strukturen är frikopplad från den formella strukturen och om det 
finns en bristande överensstämmelse mellan ord och handling, vilket i sin tur 
kan leda till bristande legitimitet för implementeringen inom organisationen 
(Lindkvist & Aidemark, 2007).  

149 



Kunskapssystem och specialisering 
Deltagarna ger uttryck för att det finns skillnader när det gäller synen på hur 
arbetsuppgiften ska utföras. Utifrån ett professionsteoretiskt perspektiv utgår 
de olika professionerna från olika kunskapssystem (Abbott, 1988). 
Kunskapssystemet avgör vad man som professionell ser och samlar in för 
fakta som grund för kartläggning och klassificering, hur man resonerar och 
bedömer och vad man föreslår för lösningar. Kunskapssystemet sätter också 
gränser för vad professionen anser är dess arbetsuppgifter, som t.ex. 
uppfattningen om att socialtjänsten arbetar med det psykosociala eller att 
primärvården arbetar med medicinska problem. Detta får till följd, att om 
missbruksproblem definieras som psykosocialt blir det en uppgift för 
socialtjänsten, medan medicinska problem hör till primärvården. Förutom att 
själva definitionen av problemet bestämmer vilken profession som har ansvar 
betyder också klassifikationen att det följer med en klassificering av vilka 
lösningar som står till buds. Uppfattningar om lösningar kan dels ha sin grund 
i professionens kunskapssystem eller ha sin grund i ett arbetssätt som blivit 
institutionaliserat på arbetsplatsen. Ett sådant exempel kan vara att arbeta 
konfrontativt eller lösningsinriktat. Ett arbetssätt är ett slags handlingsmönster 
och ett handlingsmönster som upprepas över tid vinner stöd i normer och 
värderingar som både rättfärdigar och befäster dem som tagna-för-givna 
(Agevall, 2005). 

 
Arbetet med behandling av missbruk- och beroende är organiserat på olika sätt 
beroende på organisation. Inom socialtjänsten uppfattas missbruk tydligast 
som en egen specialitet, med särskild personal och chefer som är avdelade för 
att arbeta med missbruk som huvuduppgift. Specialisering uppstår då 
färdigheter som är tillämpbara på en speciell uppgift går utöver förmågan hos 
den individuella professionsutövaren. Detta innebär att professionella inte 
längre är utbytbara, dvs. arbetsuppgiften har blivit så specialiserad att det 
krävs särskild kunskap inom området för att klara av den. Även om 
socialförvaltningen har organiserat missbruk i en särskild enhet, är det inte en 
egen specialitet i den meningen att det krävs särskild kunskap, utöver t.ex. 
grundutbildningen som socionom, för att få legitimitet att arbeta med 
arbetsuppgiften. För att något ska uppfattas som en specialitet inom 
professionens specifika kunskapssystem, måste det definieras i förhållande till 
något som det är en del av, dvs. som en del av medicin, socialt arbete, eller 
psykiatri. Vare sig socialtjänstens, primärvårdens eller psykiatrins professioner 
har i den betydelsen missbruk och beroende som en särskild specialitet. Det 
finns dock en skillnad i om man inom respektive organisation uppfattar 
missbruk- och beroende som en egen specialitet eller inte.  

 
Hur arbetet är organiserat kan även ha betydelse för kunskapsutvecklingen 
inom området. För att ett professionaliseringsprojekt ska lyckas krävs det 
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enligt Larson (1977) tillgång till ett abstrakt kunskapssystem samt en 
marknad. Dessutom krävs det en professionell grupp som är redo att ta hand 
om kunskapssystemet och också har makt att fullfölja projektet. Genom sättet 
att organisera arbetet inom socialtjänsten finns där en tydligare professionell 
grupp med en specialisering, som skulle kunna vara intresserade av och driva 
frågor om utveckling av kunskap om behandling missbruksproblem. Hur väl 
en grupp professionella lyckas få gehör för sitt speciella kunskapsområde och 
få samhällets erkännande är också beroende av professionernas status.  

Jurisdiktion, vakans och status 
Resultatet visar att deltagarna upplever att missbruks- och beroendevård inte 
är en prioriterad fråga för landstingets två organisationer; psykiatri och 
primärvård. Dels genom att landstinget trots det större antalet deltagare i 
projektet deltog i allt mindre utsträckning och dels genom de utsagor som görs 
om samarbetet av deltagarna. I teorier om professioner framhävs ofta att 
drivkraften i ett professionaliseringsprojekt utgörs av konkurrens mellan olika 
yrkesgrupper, vare sig det handlar om jurisdiktion (Abbott, 1988) över ett 
område eller strävan att monopolisera en marknad (Larson, 1977). Detta görs 
med hänvisning till exempel främst från USA eller England. Inom den 
svenska missbruksvården med en mer offentligt finansierad vård verkar en 
sådan konkurrens – på praktikernivå – främst handla om konkurrens mellan 
olika organisationer om vad som är deras respektive ansvar och i 
förlängningen, tillgången till ekonomiska resurser. Samtidigt verkar 
professioner i organisationer, vilket gör det svårt att skilja på faktorer som 
beror på professioners skilda kunskapssystem eller faktorer som har att göra 
med hur missbruksvården är organiserad. I själva organiseringen av 
missbruksvården finns dessutom en funktionell uppdelning av jurisdiktionen 
mellan olika huvudmän. En slutsats som dras utifrån resultatet är att det främst 
är landstinget som inte har intresse av att göra anspråk på den jurisdiktion som 
man är tilldelad. Av resultatet framgår också att det är lättare att samarbeta 
kring konkreta frågor, där jurisdiktionen är tydlig som t.ex. när det gäller 
läkemedelsassisterad behandling. I det fallet finns tydliga föreskrifter, speciellt 
när det gäller hälso- och sjukvårdens ansvar för en specifik målgrupp –
personer med opiatmissbruk – till skillnad från mer generella mål som att 
erbjuda en god hälsovård för alla som bor i landstinget. 
 
En tolkning utifrån resultatet är att området är vakant. En vakans uppstår 
antingen på grund av det är ett nytt verksamhetsområde eller att tidigare 
innehavare av jurisdiktionen förlorat inflytande eller lämnat den (Abbott, 
1988). Flera av representanterna från socialtjänsten upplevde att antingen 
psykiatrin eller primärvården lämnat sin jurisdiktion över området. När det 
gäller en delad jurisdiktion mellan socialtjänsten och psykiatrin går 
upplevelserna isär. Några ser psykiatrin som en naturlig samarbetspartner för 
socialtjänsten medan andra menar att psykiatrin helst vill slippa att arbeta med 
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personer med missbruksproblem. Ett intressant resultat är också upplevelsen 
av att psykiatrin mer tydligt arbetar utifrån ett kunskapssystem med 
klassificeringar och kategoriseringar som innebär att tillträdet till psykiatrin är 
beroende av om patienten i fråga uppfyller de kriterier som satts upp. Detta till 
skillnad från både socialtjänsten och primärvården som mer tydligt riktar sig 
till ”alla” som har behov av deras tjänster. Psykiatrin som verksamhetsområde 
har utvecklats ur medicinen, som en egen specialitet för psykiska sjukdomar 
och tillstånd, vilket kan förklara att de i sitt arbete, som grundas i det egna 
kunskapssystemet, i högre grad utgår från etablerade diagnossystem, i 
jämförelse med socialtjänsten. 

 
Det kan också konstateras att även om det finns en funktionell uppdelning av 
jurisdiktionen, mellan olika organisationer, är missbruk som professionell 
specialitet vakant. En förklaring till detta kan vara att arbete med missbruk har 
låg status. Förutom att arbetet överhuvudtaget upplevs ha låg status finns det 
också enligt deltagarna en differentiering av statusen bland organisationerna. 
Den lägsta statusen tillfaller socialtjänsten som i sitt uppdrag har det yttersta 
ansvaret för medborgarna i kommunen, fallerar de andra instanserna ska ändå 
personer ha möjlighet att få hjälp i avvaktan på att de andra organisationerna 
tar sitt ansvar. Den lägsta statusen får således professioner och organisationer 
där man inte kan bortse från komplexiteten i människors problem. 
Socialförvaltningens klienter har oftare problem inom flera livsområden och 
därmed en komplex livssituation, även om patienter inom primärvård och 
psykiatri kan ha nog så allvarliga problem. Resultatet är också ett uttryck för 
en funktionell uppdelning av klienter/patienter efter social status. Den status 
som klienter och patienter tilldelats riskerar att föras över på den profession 
som arbetar med de aktuella klienterna. 

 
En grupp som särskilt nämns är läkarna. I kraft av deras, i allmänhet högre 
status, är de en betydelsefull samarbetspartner i arbetet. Ett gott samarbete 
underlättar arbetet, medan ett mindre bra samarbete kan försvåra. Läkarna har 
makt över inskrivning på t.ex. beroendeavdelningar, de kan utfärda olika 
läkarintyg med betydelse för behandlingen och endast de har rätt att skriva ut 
läkemedel. Den högre status som läkarna tillskrivs har enligt (Abbott, 1988) 
att göra med kulturella och sociala föreställningar i samhället, hur vi är vana 
att se på läkarnas yrkesutövning, men också att de har ensam jurisdiktion över 
vissa centrala element när det gäller behandling av personer med 
missbruksproblem. 

Organisations- respektive yrkesprofessionalism  
Diskretion är ett av kännetecknen för professionsutövning och förknippas 
oftast med beslutfattande och bedömningar i enskilda fall. I ett 
tvärprofessionellt fält med delad jurisdiktion, krävs också att det finns ett 
handlingsutrymme för att kunna samarbeta med andra professioner och 
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organisationer, både i det direkta klientarbetet men också i det indirekta, dvs. 
samarbete kring sådana faktorer som antas gynna behandlingsarbetet på sikt. 
Några av deltagarna ger exempel på sådant indirekt arbete som t.ex. skapandet 
av ett nytt behandlingsprogram eller förbättrade rutiner. Det finns också 
exempel på när handlingsutrymmet begränsats som när det krävs sanktion från 
ledningen för att fortsätta ett utvecklingsarbete kring samarbete. Professionella 
inom fältet kan även ha olika handlingsutrymme beroende på vilken funktion 
de har i organisationen, vilket i sin tur kan påverka förutsättningarna för 
samarbetet.  

 
Utifrån begreppen organisations- och yrkesprofessionsprofessionalism kan 
detta förstås som att handlingsutrymmet är beroende av vilken logik som är 
rådande. När det gäller samarbetet kring förbättring av rutiner och inrättandet 
av ett nytt behandlingsprogram är detta ett uttryck för en yrkesprofessionalism 
där logiken som styr handlar om kollegialitet (även om det gäller olika 
professioner), att man känner tillit till varandras kunskaper, att man har 
kontroll över yrkesutövningen och kan bedöma vilka behov en grupp klienter 
har och också vilka rutiner som behöver förbättras. Exemplet med ledningens 
godkännande för fortsatt utvecklingsarbete är ett uttryck för en 
organisationsprofessionalism, där logiken handlar om byråkratisk legitimitet 
och en hierarkisk beslutsordning. Likaså är de olika roller som 
myndighetsutövare och behandlare har också ett uttryck för att det är delvis 
olika logiker som styr arbetet. 
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7. DELSTUDIE 3: STRUKTURERADE 
INTERVJUMETODER 

Inledning 
I det här kapitlet presenteras resultatet av fokusgruppsintervjuer med sex 
verksamheter inom missbruks- och beroendevården som använder sig av de 
rekommenderade intervjumetoderna ASI (Addiction Severity Index) eller 
DOK (Dokumentation av klienter).  

De deltagande enheterna62  
Urvalet av deltagarna presenterades i kapitel 5, men här beskrivs de 
deltagande enheterna utförligare. Missbruks- och beroendevården som ett 
heterogent fält illustreras genom detta urval av enheter. De skiljer sig åt när 
det gäller huvudman, uppdrag, på vilket sätt klienterna eller patienterna söker 
till verksamheterna, personalens utbildningsbakgrund, yrkestitlar och i vilken 
grad klienterna/ patienterna har arbete, bostad, familj etc. E- enheten är t.ex. 
en verksamhet för klienter som saknar bostad, medan D- enheten även riktar 
sig till människor med ett riskbruk och där många av klienterna har en social 
förankring i samhället. Det som är gemensamt är att stöd- och 
behandlingsinsatserna är frivilliga, dvs. den del av missbruks- och 
beroendevården som handlar om tvångsvård är inte representerad. I resultatet 
har de olika verksamheterna benämnts med bokstäver, A- enheten, B- enheten 
osv. Vissa termer och begrepp som är specifika för en enhet har 
omformulerats av anonymitetsskäl utan att innebörden gått förlorad. De 
människor som söker sig till de olika enheterna kallas genomgående för 
klienter, även om någon intervjuperson istället använder benämningen 

62 Informationen om respektive verksamhet bygger på den information som kommit fram i intervjuerna 
samt verksamheternas hemsidor. Med hänsyn till deltagarnas anonymitet lämnas inte referenser till 
respektive hemsida. 
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”patient”. A, B och C- enheten använder ASI medan de tre andra använder 
DOK.  

 
Två av enheterna inom socialtjänsten ingår i organisationer där man skiljer på 
myndighetsutövning och behandling. Personal som arbetar med 
myndighetsutövning ansvarar för att utreda och bedöma om den sökande har 
rätt till bistånd och vilken slags insats som kan vara lämplig. Bland 
intervjupersonerna benämns denna personal omväxlande för handläggare eller 
socialsekreterare. I resultatredovisningen kallas alla med den uppgiften för 
handläggare. Detta sätt att organisera verksamheten på kan liknas vid ett slags 
utförar- och beställarorganisation, där handläggarna är ”beställarna” och 
behandlarna är ”utförare”. 

 
A- enheten är en kommunal verksamhet och en del av socialtjänstens 
missbruksvård. Målgruppen är personer över 18 år med ett alkohol-, narkotika 
eller läkemedelsmissbruk/beroende. Behandlingen bygger på individuella 
samtal med missbruksproblemen i fokus samtidigt som man tar hänsyn till 
klientens övriga livssituation. Kommunens missbruksvård är organiserad så att 
man skiljer på myndighetsutövning och behandlingsinsatser. För att komma 
ifråga för en insats hos A- enheten krävs ett beslut från en handläggare vid 
avdelningen för myndighetsutövning, även om det också finns möjlighet till 
kortare motivationskontakter utan myndighetsbeslut. Huvudprincipen är dock 
att handläggarna vid avdelningen för myndighetsutövning gör en utredning 
och fattar beslut om en insats som kan innebära att klienten erbjuds kontakt 
med A-enheten. Till grund för utredningen ligger bl.a. material från ASI - 
intervjuer. Behandlarna vid A- enheten gör inga intervjuer själva. Däremot är 
tanken att de ska använda det material som kommer fram via intervjun i 
behandlingen. A-enheten startade 2007 och ASI- intervjun har under hela 
tiden varit en del i underlaget för behandlingsinsatserna. 

 
B-enheten är en öppenvårdsverksamhet för personer med komplex 
problematik av missbruk/beroende och psykisk sjukdom, där det under kortare 
eller längre period finns ett behov av extra tät samverkan. Verksamheten är ett 
samarbete mellan frivård (staten), beroendevård (landstinget) och socialtjänst 
(kommunen) där var och en av organisationerna bidrar till finansieringen. De 
insatser som erbjuds är utredning och bedömning, vägledning och rådgivning 
till socialtjänst, sjukvård och kriminalvård, konsultfunktion till andra 
öppenvårdsmottagningar, behandling samt samordning av insatser från 
socialtjänst, sjukvård och kriminalvård. Personalen består av ett 
multiprofessionellt team av sjuksköterskor med inriktning mot psykiatri, 
socialsekreterare, frivårdsinspektör, psykolog, gruppchef och kanslist. Till 
enheten kommer klienter via remisser från andra verksamheter och det finns 
ett tak på hur många klienter man tar emot. Man har använt ASI sedan 2005.  
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C-enheten är en verksamhet som arbetar efter en specifik behandlingsmodell 
”Minnesotamodellen”. Det innebär att man utgår ifrån att människor med 
missbruksproblem eller beroende har en obotlig, men behandlingsbar 
sjukdom, som drabbar människan på alla plan; fysiskt, psykiskt, mentalt och 
själsligt. Behandlingen pågår i ett år och innefattar grundbehandling i grupp 
under åtta veckor på heltid, inklusive anhörigprogram samt efterbehandling i 
grupp under 44 veckor en eftermiddag i veckan. Till C- enheten söker man 
vanligen själv. C- enheten tillhör socialtjänstens avdelning för missbruksvård. 
C- enheten gör ASI- intervjuer med de klienter som söker sig till 
behandlingsprogrammet. Inom socialtjänstens missbruksvård har man använt 
ASI i knappt 10 år.  

 
D- enheten är en specialiserad verksamhet i alkohol- och narkotikafrågor med 
landstinget som huvudman. Verksamheten erbjuder information, stöd eller 
behandling för personer med alkohol, narkotika-, läkemedel- eller 
spelmissbruk, anhöriga eller andra med intresse av dessa frågor (t.ex. skolor). 
Uppdraget är tvådelat och handlar både om information och uppsökande 
verksamhet som stöd och behandling. Målgruppen är personer med risk- eller 
missbruk, oavsett ålder. Man erbjuder samtal enskilt och/eller i grupp. Till D- 
enheten söker personen i fråga vanligen själv, men kan även remitteras via 
andra vårdinstanser. Man för inga journaler och klienten kan i princip vara 
anonym. Man har använt DOK i över 12 år.  

 
E- enheten är ett motivations- och träningsboende för personer över 18 år som 
saknar boende och som har missbruk, psykisk och/eller social problematik. 
Boendet är en insats enligt socialtjänstlagen och för att erbjudas plats krävs ett 
beslut av en handläggare. Den övergripande målsättningen är att de boende 
ska komma vidare till ett mer självständigt och ändamålsenligt boende. Alla 
klienter har en kontaktperson som har ett särskilt ansvar för att man får den 
hjälp som formulerats i en genomförandeplan (behandlingsplan). Man har en 
lång erfarenhet, drygt 12 år av att använda DOK. 
 
F- enheten är ett behandlingshem för klienter över 20 år som missbrukar 
alkohol, droger eller läkemedel. Huvudman är kommunen. 
Behandlingshemmet har funnits sedan början på 1990-talet. Behandlingen är 
psykosocialt inriktad och med en miljöterapeutisk grund63. De klienter som 

63 Miljöterapi är en behandlingsmetod som används speciellt inom institutionsvård och som syftar till 
att tillhandahålla en stabil social miljö som ger deltagarna möjlighet till social inlärning. Gemensamt 
för all miljöterapi är att man använder den fysiska och sociala miljön i vardagen för att främja en 
positiv utveckling hos klienterna. Deltagarna lär sig sociala och praktiska färdigheter genom dagliga 
aktiviteter tillsammans med personalen och med andra boende. 
http://www.Socialstyrelsen.se/evidensbaseradpraktik/sokimetodguidenforsocialtarbete 
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kommer till F-enheten har blivit beviljade bistånd till behandling av sin 
hemkommun. Man har drygt 15 års erfarenhet av att använda DOK.  

Intervjurutiner – mål och verklighet 
Innan resultatet diskuteras närmare ges först en beskrivning av vilka intervjuer 
som görs och när i behandlingsprocessen som klienterna intervjuas. Enligt den 
ideala modellen är den grundläggande idén med strukturerade intervjuer, som 
ASI eller DOK, att de ska användas för att bedöma lämpliga insatser, för att 
följa upp behandlingsinsatser och för att dokumentera och systematisera 
kunskap, främst i det lokala sammanhanget (Abrahamson & Tryggvesson, 
2008; Engström & Nyström, 2003; Jenner & Segraeus, 2005). Genom att göra 
intervjuerna får behandlarna för det första kunskap om klientens situation och 
behov och på det sättet kan föreslå lämpliga insatser. För det andra kan 
behandlare genom att följa upp insatserna jämföra resultatet från 
uppföljningsintervjun med inskrivningsintervju för att se om klientens 
situation förändrats och om ytterligare insatser behövs. Och för det tredje: 
genom den systematiska uppföljningen på gruppnivå kan informationen också 
tjäna som underlag för verksamhetsutveckling. 

 
Flera studier har dock visat att det har varit svårt att få behandlare inom 
missbruks- och beroendevården att använda strukturerade intervjuer enligt 
modellen, trots goda ambitioner. I en studie konstateras att inom 
socialtjänstens missbruksvård används intervjuerna sporadiskt och i första 
hand för att för att bedöma klientens behov av vård (Engström & Nyström, 
2003).I många verksamheter görs endast inskrivningsintervju, medan 
uppföljningsintervjuerna varit svårare att få till stånd (Alexanderson, 2006). 
Det finns också en skillnad mellan retorik och praktik, dvs. vad representanter 
på olika nivåer i organisationen säger att man gör och vad man faktiskt gör:  

 
Ju mer konkreta frågor som ställdes desto mindre tycktes 
användningen av bedömningsinstrument vara (Abrahamson & 
Tryggvesson, 2008, s. 76).  

 
De deltagande verksamheterna är valda för att de uppgett att de använder sig 
av ASI eller DOK, men även i detta material visar resultatet att användningen 
av strukturerade intervjuer varierar. Några enheter gör endast 
inskrivningsintervjuer, andra gör både in- och utskrivningsintervjuer, två 
enheter gör även avstämningar, och endast en enhet följer regelbundet upp 
klienter en tid efter avslutad behandling, se tabell 7.  
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Tabell 7. När görs intervjuerna? 
 ASI DOK 

När i behandlingen 
görs intervjuer? 

A-
enhet 

B- 
enhet 

C- 
enhet 

D- 
enhet 

E- 
enhet 

F- 
enhet 

När behandlingen 
inleds (inskrivning) 

Ja  Ja  Ja  Ja Ja  Ja  

Under behandlingen 
(avstämning) 

Nej  Nej  Nej  Nej Ja  Ja  

När behandlingen 
avslutas 
(utskrivning) 

Nej  Ja  Ja  Nej Ja  Ja  

6- 12 mån efter 
avslutad behandling  

Nej  Nej  Nej  Nej Nej Ja  

 
A-enheten är speciell i förhållande till de andra enheterna i och med att 
behandlarna inte gör intervjuerna själva utan uppgiften ligger på handläggarna 
vid avdelningen för myndighetsutövning. Däremot är det tänkt att de ska 
använda intervjumaterialet i behandlingen. 

 
Flera av enheterna följer upp klienter, dvs. gör mer än en intervju, men det är 
bara F-enheten som regelbundet sammanställer materialet på gruppnivå för att 
beskriva klientgruppen. F-enheten gör en verksamhetsbeskrivning en gång om 
året då man redovisar hur klientgruppen sett ut med avseende på olika 
variabler som ålder, antal barn, missbrukstyngd, psykisk och fysisk ohälsa etc. 
Ingen av enheterna gör mer systematiska jämförelser som att jämföra olika 
variabler inom klientgruppen, t.ex. för att analysera skillnader mellan grupper 
med olika typer av problem, vilka typer av insatser de fått, anknytning till 
arbetsmarknad, psykisk ohälsa etc. 

 
Alla enheter har intentionen att göra inskrivningsintervjuer, men det betyder 
inte att alla klienter intervjuas. Det händer att klienter avbryter behandlingen i 
ett tidigt skede, innan man hunnit göra en inskrivningsintervju eller att man 
har som rutin som t.ex. vid D-enheten att göra intervjun först vid tredje 
besöket. Till D-enheten kommer också anhöriga till personer med 
missbruksproblem och eftersom de inte söker sig till enheten på grund av eget 
missbruk, görs inga intervjuer med dem. Andra orsaker till att intervjuerna inte 
görs kan i enstaka fall bero på klientens problematik, som kan göra det svårt 
att genomföra en intervju. Det kan vara ännu svårare att få till stånd 
utskrivningsintervjun i samband med att klienten avslutar behandlingen 
eftersom utskrivningen inte alltid är planerat. Det kan hända saker som att 
klienter begår brott och döms till fängelsestraff, återfaller i missbruk och 
försvinner eller remitteras vidare till en annan form av behandling. Så även om 
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enheterna uppger att de har en rutin att göra utskrivningsintervjuer är det inte 
säkert att det görs. Det kan också hända att behandlare känner ett motstånd 
mot att göra intervjuer, skjuter upp intervjuandet eller struntar i det. 

Intervjumetodernas olika användningsområden  
Det är således F-enheten som ligger närmast den ideala modellen, men alla 
enheterna har på olika sätt översatt och redigerat intervjumetoderna till det 
egna lokala sammanhanget. Förutom att rutinerna skiljer sig åt när det gäller 
vilka typer av intervjuer som görs och att intervjuer inte görs med samtliga 
klienter, skiljer sig enheterna åt när det gäller vilken funktion som 
strukturerade intervjuer fyller i verksamheterna. Genom att göra en analys av 
det empiriska materialet, på det sätt som beskrivs i kapitel 6, utkristalliserades 
några olika förhållningssätt till strukturerade intervjuer och det sätt på vilket 
arbetssättet översatts och redigerats till verksamheten. Resultatet av analysen 
visade att två av enheterna (B och F) främst använder intervjumetoden som ett 
verktyg i behandlingsarbetet. Enheterna D och C ansåg sig inte ha behov av 
strukturerade intervjuer i själva behandlingsarbetet, däremot menade man att 
dessa kunde fylla en funktion när det gällde att beskriva och redovisa 
verksamhetens resultat för ledningen. Enheterna A och E gav båda uttryck för 
att intervjuer gjordes, utan djupare reflektion över varför eller på vilket sätt 
som dessa kunde fylla en funktion för enhetens verksamhet. Dessa enheter 
gjorde intervjuer som en rutin utan att egentligen använda intervjumaterialet. 

 
Nedan följer en beskrivning av hur verksamheterna resonerar om hur de 
använder strukturerade intervjuer utifrån ovanstående uppdelning, dvs. 
strukturerade intervjuer som ett verktyg i behandlingsarbetet, för att redovisa 
statistik eller som rutinmässig arbetsuppgift. Denna del av 
resultatredovisningen är tänkt att ge en bild av användningen av strukturerade 
intervjuer, för att senare gå över till att diskutera skillnader och likheter i 
professionella och organisatoriska villkor som kan öka förståelsen av 
enheternas olika sätt att översätta och redigera användningen av intervjuerna. 

Verktyg i behandlingsarbetet  
Enheterna B och F använder strukturerade intervjuer som ett verktyg i arbetet. 
Med det avses att intervjuerna är en integrerad del i behandlingsarbetet och 
har betydelse för hur behandlingsarbetet läggs upp.  

Kartläggning, bedömning och behandlingsplanering 
Till B-enheten hänvisas klienter via remiss. Men det betyder inte att alla 
klienter som fått en remiss automatiskt skrivs in. Innan beslut tas om att skriva 
in en klient sker ett första samtal där det görs en bedömning av om enhetens 
behandlingsutbud passar för klienten. Om klienten skrivs in görs en utredning 
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där ASI-intervjun ingår som en del, tillsammans med annan information som 
hämtas från andra instrument som t.ex. AUDIT och DUDIT64 samt 
information från ett utredande samtal med klienten. Denna utredning ligger 
sedan till grund för behandlingen. 

 
– Vi har gjort ASI ganska länge och vi använder det som en del av 
den grundläggande utredningen. Och vi gör utredningen efter ett 
bedömningssamtal, om vi tycker att den här personen borde nog 
tillhöra oss. Och förutom ASI: n, så är det mera vanliga intervjuer 
och kanske ibland andra instrument som psykiatrisk egenskattning. 
AUDIT och DUDIT har vi använt också ibland, men vi försöker 
göra ASI på de allra flesta. (B-enheten) 

 
Materialet från intervjun ingår således som en del av en utredning som sedan 
tas upp på en behandlingskonferens där man tillsammans med kollegor 
diskuterar och bedömer klientens behov, planerar behandlingen och val av 
insatser.  
 
Även F-enheten använder den strukturerade intervjun för att kartlägga, 
bedöma behov och planera behandlingen. Till F-enheten kommer klienten via 
ett beslut av en socialtjänst som bedömt att behandlingshem är den insats som 
är mest lämplig. Klienten har gjort studiebesök innan beslut fattas och 
personalen vid behandlingshemmet har också själva bedömt att de har 
möjlighet att kunna hjälpa klienten. Handläggaren vid den socialtjänst som 
beviljat bistånd till behandlingen har skisserat de övergripande målen i en 
vårdplan och med den och den strukturerade intervjun som grund görs en 
behandlingsplan. DOK-intervjun är det främsta verktyget, även om de också 
använder sig av andra instrument. Man har som mål att göra intervjun under 
de första veckorna som klienten är inskriven. 
 

– Den här inskrivningsDOK:en ska vi försöka göra dom första 
veckorna, har vi som mål. För att den och vårdplanen ska ligga till 
grund för behandlingsplanen som vi gör med varje klient. 
Intervjuaren: Nu ska vi se här, vårdplan är alltså målen från 
– Ja, den som handläggaren skickar och sen har vi lite andra 
material, social checklista, vi gör någon missbruksprofil, lite såna 
saker ska ligga till grund för behandlingsplanen. 
– DOK har varit den tunga punkten. (F-enheten) 

 

64 AUDIT är ett instrument för identifiering av riskfylld och skadlig alkoholkonsumtion och DUDIT är 
på motsvarande sätt ett instrument för att identifiera personer med drogrelaterad problematik. 
(http://www.Socialstyrelsen.se/evidensbaseradpraktik/sokimetodguidenforsocialtarbete 
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Båda enheterna använder således strukturerade intervjuer som en del i 
behandlingen. Materialet från inskrivningsintervju används för att kartlägga 
klientens situation, bedöma behov och för behandlingsplanering.  

Fördelar med ett formulär 
Båda enheterna gör regelbundet intervjuerna vid inskrivning och man är 
överens om att det är en fördel att använda en strukturerad intervjumetod i 
behandlingsarbetet. Bland de fördelar som nämns är att ett formulär kan vara 
ett sätt att skapa en relation i början av en kontakt: Ibland är ASI ett bra 
redskap att hålla sig i när man ska börja prata med patienten (B-enheten). 
Vidare menar man att formulären ger en struktur för behandlingsarbetet och 
att det blir tydligt för både klient och behandlare vad man ska arbeta med. En 
annan fördel är att frågorna är standardiserade och bestämda på förhand vilket 
gör att behandlaren tvingas fråga om saker som man kanske inte skulle ha 
gjort annars, antingen för att frågorna rör känsliga områden eller för att man 
inte tänkt att frågan haft med klientens problem att göra. En sådan fråga är om 
man varit utsatt för sexuella övergrepp där båda enheterna ger exempel på att 
man ställt den frågan tack vare att den finns med i ett formulär. 

 
– Jag är väldigt förtjust i att man liksom tvingas fråga om alla 
saker. Sen om inte den som man frågar måste svara är en annan 
sak. Men vi tror att vi är så bra på att fråga om allting, men jag tror 
inte man är det, eller jag vet tillfällen när – det här hade kanske jag 
inte frågat. Jag vet ibland att jag blivit väldigt överraskad över 
svaret jag har fått. Jag kommer ihåg en kille, en ung kille som jag 
frågade och sen när man kom till det här med övergrepp och 
misshandel och så tittade han – ja, jag har faktiskt varit sexuellt 
utsatt, men jag har inte sagt det någon gång innan och det är liksom 
ingen som har frågat heller. Och jag hade nog heller inte frågat det, 
om det inte har varit så att det hade ingått i en intervju. (B-enheten) 

 
Standardisering innebär att man ställer samma frågor till alla klienter, även 
frågor som behandlaren kan uppleva som irrelevanta. Samtidigt är 
ovanstående citat ett exempel på att det kan vara svårt att på förhand veta vilka 
dessa frågor är. Av hänsyn till klienten eller för att behandlaren själv känner 
sig obekväm ställs kanske inte frågor om t.ex. sexuella övergrepp. Genom ett 
standardiserat formulär ”tvingas” behandlaren även att ställa s.k. känsliga 
frågor och som i efterhand kan visa sig vara relevanta. 

 
Intervjun kan även användas för tydliggöra behandlarens kompetens i 
förhållande till klientens behov. Det kan handla om att klienten blivit utsatt för 
sexuella övergrepp, misshandel eller har psykiska problem och därför kan 
behöva mer specialiserad hjälp än den som behandlingsenheten kan erbjuda. 
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Genom att klientens behov kartläggs kan man, om den egna kompetensen inte 
räcker till, inleda samarbete med andra aktörer. 

 
– Vissa bitar som jag tycker är bra, det är att man kan– ja men det 
här kan vi stå för, men om de har varit utsatta för sexuella 
övergrepp, misshandel eller [är aktuella ] inom psykiatrin så kan 
man redan här slussa vidare till andra verksamheter. Det blir 
mycket vad vi behöver göra eller ha andra aktörer med oss, som nog 
inte kommit fram om vi inte gjort DOK:en tror jag. Det blir tydligt 
redan från början. (F-enheten) 

 
Men även om det finns kompetens inom arbetsgruppen kan fördelarna med ett 
formulär också ses i relation till klientens problematik. Ett formulär kan 
behövas eftersom klienterna har problem inom många områden: 

 
Våra patienter är så multiproblematiska, så om man inte har ett 
formulär eller ett verktyg så är det jättesvårt att fånga in all 
problematik.(B-enheten) 

 
F-enheten är den enhet som gör flest typer av intervjuer, vid inskrivning, 
under behandlingen (avstämning), vid utskrivning och en tid efter avslutad 
behandling. På det viset är DOK-intervjuer aktuella under hela 
behandlingsprocessen och personalen pratar om DOK som en naturlig del av 
arbetet. Intervjuerna blir till gemensamma referenspunkter för behandlare och 
klient. Eftersom behandlingsplanen till stor del bygger på det som kommit 
fram i DOK- intervjun så blir det naturligt att prata med klienten om resultatet 
från inskrivningsintervjun. Informationen och kunskapen om klienten 
fördjupas också när man gör avstämningsintervjuer under pågående 
behandling, allteftersom klienterna känner sig tryggare och vågar berätta mer. 
I de möten där klienternas behandling diskuteras, refereras också till DOK- 
intervjun: 

 
Det kan komma upp ibland när vi sitter på personalmöten eller när 
vi har handledning och så, – men jag kommer ihåg hon sa att när 
jag gjorde DOK:en på henne, det kommer ganska ofta, på DOK:en 
kom det fram. (F- enheten) 

 
Även B-enheten diskuterar den strukturerade intervjun som en gemensam 
referenspunkt. Eftersom enheten består av behandlare från olika professioner 
menar man att en fördel med ASI-intervjun är att behandlarna får ett 
gemensamt språk och använder samma begrepp. Samtidigt som de olika 
utbildningsbakgrunderna medför att utredningarna genomförs på olika sätt. En 
socionom betonar mer det sociala, medan en psykolog utgår från ett 
psykologiskt perspektiv och en sjuksköterska från sitt kunskapsområde. De 
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olika kompetenserna inom enheten uppfattas som en styrka genom att man kan 
dra nytta av varandras kunskaper. 

 
– Visst ser min utredning annorlunda ut än din och det är ganska 
naturligt att jag som psykiatrisjuksköterska har fokus på vissa 
grejor, även om jag också ska ha fokus på kriminalitet, social 
situation och så där. Det är ju inte det jag är bäst på. Men här 
jobbar vi ju så, att man kan få hjälp att närma sig dom andra 
problemdelarna också och att man jobbar tillsammans och det 
behövs.(B-enheten) 

 
Båda enheterna är överens om fördelarna med att använda en strukturerad 
intervjumetod som man menar kan vara ett verktyg för att skapa en relation 
med klienten, skapa struktur i arbetet, synliggöra klientens behov i relation till 
den egna kompetensen samt hjälpa behandlaren att även ta upp s.k. känsliga 
frågor. Formulären kan också underlätta kommunikationen på arbetsplatsen 
genom att man använder sig av samma terminologi.  

Utredning eller arbetsmaterial 
Båda enheterna använder den strukturerade intervjun som ett verktyg i 
behandlingsarbetet, men har översatt metoden på lite olika sätt. Medan B- 
enheten pratar om ASI intervjun som en del av en utredning, diskuterar F- 
enheten DOK- intervjun som ett arbetsmaterial. Skillnaderna består i att 
intervjun som en del i en utredning innebär att när väl utredningen är gjord 
och behandlingen har påbörjats, läggs utredningen och ASI intervjun åt sidan. 
När det däremot gäller intervjun som ett arbetsmaterial är det ett ”levande” 
dokument som behandlarna vid F-enheten hela tiden återkommer till.  

 
Enligt B-enhetens behandlare räcker inte ASI-intervjun som enda 
informationskälla utan måste kompletteras med tester och andra frågor, men 
intervjumaterialet är en viktig grund i själva utredningen. I 
fokusgruppsintervjun diskuteras själva intervjuandet, där chefen menar att den 
behandlare som gör intervjun inte nödvändigtvis behöver ansvara för 
behandlingen. Av den anledningen är det bra att göra intervjun i ett tidigt 
skede så att behandlaren inte blir uppknuten till patienten: det här är en 
utredningsdel. Det ska enligt chefen finnas möjlighet att byta behandlare om 
det i utredningen visar sig att en annan behandlare har en kompetens som 
bättre matchar klientens behov. Chefen blir dock motsagd av flera av 
deltagarna som menar att intervjun också är ett samtal där man får information 
utöver det som framkommer i intervjun och där man också lägger grunden till 
en relation mellan behandlare och klient. Det finns således olika uppfattningar 
i gruppen, men det gemensamma är att man skiljer på utredning och 
behandlingen, först utredning och sedan behandling. 
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F-enheten tycks ha en mer processinriktad syn på utredning och behandling 
och skiljer inte på de två delarna. Man bygger vidare på materialet från DOK- 
intervjun under behandlingens gång och följer upp inskrivningsintervjun med 
hjälp av flera intervjuer. Detta sätt att betrakta intervjun som ett arbetsmaterial 
har inte alltid varit självklart, tidigare pratade man om att syftet var att samla 
in statistik. Genom att förändra ”etiketten” började man också uppfatta DOK- 
intervjun på ett annat sätt. 

 
Intervjuaren: Ni som är lite nyare då. Vad tänkte ni om DOK när ni 
kom? 
– Det är något som vi ska göra, det är statistikmaterial fick jag till 
mig att det var. Inte att det var ett arbetsmaterial, utan det var ett 
statistikmaterial (….) 
– Fast det tror jag inte var så uttalat då, utan det gjorde vi med vår 
handledare, vad kan det vara, fyra, fem år sen. Då blev det mer 
uttalat, att det skulle vara en del i när vi gör behandlingsplanen, det 
var inte så uttalat innan. (F-enheten) 

 
Uppfattningen om DOK som ett arbetsmaterial visar sig också i hur 
behandlarna använder sig av intervjun tillsammans med klienterna. Dels så 
presenteras intervjun som ett arbetsmaterial som behandlare och klient kan få 
ut väldigt mycket av och dels så ger man tillbaka informationen från intervjun 
till klienten i form av ett textmaterial. Det är en funktion som går att få ut av 
dataprogrammet och som återger klientens svar i löpande text istället för i 
siffervärden. Man berättar att klienterna är väldigt intresserade att få läsa 
berättelsen om sig själv. Detta är en skillnad i jämförelse med B-enheten som 
inte på något strukturerat sätt återkopplar resultatet från intervjun till 
klienterna. Det finns möjlighet även med ASI att ge återkoppling till klienten, 
en funktion som enheten är medvetna om finns, men som man i nuläget inte 
använder sig av. F-enheten diskuterar också att det är viktigt att klienten i 
intervjun får möjlighet att berätta vad han eller hon vill ha hjälp med. En 
aspekt som antagligen är viktig även för B-enheten men som inte diskuteras i 
fokusgruppsintervjun. B-enheten betonar istället att ASI-intervjun bara är en 
del av den information som samlas in och frågor om vad klienten behöver 
hjälp med kanske fångas in på andra sätt.  

Olika modeller för uppföljning 
När det gäller uppföljning av klienter med hjälp av strukturerade intervjuer 
skiljer sig enheterna åt. B-enheten gör intervjuer med klienterna när de 
avslutar sin behandling, under förutsättning att det finns möjlighet att 
genomföra en intervju. Ibland kan det vara svårt att få till stånd på grund av att 
klienten har avslutat behandlingen oplanerat. Till skillnad från 
inskrivningsintervjuerna diskuteras inte informationen som kommer fram i 
uppföljningsintervjun på något strukturerat sätt. Den sammanställs inte på 
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gruppnivå, och diskuteras inte i arbetsgruppen. B-enheten använder istället ett 
eget manuellt system för att följa upp sina klienter tre gånger om året. 
Enhetschefen går igenom vissa i förväg bestämda frågor tillsammans med 
behandlaren som handlar om var i processen klienten befinner sig. 
Genomgången är samtidigt en kontroll av att behandlaren kommit ihåg att 
göra de saker som man kommit överens om i förhållande till klienten. 

 
– Jag gör [en genomgång] med varje behandlare. Vi har en 
grundstomme till vilka frågor som finns med och som så småningom 
resulterar i ett Excel-blad. Så här ser det ut för varje behandlare 
och behandlingsprocessen. Finns det vårdplan och när var det dags 
att göra ASI-uppföljning och har den här personen barn och finns 
det en ADHD problematik, finns det en kriminalitet? Vi bestämmer 
vilka fokusfrågor som ska finnas där varje gång och det är ju ett sätt 
att ha en bild av dels hur många vi har aktuella och dels hur det ser 
ut ungefär och dels komma ihåg att göra dom där olika sakerna som 
man ska göra. (B-enheten) 

 
F-enheten gör som tidigare nämnts flera intervjuer under behandlingens gång 
och använder informationen från de olika intervjuerna i själva behandlingen. 
De gör också uppföljningsintervjuer sex månader upp till ett år efter att 
behandlingen har avslutats. Även de har problem med att inte 
utskrivningsintervjuerna blir gjorda på grund av att klienterna avslutat 
behandlingen oplanerat och/eller att behandlarna inte är motiverade för att 
göra dessa intervjuer. I fokusgruppsintervjun diskuteras detta och behandlarna 
menar att det är svårt att göra intervjuer med omotiverade klienter. Eftersom 
F-enheten är ett behandlingshem där klienterna också bor kommer de flesta 
tillbaka för att hämta sina personliga tillhörigheter och då försöker man göra 
utskrivningsintervjun även med dessa klienter. I gruppen diskuterar man å ena 
sidan behovet av att intervjuerna blir gjorda, för att man ska få ett material 
som går att jämföra och å andra sidan svårigheterna med att göra intervjuer 
med klienter som har avbrutit behandlingen och antingen har återfallit i 
missbruk eller är missnöjda med behandlingen. För de klienter som har 
fullföljt hela behandlingen kan utskrivningsintervjun däremot bli en 
återkoppling på vad som har hänt under behandlingen och synliggöra 
förändringar som har skett. 

 
– Alla ska ju göra utDOK. Ibland gör dom ju det om de skrivs ut, 
vill skriva ut sig själva och då får man inte så mycket, för då kanske 
dom inte är så där mottagliga att göra den, men har man gjort den 
på någon som har gjort hela behandlingen då har man ju sett att - 
ja men jag gjorde faktiskt hela varvet – jag har gjort allting så.    
(F-enheten) 
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Utskrivningsintervjuerna känns mest meningsfull att göra med klienter som 
fullföljt hela behandlingen. När klienter avbryter behandlingen kan det vara 
svårt att motivera sig att genomföra intervjun, både för behandlare och för 
klient. 

 
F-enheten sammanställer resultaten från in- och utskrivningsintervjuerna en 
gång om året i en verksamhetsberättelse, som presenteras för ledning och 
politiker. Behandlarna menar att sammanställningarna av DOK-intervjuerna 
påverkat verksamheten så att man har förändrat innehållet i behandlingen efter 
klienternas synpunkter. En sådan förändring är att man minskat antalet samtal 
individuellt och i grupp, då klienterna önskade mer inslag av fysisk träning 
och motion. Även om användningen av DOK har påverkat verksamhetens 
innehåll är intresset bland behandlarna för att diskutera sammanställningarna 
skiftande. Det finns en punkt på dagordningen vid personalmöten, men man 
hinner oftast inte dit. Behandlarna ger uttryck för att det inte känns aktuellt då, 
eftersom intervjuerna är något som man har gjort i förfluten tid och det är den 
dagliga verksamheten som prioriteras. 

 
– Det är så mycket annat prat på personalmötena så vi kommer 
aldrig dit,  
– Det är väl lite så här att när vi kommer till DOK på 
personalmötena, jag vet inte, men vi är väl lite trötta då också, för 
det är ju slutet. Det är ingen som har någon större geist att fortsätta 
att prata och diskutera och lite så är det väl. 
– Men det är väl lite som du sa, man har gjort det. Det är där borta 
på något sätt och sen så känns det som att, ja men vad kan vi idag, 
här och nu ha användning av det här, man har gjort det där, man 
har gjort planerna eller dom är utskrivna. Det känns som att just 
här och nu eller där vi är, i den processen kanske man inte 
prioriterar det, för det kanske är att vi måste gå igenom klienterna, 
vi måste ta ledigheter, vi måste ta upp hur stället ska gå runt och då 
kanske, jag tror det är att vi inte prioriterar det, trots att det är ett 
bra verktyg. 

 
När det gäller uppföljning av klienter som avslutat behandlingen görs det 
regelbundet, sedan tre – fyra år tillbaka. Man får dock inte tag i alla, utan i 
huvudsak de klienter som det har gått bra för. När uppföljningarna väl är 
gjorda har de lagts till handlingarna utan att man i någon större utsträckning 
diskuterat resultatet.  

 
Sammanfattningsvis kan konstateras att enhet B och F diskuterar de 
strukturerade intervjuerna som ett användbart verktyg i behandlingsarbetet. 
Skillnaderna består i, med deras egna ord, att använda strukturerade intervjuer 
som en del i en utredning eller som ett arbetsmaterial. När betoningen ligger 
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på utredning fungerar strukturerade intervjuer som ett av flera sätt att samla in 
information som sedan ligger till grund för bedömning och planering av 
behandlingsinsatser. Strukturerade intervjuer som ett arbetsmaterial innebär ett 
arbetssätt där intervjuerna finns med under hela behandlingsprocessen, både 
när det gäller klient och behandlare och som något man refererar till i samtal. 
Genom att F-enheten gör flera typer av intervjuer under olika delar av 
behandlingen blir det också naturligt att DOK-intervjuerna löper som en röd 
tråd i arbetet. 

För redovisning  
Enheterna C och D använder inte ASI eller DOK intervjuerna som ett verktyg 
i behandlingsarbetet. Istället är det behovet av att kunna redovisa sin 
verksamhet för andra som framträder som det mest styrande. Båda enheterna 
bedriver öppenvård, C-enheten enligt en strukturerad behandlingsmodell, 
medan D-enheten arbetar mer eklektiskt och använder olika arbetssätt och 
metoder. 

Beskriva och visa för andra 
I den kommun där C-enheten är belägen finns en policy om att alla klienter 
inom missbruksvården ska utredas med hjälp av ASI. Till C-enheten kan man 
söka direkt utan biståndsprövning. Efter att klienten gjort ett studiebesök och 
bestämt sig för att påbörja behandlingen görs en ASI-intervju. Resultatet från 
denna intervju har ingen betydelse för bedömning av lämplig insats eller för 
planeringen och utförandet av behandlingen. 

 
– Det som blir lite speciellt när det gäller ASI och oss då, är ju att, 
nu ska jag svära i kyrkan. Vi använder oss ju inte av ASI:n 
egentligen i själva behandlingsarbetet. Den är ju inte som ett 
underlag för en behandlingsplanering. Så vi har egentligen aldrig 
använt oss av ASI:n i behandlingsarbetet. (C-enheten) 

 
Utifrån den rådande policyn i kommunen om att ASI-intervjuer ska göras med 
alla klienter och att intervjuerna ska användas i behandlingen ger 
intervjupersonen i citatet utryck för att det inte är legitimt att säga att man inte 
använder intervjuerna i behandlingen. C-enheten arbetar efter den s.k. 
Minnesotamodellen som är en strukturerad behandlingsmodell, där innehåll 
och upplägg är bestämt på förhand. Klienter får information om 
behandlingsprogrammet vid ett studiebesök. Klienten tar själv ställning, om 
behandlingen inte passar handlar det snarare om att söka sig till en annan typ 
av behandling. Det finns så att säga ingen behandling att planera, eftersom 
behandlingsprogrammet är strukturerat på ett bestämt sätt och med ett innehåll 
som bygger på en speciell behandlingsideologi.  
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Inte heller D-enheten uppfattar intervjun som ett verktyg i själva 
behandlingsarbetet utan något som man har varit tvungen att göra, och som 
man inte har sett någon större mening med. 

 
– För det har känts mycket som ett måste, inte som ett redskap att 
hjälpa oss eller hjälpa klienten, utan mer – det här måste göras. 
Men ingen har egentligen sett någon större mening. Det är inte så 
att man har använt det för att föra samtalet vidare eller tydliggöra 
något för klienten eller så, för klienten vet ju vad den har varit med 
om. Så att jag tror att vi har sett det som ett stort måste. (D- 
enheten) 

 
Även om ingen av enheterna använder intervjuerna som ett verktyg i arbetet 
menar man att intervjuerna kan användas för att beskriva verksamheten och 
visa att behandlingen ger resultat. Adressaterna är chefer och ledning på olika 
nivåer, inte primärt verksamheten i sig själv, dvs. det finns inga uttalade tankar 
om att man kan använda sammanställningar av intervjuerna för att utveckla 
verksamheten. 

 
Sedan ett drygt år tillbaka har rutinerna inom C-enheten ändrats så att enheten 
själva gör intervjuer. Tidigare gjordes dessa av kommunens avdelning för 
myndighetsutövning. I samband med de ändrade rutinerna väcktes tanken om 
att materialet kunde användas för att utvärdera behandlingen. Idag gör enheten 
både in- och utskrivningsintervjuer som nyttjas för att mäta förändringar på 
gruppnivå, före och efter behandling. Behandlarna har känt ett behov av att 
kunna redovisa resultat, dels för att man menar att enhetens 
behandlingsmodell ifrågasätts med jämna mellanrum och dels för att man är 
en liten enhet. I fokusgruppsintervjun beskriver C-enheten att kollegor och 
ledning ställt sig frågande inför den behandlingsmetod de använder. Nyligen 
har det också bytts chefer på flera nivåer vilket inneburit en ökad osäkerhet. 
Från att tidigare har haft chefer som varit införstådda med 
behandlingsmodellen har de nu varit tvungna att argumentera för och förklara 
sin behandlingsmetod. Ett annat skäl är att C-enheten är en liten enhet som 
ligger lite vid sidan av socialtjänstens övriga verksamhet. Det är en liten 
behandlingsenhet som inte riktigt passar in i socialtjänstens ramar (C-
enheten). Man menar också att genom att använda sig av ASI som används i 
den övriga förvaltningen får man ett gemensamt språk. 

 
– Det är väl lite så för att prata med bönder på bönders vis, för att 
kunna visa vad som händer. Om man inte kan förstå när vi förklarar 
vår behandlingsmetod, så kan vi ändå visa att det blir förändringar. 
Det var grunden till att vi plockade upp det här. (C-enheten) 
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Behandlarna vid D-enheten vet inte hur länge man använt DOK. En av 
behandlarna har varit anställd i 12 år och DOK fanns när denne behandlare 
började sin anställning. Däremot har DOK inte fungerat: genom åren så har 
det inte använts så flitigt, man har gjort lite som man vill. Sedan ett år tillbaka 
har dock enheten bestämt sig för att försöka få DOK att fungera. Ett av de 
främsta motiven för att börja om med DOK är att få ett system för att redovisa 
verksamhetens arbete och för att slippa tvingas in i ett system med traditionell 
journalföring.  

 
Intervjuaren: Men vad är det som har förändrats nu då? 
– Chefsbeslut och att det har skrivits in i våra riktlinjer. 
 – Det var väl det med, lite på grund av det här med journalföring, 
vi journalför ju inte och då har det väl varit sagt, att för att vi inte 
ska slängas in i det. Alltså att vi måste ha någon form av 
journalföring och då har DOK stått för den delen, men då måste den 
också skötas. Det har varit lite under hot, annars kommer ni nog att 
slängas in i den traditionella journalföringen, med allt var det 
innebär. Så tror jag att det började, att vi började ta tag i det här. 
– Och också någonstans en avvägning mot att – OK ska vi inte ha 
DOK då får vi ha ASI och vad har vi att vinna på det liksom? – Är 
det det, som ni hellre vill? Och sen har det då landat i DOK. 
– För någon form måste vi ha, och eftersom vi redan hade DOK så 
kändes det…  
– Så det har blivit lite grann att vi har använt DOK:en i det syftet 
som grupp, att hålla ifrån oss en annan typ av statistiskt 
organisering. (D-enheten) 

 
Deltagarna är inte på det klara på vilken sorts statistik som efterfrågas, men 
diskuterar sig fram till att det handlar om antal besök och klienter, hur många 
urinprov man tagit och liknande uppgifter. På samma sätt som C-enheten är 
denna enhet en liten verksamhet i periferin av landstingets övriga verksamhet. 
En enhet som inte direkt känner sig ifrågasatta, men där ingen heller har några 
förväntningar på vad de ska åstadkomma: Vi är landstingets minsta 
beståndsdel då, så att vi är rätt så eftersatta när det gäller förväntningar. De 
förväntningar som riktas mot D-enheten tycks enligt behandlarna handla mer 
om att kunna visa upp en enklare form av statistik som antal besök etc. och 
inte förväntningar på vad de ska åstadkomma i form av behandlingsresultat 
eller diskussioner om behandlingens innehåll. 

Formulären i relation till verksamhetens behov  
C-enheten har hittat ett sätt att anpassa användningen av ASI för att redovisa 
resultat och genom det prata samma språk som den övriga 
socialförvaltningen. Men man tycker inte att det är ett instrument som passar 
enhetens behandlingsmodell. Man har ett eget bedömningsinstrument som 
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används inom liknande verksamheter som bygger på samma 
behandlingsideologi. Detta används för att diagnostisera om personer är 
beroende, eftersom behandlingen är utformad för människor med ett alkohol- 
eller narkotikaberoende. Den främsta invändningen mot ASI är att det mäter 
resultat som förändringar inom ett antal livsområden. Behandlarnas argument 
handlar om, att enligt deras perspektiv är missbruk en sjukdom och målet med 
behandlingen är att klienten ska ”tillfriskna”, vilket innebär total drogfrihet. 
För personalen vid C-enheten är inte förändringarna i sig intressanta utan 
fokus ligger på att mäta om klienten är drogfri eller inte. Eventuella 
förändringar inom andra livsområden är beroende av att man är drogfri eller 
inte, dvs. först blir man drogfri sen kommer förändringarna. Om resultatet av 
intervjun visar positiva förändringar t.ex. inom området sociala relationer 
kommer dessa enligt deras uppfattning inte vara bestående om personen i 
fråga inte är nykter och drogfri. 

 
– Man har ju så olika syn kring om en person har gjort en, vad ska 
jag säga lyckad behandling eller ej. För oss har en människa gjort 
en lyckad behandling om man har uppnått ett tillfriskande, om man 
är nykter och drogfri och man tar ansvar över sitt liv. Men tittar 
man på ASI:n eller dom som använder ASI:en mycket, bara om man 
ser en förändring, så är ju det positivt och det är ju det som vi vill 
använda för att visa omgivningen då, förändringen.(C-enheten) 

 
Även inom D-enheten för man fram argument som handlar om att 
instrumentet inte passar för verksamheten. Man menar att DOK passar bättre 
inom institutionsvården, där klienterna vistas dygnet runt. D-enheten är en 
öppenvårdsverksamhet som har olika långa behandlingstider, en del klienter 
behöver bara kortare rådgivning medan andra behöver en längre 
behandlingstid. Det finns också personer som avslutar behandlingen i förtid. 
Ett annat argument handlar om att man inte har ett lika stort utbud av olika 
insatser som t.ex. en socialförvaltning och att man inte kan erbjuda hjälp inom 
alla de livsområden som utreds i intervjun. Det känns då fel att fråga om 
områden där man inte kan erbjuda hjälp. Dessutom menar man att DOK inte 
passar den processinriktade behandlingen som man använder sig av vid 
enheten, eftersom DOK är ett utredningsinstrument. Att ”utreda” associeras då 
med att på ett byråkratiskt och formellt sätt, samla in information som grund 
för en insats, där man inte tar hänsyn till vad som händer under 
behandlingsprocessen. 

 
– Men [DOK är] kanske någonstans inte fullt ut anpassad till vår 
verksamhet. Jag tror att många upplever att många delar i 
formulären passar bättre, på institutionsvård eller inom 
socialtjänsten där verksamheten som sådan kan hjälpa till på fler 
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områden. Vi är väldigt smala i vad vi på verksamheten kan bidra 
till. Sen kan vi finnas med och slussa och hjälpa vidare. 
– Inom öppenvård är det så korta behandlingstider, korta insatser. 
Vi jobbar lite grand MI-inspirerade och även lösningsfokuserad och 
det står lite i vägen då. För det här är ju utredningsfrågor mer eller 
mindre då.(…)Här är frivilliga kontakter. Så det betyder att det 
finns mycket drop-outare här. Så de försvinner när de vill. Det gör 
också att du har svårt att följa upp det här, eller kalla folk för att 
göra någon slut [-intervju] som det borde vara, eller som det är 
tänkt utifrån DOK som manual då (D-enheten) 
 

I fokusgruppsintervjun med D-enheten framkommer dock att meningarna är 
delade inom gruppen. Å ena sidan uttrycker alla att DOK känts som något som 
man är tvungen att använda för att kunna redovisa sin verksamhet och å andra 
sidan är ett par deltagare också självkritiska och menar att de inte har utnyttjat 
möjligheterna med DOK eftersom inte alla gjort intervjuerna som det var 
tänkt. Ett par av deltagarna menar, precis som när det gäller de tidigare 
enheterna B och F att standardiserade formulär kan vara en hjälp för att 
strukturera samtalet, speciellt när det gäller ungdomar. Likaså kan det vara bra 
att tvingas fråga om vissa saker t.ex. om klienten har haft självmordstankar. 
När intervjupersonerna diskuterar formulären kommer det fram olika 
uppfattningar om för- och nackdelar med ett så omfattande formulär. En 
person tycker att ett formulär stör relationen med klienten, en annan att man 
får för mycket information som man sen inte gör något med, medan en tredje 
menar att genom att följa formuläret och också ställa de svåra frågorna så 
utvecklas man i sitt yrkeskunnande. 

Redovisning via statistik och mätbara resultat 
Båda enheterna vill använda strukturerade intervjuer för att beskriva sin 
verksamhet i form av mätbara resultat eller statistik, eftersom man menar att 
det är det som efterfrågas inom respektive organisation. Medan C-enheten sett 
en möjlighet att kunna utvärdera behandlingsprogrammet och visa att det 
fungerar är D-enheten i början av att rekonstruera användningen av DOK- 
intervjuer med syfte att kunna samla in statiska uppgifter för att beskriva sin 
verksamhet. 

 
C-enheten har nyligen gjort sin första uppföljning av klienter som genomgått 
behandlingen. Behandlarna har inte hunnit läsa igenom utvärderingen noga, 
men några saker har de ändå sett som man menar bekräftar bilden av att 
drogfriheten är det viktigaste och som i sin tur leder till andra förändringar. 
Man tycker att man fått bekräftelse på att behandlingen fungerar. 
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Intervjuaren: Vad tänker ni när ni läser uppföljningen då? Har ni 
pratat om den i gruppen? 
– Ja riktigt ärligt så har det här kommit på sluttampen, när vi har 
varit som mest frustrerade över att vara två, vi ska få det att fungera 
och har egentligen ganska kort bara gått igenom. Men på det lilla 
kan man ju se, verkligen vikten av att göra det. Vi får ju också se på 
förändringar som kanske inte vi har tänkt riktigt, eftersom du 
kommer hit alkohol- och drogfri.(…) 
– Och det går ju lite hand i hand med vårt fyrkantiga tänk, får jag 
kontroll på mitt drickande, kan jag lägga ner mitt drickande så 
faller också mycket annat på plats, med familj, med arbete och de 
bitarna jag behöver för att känna ett lugn. 
– Och det syns ju, det får vi ju en bekräftelse på här. (C-enheten) 

 
En personal vid enheten har slutat och man har inte fått någon ersättare ännu, 
vilket gjort att man på grund av en hög arbetsbelastning inte hunnit ta del av 
sammanställningen som man önskat. Men man menar ändå att man fått 
argument för att fortsätta göra intervjuerna, inte minst för att resultatet av 
sammanställningen ger legitimitet för behandlingsmodellen. 

 
Genom diskussioner i arbetsgruppen och genom påtryckningar av den närmsta 
chefen har D-enheten bestämt sig för att återuppta användningen av DOK på 
ett mer strukturerat sätt. Det man hoppas på är dels att kunna arbeta om 
formulären så att de bättre passar verksamheten och dels att kunna använda 
DOK för statistik som efterfrågas inom organisationen: Kraven på 
resultatredovisning finns ju hela tiden. Att vi ska kunna tala om för ledningen, 
vad man får ut för pengarna. När det gäller uppföljning av klienter så har man 
inte använt DOK på det sättet, varken på individ- eller gruppnivå, men det är 
något som några av intervjupersonerna tycker vore intressant, bl.a. för att få ett 
kvitto på hur behandlingen fungerat. Ett annat motiv är att ledningen 
efterfrågar mätbara resultat. Ett problem man anger är att man inte för 
journaler, vilket man menar gör det omöjligt att söka upp klienterna efter 
avslutad behandling. Att vid utskrivningen fråga klienten om man får ta 
kontakt tycks man inte ha övervägt. När man diskuterar möjligheterna till att 
göra uppföljningarna är meningarna delade. 

 
Intervjuaren: Ni har inte gjort uppföljningar? 
– Nej, vi gör ju inte det, när vi har avslutat kontakten så river vi ju 
alla uppgifter vi har på klienterna, så vi har ju inte haft någon 
uppföljning alls. Men det är också en sak som vi har pratat ganska 
länge om hur vi ska börja med det  
Intervjuaren: Hur har ni tänkt där då? 
– Att det vore väldigt intressant, för någonstans blir det ju också ett 
sätt att få ett kvitto på att, det blir lite mätbart på ett annat sätt och 
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det är väl lite det vi eftersträvar och kanske också någonting som 
skulle vara lönsamt uppåt. Men som sagt det är en fråga som vi har 
diskuterat väldigt länge och vi börjar väl närma oss, alltså alla är 
väl ganska överens om att det hade varit givande på många sätt, sen 
i vilken form det ska vara har vi väl inte kommit fram till, men i det 
sammanhanget kommer DOK: en upp. 
– Alltså det där med att mäta effekter då är ju DOK generellt ett 
ganska trubbigt instrument, kan jag tycka. Det behövs djupgående 
intervjuer med folk för att man ska kunna veta. Där vet jag inte 
riktigt huruvida vi skulle få svar på om DOK lämpar sig till att mäta 
effekter på till exempel grupperna, jag vet inte det, eller om vi skulle 
få säkra siffror, men som måste tolkas. Jag kan tycka att det här 
instrumentet inte är byggt för just det.(D-enheten) 

 
Det råder alltså delade meningar vid D-enheten om instrumentet är lämpligt att 
använda för uppföljning på gruppnivå. Deltagarna menar att man på andra sätt 
märker av förändringar i målgruppen och att man håller sig a jour med vad 
som händer inom området, samtidigt som man också säger att det mest är en 
känsla och att man inte riktigt kan veta. Det kan också hända att man missar 
behov hos vissa grupper som t.ex. klienter med psykisk ohälsa. 

 
Till skillnad från enheterna som använder strukturerade intervjuer som ett 
verktyg i behandlingsarbetet använder enheterna C och D dessa för att kunna 
visa upp resultat eller beskriva verksamheten. Användningen syftar främst till 
att via sammanställning av intervjumaterialet visa upp resultat för andra och 
inte för att användas för att utveckla arbetet vid den egna enheten. C-enheten 
menar att man inte har någon hjälp av instrumentet i behandlingsarbetet och 
liknande uppfattningar finns också inom D-enheten. Inom den senare enheten 
är dock meningarna delade och det finns också uppfattningar om att 
strukturerade intervjuer i vissa fall kan vara en hjälp i behandlingsarbetet.  

En rutinmässig arbetsuppgift  
Enheterna A och E ingår båda som en del av socialtjänstens behandlingsutbud. 
A-enheten är en öppenvårdsverksamhet, medan E-enheten är ett stödboende 
där klienterna vistas dygnet runt. Till båda enheterna hänvisas klienter via 
beslut av en handläggare. När det gäller förfarandet med intervjuerna skiljer 
man sig åt. I den kommun där A-enheten är belägen gör handläggarna vid 
avdelningen för myndighetsutövning ASI-intervjuerna. Om klienten beviljas 
en behandling vid A-enheten är tanken att behandlarna ska få tillgång till 
intervjumaterialet. Vid E-enheten gör behandlarna själva DOK-intervjuer 
under de första veckorna som klienten vistas på boendet. Ingen av de 
intervjuade personerna uppfattar att intervjuerna används för 
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behandlingsplanering eller uppföljning. De ifrågasätter dock inte att 
intervjuerna görs utan ser det som en rutin eller en uppgift som ingår i arbetet. 

Vårdplanen styr behandlingen 
Behandlarna vid A-enheten berättar att de brukar läsa igenom ASI-underlaget 
inför klientens första besök för att få en bild av problematiken och för att 
klienten ska slippa upprepa sig och berätta saker som han eller hon redan 
gjort. Genom detta kan behandlarna få ledning i hur de ska bemöta klienten 
vid t.ex. neuropsykiatriska problem eller självmordstankar. ASI-underlaget 
fungerar som bakgrundsinformation, men man använder inte materialet i 
själva behandlingsarbetet utan behandlingsplanen görs upp utifrån den 
information som kommer fram i samtalet med klienterna.  

 
Även E-enheten menar att man kan få en bättre förståelse för klientens 
situation genom intervjuerna som gör att man kan bemöta klienten på ett bättre 
sätt. Men det finns olika uppfattningar om betydelsen av att göra intervjuer. 
En intervjuperson ser ingen mening med att göra intervjuerna, medan en 
annan knyter intervjuandet till klientens motivation, är klienten motiverad och 
med på tåget känns det mer meningsfullt. När klienten däremot inte är 
motiverad upplevs det som att man gör intervjun endast för att det ingår i 
arbetsuppgifterna. På samma sätt som de tidigare redovisade enheterna ser 
behandlarna vid E-enheten att det kan finnas vissa fördelar med att utgå från 
ett intervjuformulär. Det ger en struktur i samtalet med klienten, det gäller 
särskilt klienter som har svårt att koncentrera sig. Frågorna kan också fungera 
som återkoppling för klienterna genom att de tydliggör klientens situation: 
Dom frågorna har faktiskt varit en tankeställare för henne. Intervjuerna 
används inte för att göra behandlingsplanering eller peka ut områden som man 
kan arbeta med i behandlingen. Intervjupersonerna tonar ner behandlarens roll 
och pekar istället på vikten av klientens motivation. Behandlaren kan fungera 
som ett stöd och enheten kan erbjuda en bostad och en drogfri miljö. 

 
Intervjuaren: Jag tänkte på om ni utifrån den här kvinnan som du 
gav exempel på, till exempel sa du att hon började träffa sina barn, 
var det något som ni såg i intervjun att hon ville ha hjälp med, var 
det anledningen till att man gjorde upp en sådan planering? 
– Nej hon skötte det själv faktiskt, på något sätt tror jag. Vi hjälpte 
henne med att vara drogfri så att hon kunde träffa dom eller det lilla 
man gör, hon gjorde ju det stora jobbet själv naturligtvis, men att 
hon ändå hade någonstans och vara och sova på så att hon orkade 
med det andra. (E-enheten) 

 
Det som styr behandlarnas arbete vid de bägge enheterna i högre grad än de 
strukturerade intervjuerna är det uppdrag som formulerats av handläggarna. I 
vårdplanen och behandlingsplanen konkretiseras målen med insatsen som 
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behandlarna ska arbeta efter. Om det under behandlingens gång upptäcks att 
målen behöver revideras så görs det tillsammans med handläggaren. 

 
Båda enheterna beskriver sina verksamheter som att de har en bred ingång. 
Hos enhet E är den gemensamma nämnaren att klienterna saknar bostad och 
har någon form av psykosociala problem, alla behöver dock inte ha 
missbruksproblem. Enhet A beskriver sin verksamhet som att de riktar sig till 
klienter med missbruksproblem som inte passar någon annanstans. Vi på vår 
enhet har bestämt oss för att vi ska vara en enhet som passar dem som kanske 
inte passar någon annanstans. Men det kan också hända att de tar emot 
klienter där de tycker att klienten borde ha haft en annan insats t.ex. i form av 
placering på behandlingshem. Trots denna ”breda ingång” menar dock 
behandlarna att strukturerade intervjuer behövs för att handläggarna ska kunna 
matcha klienten till rätt behandling, där ett alternativ kan vara A-enheten. Här 
verkar det således finnas en motsättning mellan å ena sidan att vara en enhet 
som vill ta emot klienter som ”inte passar någon annanstans” och samtidigt 
förespråka strukturerade intervjuer som ett sätt att bedöma vilken behandling 
som passar för klienten. Även om uppfattningen hos behandlarna är att 
strukturerade intervjuer behövs för att kunna matcha klienter till A-enheten, 
verkar det inte i det här fallet vara intervjuernas primära funktion. 

Hinder för att följa rutinerna  
Det kan finnas olika hinder för att använda intervjuerna i behandlingsarbetet 
eller för verksamhetsutveckling, även om behandlarna är positivt inställda till 
strukturerade intervjuer som arbetssätt. Det finns rutiner för hur intervjuerna 
ska genomföras både vid enhet A och enhet E, vid den förstnämnda är det 
handläggarna som ansvar för både inskrivning och uppföljningsintervjuer, 
medan det vi E-enheten är behandlarnas ansvar. Även om det finns utarbetade 
rutiner är det inte säkert att dessa följs.  

 
Ett motiv till att behandlarna vid A-enheten inte använder sig av ASI i 
behandlingen är att man uppfattar intervjun som en ”färskvara” och att det 
kommer fram mer information i samtalet med klienten. Man menar att 
klientens situation hinner förändras mellan intervjutillfället och tills man 
skrivs in vid A-enheten och att intervjumaterialet på det viset inte är aktuellt. 
En annan anledning till att ASI vanligtvis inte påverkar behandlingen är att 
rutinen med att handläggarna ska vidarebefordra underlaget till A-enheten inte 
fungerar. Behandlarna berättar att de kan få påminna flera gånger och ibland 
får man bara det ikryssade formuläret som man då måste tolka själv. 

 
– Jag ska också erkänna att ibland får man inga ASI:er      (… )Man 
kan hålla på och efterlysa den här tre, fyra, fem, sex, sju, åtta 
gånger och den kommer liksom aldrig hit. Någonstans där så kan 
jag också erkänna, då tappar man det till slut. Tills man sätter sig 
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och kanske ska gå igenom igen och göra en ny behandlingsplan – 
att jag har inte fått tag i den där ASI:n igen och där kan jag känna, 
jag ger upp, jag orkar inte mer, men då har man (…) skrivit ett mejl 
och man har ringt, men man får liksom aldrig till det där, utan då 
får man köra utan. Och det händer ju också. 
Intervjuaren: Hur ofta händer det då? 
– Det är ofta att man får efterlysa den, tycker jag.  
– Det är inte med automatik som den kommer, och ibland har 
råmaterialet kommit, och inte liksom sammanställningen, men det 
är ju bättre än inget i alla fall men  
Intervjuaren: Råmaterialet, vad är det då? 
– Det är ju intervjuer, där man kryssar och så 
Intervjuaren: Ja, men inte textsammanställningen? 
– Inte sammanställningen.(A-enheten) 
 

Vid E-enheten är målet att göra intervjuerna inom de första två veckorna, men 
det är inte alltid som den rutinen följs. En intervjuperson menar att det är 
självklart att göra intervjuerna eftersom det ingår i arbetsuppgifterna medan en 
annan ibland väntar med att göra inskrivningsintervjuerna till någon i 
personalen säger till.  

 
Intervjuaren: Gör ni DOK på alla? 
– Ja det måste vi göra, antingen på aktmaterial eller också på 
personliga intervjuer 
Intervjuaren: Ja … Och när de säger att ni måste göra det, vem är 
det som säger att ni måste? 
– Det ingår i uppdraget då i vår arbetsuppgift. 
Intervjuaren: Ja … och då … det är ingen som liksom inte gör det?  
– Jag gör inte det så mycket. 
Intervjuaren: Du gör inte det? 
– Tills jag blir tillsagd. (E-enheten) 

 
Intervjupersonerna kan dock känna en viss tveksamhet inför att göra 
intervjuerna eftersom dessa görs i ett tidigt skede innan behandlarna har hunnit 
skapa en relation med klienten. Man tycker också att formuläret är för 
omfattande och innehåller för detaljerade frågor. Det känns inte rätt att ställa 
personliga frågor innan man har skapat en relation med klienten. Man känner 
inte att man har rätt att fråga tycker jag, att gå på så när man inte känner 
klienten. Dessutom tycker man inte att formuläret är anpassat till 
verksamheten bl.a. för att alla klienter inte har missbruksproblematik. Det 
känns då kränkande att ställa så många frågor om just missbruk. Ett annat 
problem med DOK-intervjuerna enligt intervjupersonerna är att man 
ifrågasätter hur sanningsenliga svaren är. Det kan vara svårt att komma ihåg 
saker som hänt i ens tidigare liv eller så har klienterna gjort flera DOK- 
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intervjuer på kort tid och svarar slentrianmässigt. En annan aspekt som förs 
fram är att frågorna inte bara väcker känslor hos klienterna utan också hos 
behandlarna. Beroende på vad klienterna svarar kan man som behandlare 
känna sig otillräcklig att ta hand om svaren och känna att man saknar 
kompetens. 

 
– Jag kan tycka så här, även när man ställer dom här frågorna om 
missbruk och om våldutsatthet, om barndomen och så där, så har vi 
ju inte, när vi ställer dom här frågorna i en intervju och klienterna 
börjar berätta. Visst kan vi stanna och prata om det, men vi har ju 
inte, jag kan känna att jag inte har den kompetensen. Ja visst jag 
kan ju finnas där och – så att klienten berättar, men ibland kan det 
kännas som att man är, liksom hur ska jag hantera detta? Man 
känner sig otillräcklig. Det är svåra frågor man ställer och jag tror 
att det väcker mycket i dom.(E-enheten) 

 
Behandlarna vid E-enheten menar att ett hinder för att göra intervjuerna enligt 
rutinen är hänsynen till klientens integritet: man har inte rätt att fråga. Men ett 
lika stort hinder tycks vara att man riskerar att få veta för mycket om en 
komplicerad livssituation, detta i relation till en osäkerhet om den egna 
kompetensen räcker till. 

Andra former för uppföljning  
Även när det gäller uppföljning skiljer sig enheterna åt när det gäller rutiner, 
beroende på hur arbetet är organiserat. A-enheten gör vanligtvis inte 
uppföljningsintervjuer själva utan ansvaret ligger hos handläggarna, medan 
ansvaret för avstämnings- och utskrivningsintervjuer ligger på behandlarna vid 
E-enheten. Båda enheterna har rutiner för uppföljningar via strukturerade 
intervjuer, men som varit svåra att få att fungera. De uppfattas inte heller ha 
någon betydelse för vare sig behandlingens eller verksamhetens utformning 
utan tycks vara något som sker ”vid sidan av” den ordinarie verksamheten.  

 
Uppföljningar av klienter vid A-enheten ska göras sex månader efter att 
behandlingen inletts. Behandlarna kan göra uppföljningar vid något enstaka 
tillfälle om handläggarna ber om det. Rutinen med uppföljningar fungerar 
dock inte enligt intervjupersonerna, där flera säger att de aldrig har fått en 
ASI-uppföljning av handläggarna. 

 
Intervjuaren: Och uppföljningen då, hur ofta gör ni det? 
– Jag har aldrig gjort någon 
– Jag har gjort det någon gång, så det är inte ofta vi gör det, det 
ligger på handläggarna  
– Jag har bara gjort en enda uppföljnings ASI, det är från 2007, 
men jag tycker att handläggarna ska göra det först och främst. 
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Intervjuaren: Är det några andra som har gjort uppföljning då? 
– Ja jag har gjort en 
Intervjuaren: Vilken nytta tycker ni att ni har haft att de få 
uppföljningar ni har gjort då? 
– Jag tycker att det är väldigt sällan jag har fått någon uppföljning 
faktiskt  
– Dom uppföljningar jag har gjort själv, dom har jag ju nytta av, 
där kan man ju se själv utan att jag behöver hämta informationen 
någon annanstans. Men annars så vet inte jag att jag har fått någon 
uppföljning heller. 
– Nä jag har aldrig sett någon uppföljnings-ASI i alla fall. (A-
enheten) 
 

Även om A-enheten inte använder sig av uppföljningsintervjuer så följer man 
upp klienterna på andra sätt. Två gånger om året har man klientgenomgångar 
med sin chef, där man går igenom varje klient. De uppgifter som man 
sammanställer handlar om hur länge klienten varit inskriven, droger och 
alkohol, bostadssituation, sysselsättning, familjesituation, psykisk hälsa, 
kriminalitet och liknande bakgrundfakta. Dessutom diskuterar man också hur 
långt klienten hunnit i behandlingsprocessen. Dessa uppgifter sammanställs på 
en särskild blankett för varje klient. Det råder delade meningar om man 
använder ASI-intervjun vid dessa tillfällen. Några menar att man använder sig 
av viss information från intervjun, medan andra menar att klientgenomgången 
istället grundar sig på den kunskap man själv har om klienten. Dessutom är det 
inte alltid man har tillgång till intervjuunderlaget. 

 
E-enheten gör avstämningsintervjuer under behandlingen. Man tycker att det 
är lättare att göra dessa intervjuer eftersom klient och behandlare känner 
varandra sen några månader tillbaka. Frågorna känns inte stigmatiserande på 
samma sätt som vid inskrivningsintervju och handlar mer om att följa upp 
behandlingsprocessen. Det är liksom, – okey hur är det med det nu? Det går 
lite fortare och lättare. E-enheten gör även utskrivningsintervjuer. Ibland görs 
dessa via personliga intervjuer, men lika ofta gör man det på aktmaterial 
eftersom klienterna har skrivit ut sig oplanerat eller för att boendet har sagts 
upp från socialtjänstens sida. Man tycker också att det är svårt att hinna med 
att göra intervjuerna i samband med att klienterna ska flytta ut eftersom det då 
är mycket annat som ska göras. Intervjupersonerna använder sig inte av 
utskrivningsintervjuerna för att diskutera resultatet av behandlingen eller för 
att dra slutsatser om vad som kan behöva förändras. Det framkommer ingen 
klar uppfattning om hur man kan använda intervjuerna utan dessa görs utan att 
man reflekterar över användningen. Rutinen vid E-enheten är att 
inskrivningsintervjun lämnas till en DOK-ansvarig som ska föra in materialet i 
ett datorprogram. Behandlarna ska sedan få tillbaka intervjun som utskriven 
textsammanfattning. Den rutinen har inte fungerat på senare tid, enligt 
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intervjupersonerna troligen på grund av att det skett en omorganisation och att 
enheten bytt både DOK-ansvarig och chefer på olika nivåer. På samma sätt 
förhåller det sig med sammanställningar av materialet på gruppnivå. 
Intervjupersonerna erinrar sig att sådana gjorts vid några tillfällen, men man 
kommer inte ihåg resultatet eller att dessa har haft betydelse för utvecklingen 
av verksamheten. 

 
De båda enheterna A och E arbetar på uppdrag av handläggare som är de som 
beslutar om hur behandlingen på ett övergripande plan ska genomföras. Ingen 
av enheterna tillmäter intervjuerna någon större betydelse för behandlingen. 
Intervjuerna används inte heller på ett strukturerat sätt för uppföljning av 
enskilda klienter eller för sammanställningar på verksamhetsnivå. Även om 
det i huvudsak finns en acceptans för att använda strukturerade intervjuer 
inom verksamheterna och man ser det som en rutin finns det problem med att 
få rutinerna att fungera. 

Organisatoriska och professionella villkor  
I föregående avsnitt visade jag exempel på hur enheterna använder 
strukturerade intervjuer på olika sätt. De olika användningsområden som 
diskuterades var: strukturerade intervjuer som ett verktyg i 
behandlingsarbetet, för redovisning samt som en rutinmässig arbetsuppgift. I 
detta avsnitt diskuteras olika organisatoriska och professionella villkor som 
kan ha betydelse för hur intervjupersonerna översätter och redigerar 
användningen av strukturerade intervjuer till en lokal kontext. Syftet är att öka 
förståelsen och att diskutera mönster. Några organisatoriska och professionella 
villkor som identifierats är: specialisering och handlingsutrymme, chefen nära 
eller på distans, andra system för dokumentation och uppföljning samt det 
professionella uppdraget. 

Specialisering och handlingsutrymme  
De behandlare som ingår i den här studien arbetar alla inom en verksamhet 
vars uppdrag är specifikt inriktat mot att arbeta med människor med 
missbruksproblem. Men även om missbruksvården i sig kan uppfattas som en 
specialitet kan det finnas behov av ytterligare specialisering för att möta olika 
typer av problematik och behov.65 Specialiseringen handlar då om att enheter 
riktar sig till personer som förutom missbruksproblem även har en annan 
problematik. I det empiriska materialet finns också en verksamhet som är 
specialiserad när det gäller behandlingsmetod (C-enheten). En del av 
enheternas lokala kontext utgörs av grad av specialisering knutet till typ av 
problematik, vilket strukturellt handlingsutrymme som finns när det gäller att 

65 Missbruk som professionell specialitet, med de kriterier som kan ställas är emellertid vakant, jmf 
missbruk som specialitet i kapitel 3. 
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bestämma vilka klienter som tas emot och hur behandlingen ska läggas upp. 
Detta är en del av de villkor som strukturerar arbetet och som kan ha betydelse 
för hur enheterna översätter och redigerar strukturerade intervjuer. 
 
Till B- och F-enheterna som använder intervjuerna som ett verktyg i arbetet, 
kommer klienterna via ett remitteringsförfarande. B-enheten tar emot klienter 
med såväl missbruksproblem som varierande grad av psykisk ohälsa (s.k. 
samsjuklighet). Klienterna ska dessutom ha ett extra stort behov av insatser 
från de tre samverkande myndigheterna (frivård, socialtjänst och psykiatri). 
Till enheten kan man inte söka själv och man tar emot ett begränsat antal 
klienter. Klienterna som remitteras till B-enheten har varit aktuella vid någon 
eller alla tre myndigheter som samverkar och där det gjorts en bedömning av 
att det krävs mer omfattande insatser än vad den egna myndigheten kan 
erbjuda. Även när det gäller tillträdet till F-enheten krävs speciella 
förhållanden för att få en plats på behandlingshemmet. I första hand erbjuds 
öppenvård för personer med missbruksproblem, det är när öppenvård inte 
bedöms vara en tillräcklig insats som behandlingshem kan vara aktuellt. 
Klienten har oftast inga möjligheter att på egen hand söka till ett 
behandlingshem utan det föregås av en noggrann prövning och beslut av en 
socialnämnd. Ett behandlingshem som F-enheten har precis som B-enheten ett 
tak för många man tar emot dvs. ett begränsat antal platser.  
 
Remissförfarandet indikerar att det handlar om en slags specialisering, 
enheternas uppdrag är att möta människor som inte bara har 
missbruksproblematik utan också extra stora behov av kvalificerad hjälp. 
Dessa enheter är specialiserade utifrån typ av problematik, inte för att de 
använder speciella arbetssätt eller metoder. Man har också en tydlig 
begränsning när det gäller hur många klienter man tar emot och kan i princip 
själva bestämma över vilka klienter som skrivs in samt bestämma 
utformningen av behandlingen, dvs. man har ett ganska stort 
handlingsutrymme. Specialisering i detta avseende innebär också en 
avgränsning av det komplexa arbete som det innebär att arbeta med människor 
med missbruksproblem, vilket gör arbetet lättare att hantera då det blir 
tydligare vad det är som är uppdraget. Dessutom kan uppfattningen om sig 
själv som professionell också påverkas av om verksamheten av andra eller av 
behandlarna uppfattas som en specialisering. Specialiseringen och 
handlingsutrymme är kopplade till varandra. Eftersom kunskapen är 
specialiserad är det svårt för andra att avgöra vilka klienter som passar för 
verksamheten och de besluten måste då överlämnas till specialisterna själva. 
Specialisering och ett relativt stort handlingsutrymme tolkas som en av 
förklaringarna till varför dessa enheter uppfattar att de har nytta av 
strukturerade intervjuer i sitt arbete. Behandlarna uppfattar sig som 
specialister och professionella inom sitt område och strukturella intervjuer blir 
då ett verktyg som förstärker bilden av professionalitet. 
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C- och D-enheterna där intervjuerna används för redovisning och statistik, har 
ett fritt sökande. Dit kan personer med missbruksproblem söka på eget 
initiativ utan föregående prövning av behov av en myndighet. På samma sätt 
som enheterna ovan, bedömer man själva om behandlingsutbudet passar den 
sökande. Men till skillnad från enheter som har ett remissförfarande riktar man 
sig till ”alla” med missbruksproblem. Man tar emot människor med varierande 
grad av missbruksproblem och i olika åldrar. Även om ingen av enheterna 
riktar sig till en speciell målgrupp skiljer sig förutsättningarna åt. C-enheten 
arbetar med en sammanhållen klientgrupp under en längre period, dvs. de som 
antagits till behandlingsprogrammets åtta inledande veckor. När det gäller D-
enheten kan klienterna skifta och behandlingsperioderna variera betydligt. 
Enheten har en klientgrupp som inte är stabil över tid på samma sätt som när 
det gäller de övriga enheterna. Behandlingstiden kan handla om endast ett 
fåtal samtal eller en längre kontakt över flera månader. D-enheten gör heller 
inte inskrivningsintervjun förrän i samband med det tredje besöket, när man 
kan anta att klienten kommer att fortsätta med behandlingen. 
 
C-enheten är en specialistverksamhet, utifrån en specifik metod och inte typ 
av problematik, medan D-enheten är mer av generalister inom området 
missbruks- och beroendevård. Båda enheterna har ett handlingsutrymme när 
det gäller vilka klienter man tar emot. Men medan C-enhetens 
behandlingsupplägg styrs av en speciell metod kan behandlarna vid D-enheten 
själva bestämma hur man vill lägga upp behandlingen. Man är ganska fri att 
utforma sitt eget arbete, utifrån de erfarenheter och kunskaper man har (D-
enheten). Samtidigt kan man säga att en speciell metod i sig begränsar urvalet 
av klienter, särskilt när det gäller den tydliga och strukturerade 
behandlingsmetod som används vid C-enheten. Även om man riktar sig till 
”alla” är det bara vissa personer som attraheras av metoden och som också har 
förutsättningar att klara av behandlingen. 
 
Båda dessa enheter använder strukturerade intervjuer för att beskriva 
verksamheten och redovisa resultat för andra dvs. ledning och/eller kollegor. 
Detta kan förstås utifrån att enheterna har ett fritt sökande. Mot bakgrund av 
den ökade styrningen i och av offentlig sektor är verksamheter som har ett fritt 
sökande svåra att kontrollera och få insyn i och det kan då vara naturligt att 
dessa enheter uppfattar strukturerade intervjuer som ett sätt att möta de ökade 
kraven på transparens i form av statistik och att redovisa resultat. Dessutom 
uppfattar båda enheterna sig som ”vid sidan av” i sina respektive 
organisationer och att deras verksamhet inte ligger i linje med det som är 
organisationens huvuduppgift, vilket medför behov av att visa upp sin 
verksamhet som legitim och professionell och där strukturerade intervjuer 
fyller en sådan funktion. 
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Det tredje sättet som klienter kan få tillträde till en behandling är att man ”blir 
anvisad en plats”. A och E-enheten som gör intervjuerna mer rutinbetonat, 
ingår som delar av respektive socialtjänsts behandlingsutbud. Klienterna kan 
vanligtvis inte söka sig till enheten själva utan söker bistånd till behandling via 
en handläggare som i sin tur bedömer vilken insats som kan vara lämplig. En 
av de insatser som föreslås kan således vara att klienten beviljas bistånd till 
behandling vid A respektive E-enheten. Enheterna A och E är verksamheter 
som behandlarna själva beskriver som att de har en bred ingång. Båda 
enheterna riktar sig till människor som är över 18 år, med någon form av 
psykosocial problematik. 
 
A-enheten menar att man vill vara en enhet för de människor som inte passar 
någon annanstans. Man tar emot klienter där man bedömer att 
behandlingsutbudet är passande, men det kan också handla om personer som 
egentligen skulle ha haft en annan insats, men ”får hålla till godo” med 
enhetens utbud t.ex. på grund av brist på resurser. E-enheten erbjuder 
träningsboende som en frivillig insats, men behandlarna menar att klienterna 
inte uppfattar att de har haft så stora valmöjligheter. Dom är ju tvingade att bo 
här på något sätt, frivilligt tvång kan man säga, dom har inget. (E-enheten) 
 
Behandlarna vid A- och E-enheterna har ett mindre handlingsutrymme i 
jämförelse med de andra enheterna genom att de inte på samma sätt kan 
bestämma över vilka klienter som blir anvisade till enheten. Målgruppen kan 
variera när det gäller åldrar och problematik och på det viset är behandlarna i 
högre grad generalister än specialister inom området. De har inte heller samma 
möjligheter att på ett formellt plan själva bestämma över innehållet i 
behandlingen, eftersom det övergripande ansvaret för behandlingen ligger hos 
handläggaren. Enheter dit klienterna blir anvisade har formen av 
utförarenheter och behandlarna arbetar på uppdrag av en handläggare. De har 
ett mindre strukturellt handlingsutrymme vilket blir ett villkor som påverkar 
användningen av strukturerade intervjuer. Innehållet i behandlingen är i högre 
grad bestämt på förhand och på det viset uppfattar inte de intervjuade 
behandlarna att intervjuerna fyller en funktion i arbetet. 
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att de enheter som ingår i studien 
illustrerar det komplexa fältet missbruks- och beroendevård. Likheterna består 
i att alla enheter riktar sig till personer med missbruksproblem inom den 
frivilliga missbruksvården och att alla har en offentlig huvudman. Däremot 
skiljer sig verksamheterna åt när det gäller grad av specialisering inom 
området, vilka målgrupper man riktar sig till och graden av 
handlingsutrymme. Gemensamt för fyra av enheterna (B, C, D och F) är att 
behandlarna har ett stort handlingsutrymme. Intervjuerna används dock för 
olika ändamål. Enheter som använder intervjuerna i behandlingen är i högre 
grad specialiserade och tar emot klienter via ett remissförfarande. Medan de 
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två andra enheterna är mer av generalister när det gäller målgrupp och dit 
klienter kan söka utan föregående bedömning. När det gäller de två enheter (A 
och B) som inte använder intervjuer i någon större utsträckning, vare sig i 
behandlingsarbetet eller för att redovisa sin verksamhet är det enheter där 
behandlarna har ett litet handlingsutrymme och dit klienterna i högre grad blir 
anvisade en behandlingsinsats. Villkor som inverkar på om verksamheter 
inom missbruks- och beroendevården använder strukturerade intervjuer 
handlar således om grad av specialisering och vilket strukturellt 
handlingsutrymme som finns. Hur strukturerade intervjuer används sker i 
relation till de behov som verksamheterna uppfattar som mest angelägna.  

Chefen nära eller på distans 
De olika enheterna skiljer sig åt när det gäller ledning och styrning av det 
dagliga arbetet. De enheter som använder strukturerade intervjuer som ett 
verktyg i behandlingsarbetet har chefer med beslutsbefogenheter som sitter 
tillsammans med behandlarna, medan de andra har chefer som finns längre 
bort i organisationen. Ett sätt att skilja på de olika funktionerna i resultatet är 
att göra en distinktion mellan arbetsledare respektive chef.  
 
Vid enheterna B och F finns en arbetsledare på heltid som ingår som en 
medlem i arbetsgruppen och som deltar i det dagliga arbetet. Denne har ett 
stort handlingsutrymme när det gäller att leda och fatta beslut som rör den 
egna verksamheten. Arbetsledarna för enheterna är också konkret engagerade i 
proceduren med strukturerade intervjuer, genom att antingen vara den som 
matar in intervjuunderlaget i programmet eller ta ansvar för att materialet 
sammanställs och presenteras för personal, ledning och politiker. De leder 
också arbetsplatsmöten, har genomgångar av klienter tillsammans med 
behandlarna, följer upp verksamheten på olika sätt och ansvarar för 
verksamhetsutveckling. Principen för styrningen av verksamheten är närhet. 
De andra enheterna är delar av en större avdelning eller en sektion, som i sin 
tur leds av en chef som har rätt att fatta beslut om verksamheten. Detta betyder 
att chefen inte är samlokaliserad med behandlarna, utan besöker enheten med 
jämna mellanrum. Chefen har liknande arbetsuppgifter som arbetsledaren, 
men leder verksamheten ”på distans”. 
 
När det gäller enheterna C och D finns inga personer på arbetsplatsen som 
tilldelats någon form av ledande eller styrande uppdrag, vilket för D-enhetens 
del också betyder att behandlarna har stor frihet att välja hur de vill arbeta. 
Friheten, eller kanske avsaknaden av styrning, har som framgått tidigare också 
inneburit att det varit svårt att få DOK-systemet att fungera eftersom 
behandlarna har gjort lite som man vill (D-enheten). Vid både C- och D-
enheterna har de enskilda behandlarna ett stort strukturellt handlingsutrymme 
och det finns ingen chef eller arbetsledare på arbetsplatsen. Detta kan upplevas 
som en stor frihetsgrad, samtidigt som behandlarna ger uttryck för att dessa 

183 



enheter i någon mening är övergivna av ledning och organisation. En person 
uttrycker det som att vi är rätt så eftersatta när det gäller förväntningar (D-
enheten). De förväntningar som riktas mot dessa enheter handlar mer om 
redovisning av statistik eller resultat och inte primärt om förväntningar på 
utveckling av arbetet med personer med missbruksproblem. 
 
När det gäller enheterna A och E finns inte heller någon chef på plats, men 
eftersom de arbetar på uppdrag av en handläggare kan man säga att denna i 
vissa avseenden har rollen av en arbetsledare i behandlingsarbetet. När 
samarbetet med en handläggare fungerar kan det vara en hjälp för den enskilda 
behandlaren. En handläggare som är engagerad kan kritiskt granska 
behandlingen och komma med nya idéer som kan göra att behandlaren 
kommer vidare i behandlingsarbetet.  

 
– Det är så bra om man har en handläggare som är uppdaterad och  
– också utvärderar oss 
– som också kritiskt tittar på vad vi gör och kanske också kommer 
med alternativa idéer. Vad ska man kunna komplettera med. (A-
enheten) 

 
Det finns också exempel på när behandlaren känner sig tvungen att ta över 
handläggarens roll. En intervjuperson berättar om ett sådant tillfälle när den 
upprättade vårdplanen både var komisk och löjlig. Behandlaren kände sig 
tvungen att gripa in och på ett fint sätt hjälpa handläggaren att formulera mer 
realistiska mål.  

 
Vare sig chefen finns nära eller på distans så påverkas verksamheterna av 
ledningens styrning. Ett sådant exempel är när det byts personal på 
chefpositionerna. För D-enheten har det exempelvis betytt att arbetet med att 
få DOK att fungera har stannat upp, därför att man inte riktigt vet vilket 
dokumentationssystem som kommer att gälla framöver. 
 

– Vi ska se över vår verksamhetsplan, vi har haft ett chefsbyte och vi 
vet väldigt lite om hur våra arbetsuppgifter och hur vår verksamhet 
kommer att se ut i framtiden. Och i samband med det har man också 
pratat om det här mer traditionella journalsystemet, som vi har 
försökt hålla oss ifrån innan. Så någonstans så är det fortfarande en 
levande diskussion, vad vi ska använda oss av och till vilken nytta, 
och vad är det för sorts statistik vi får fram. Så den frågan är väl lite 
vilande som jag förstår det. Så det ett av det som vi ska välja, det 
ena utesluter det andra och därmed kan det ju komma att innebära 
att vi inte kommer att ha DOK.  
– Det är inte säkert, det är inte givet, eftersom vår nuvarande chef, 
som vi inte vet var hon ska ta vägen sen, om vi får ha kvar henne 
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eller inte, eller om hon får andra arbetsuppgifter. Hon trycker på 
ganska hårt att vi ska gå in i det traditionella 
journalföringssystemet. (D-enheten) 

 
Som synes av citatet ovan så påverkas arbetet med DOK av att behandlarna 
inte vet om det är lönt att fortsätta med DOK eller om de kommer att tvingas 
byta dokumentationssystem. Dessutom är det inte säkert att den nuvarande 
chefen, som varit förespråkare för en mer traditionell journalföring, kommer 
att vara kvar. Behandlarna berättar också att det eventuella chefsbytet ingår i 
en allmän översyn av enhetens uppdrag. Verksamheten präglas alltså i detta 
avseende av en viss osäkerhet och den framtida utvecklingen uppfattas vara 
beroende såväl av hur det nya uppdraget för enheten kommer att formuleras 
som av vilken person som blir den nya chefen.  

 
Även C-enheten har nyligen bytt chefer och menar att chefsbyten medför en 
osäkerhet när det gäller verksamhetens innehåll, vilket för med sig, att man är 
på nytt blir tvungna att informera och argumentera för sitt speciella 
behandlingsprogram. E-enheten har också råkat ut för byte av chefer på flera 
nivåer som enligt dem gjort att de haft det rätt rörigt omkring sig och som 
påverkat verksamheten och i förlängningen rutinerna kring arbetet med 
strukturerade intervjuer.  

 
Men även för de enheter som har en chef nära, dvs. på arbetsplatsen, kan 
chefer på andra nivåer påverka användningen av strukturerade intervjuer vare 
sig det gäller möjligheten att fortsätta använda det dokumentationssystem man 
valt (B-enheten) eller att vara tvungen att byta system från DOK till ASI (F-
enheten). Båda dessa enheter har själva aktivt valt att använda sig av ASI 
respektive DOK. F-enheten anslöt sig redan då DOK var under uppbyggnad 
och B-enheten har aktivt valt att hålla kvar ASI, fast enheter i dess närhet 
upphört använda strukturerade intervjuer. I diskussionen nedan undrar en 
nyanställd behandlare vid B-enheten om motiven för att införa ASI och utgår 
då från att beslutet fattats av den överordnande ledningen. I diskussionen som 
följer menar de andra behandlarna att det varit ett aktivt val av arbetsgruppen 
och att det snarare handlar om att ledningen inte hindrat dem att använda ASI. 

 
– Det är ju bestämt uppifrån att vår enhet ska göra ASI så att vissa 
tankar måste det finnas med vad vi ska använda det till. 
– Det är jag inte så säker på. Man har ju också bestämt att andra 
enheter inte ska göra det.(…) 
– Men kommer det uppifrån att vi ska använda ASI eller är det vi 
som tycker att det faktiskt är ett bra redskap i arbetet och att vi har 
jobbat med det tidigare, det har jag inte riktigt koll på  
– Jag har bara fått [för mig] att det är bestämt  
– Att vi har ställt oss positiva till det. 
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– Ja, vi har ju velat fortsätta med det, men skillnaderna var nog att 
vi hade bestämt oss för det tidigare också. Det är ingen som har 
plockat bort det snarare. (…)Här var det nog vi själva som sa att 
självklart ska vi fortsätta med ASI. 
 

Trots att flera andra liknande enheter upphört med användningen av ASI har 
B-enheten önskat fortsätta använda strukturerade intervjuer. Det tycks dock 
inte vara ett beslut som enheten helt självständigt kan råda över, utan det kan 
finnas en risk för att någon ”plockar bort det”. Samtidigt som citatet ovan 
också tyder på att motiven till varför ledningen tar bort eller inför 
strukturerade intervjuer inte uppfattas som grundade i någon genomtänkt 
behovsanalys från ledningens sida.  

 
När det gäller F-enheten kommer de att byta system när den nuvarande chefen 
och den person som ansvarat för inmatningen av materialet i programmet gått 
i pension: dom har ju egentligen väntat ut NN och mig, att vi slutar, för– när 
ni slutar då går vi över till ASI (F-enheten). Skälen för att byta system från 
ledningens sida är att man vill införa ett enhetligt system i kommunen, dvs. att 
alla ska använda ASI. F-enheten har försökt argumentera för att få behålla 
DOK som man använt i över 15 år, men utan att ha lyckats. Nu har man 
resignerat och menar att det inte är någon idé att streta emot. Dessa två enheter 
är verksamheter som båda anser att de har användning av strukturerade 
intervjuer i sitt arbete. Men om de ska använda strukturerade intervjuer eller 
vilket system de ska ha är inte en fråga som enheterna själva får bestämma 
över. Även när det gäller B-enheten som aktivt valt att fortsätta med ASI kan 
man hos behandlarna skönja en viss osäkerhet om man i längden får fortsätta 
med ASI. 

 
De enheter som använder intervjuerna som ett verktyg i arbetet har själva valt 
att införa strukturerade intervjuer som ett arbetssätt och det finns personal vid 
enheterna som varit med om att fatta beslutet. När det gäller övriga enheter har 
de intervjuade behandlarna inte varit delaktiga i beslutsprocessen. För två av 
enheterna (A och C enheten) har det fattas ett policybeslut inom respektive 
organisation om att alla klienter inom missbruksvården ska intervjuas med 
hjälp av ASI-formuläret. Även när det gäller E-enheten har användningen av 
DOK-intervjuerna formen av ett policybeslut. Behandlarna uppfattar att det är 
något som ingår i arbetsuppgifterna och som bara ska göras. D-enheten som 
nu arbetar med att få DOK att fungera pratar om att man ärvt DOK från 
tidigare anställda. Samtidigt kan man säga att för de båda enheterna C och D 
har saken kommit i ett nytt läge utifrån upplevda behov av att redovisa 
statistik och resultat och i den bemärkelsen kan man säga att behandlarna vid 
dessa enheter gjort aktiva val att återuppta användningen, men nu utifrån 
delvis nya motiv. 
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I detta avsnitt har jag visat exempel på olika sätt att styra enheterna, villkor 
som kan ha betydelse för hur tolkningen och anpassningen av strukturerade 
intervjuer sker till det lokala sammanhanget. Två av enheterna har arbetsledare 
som finns ”nära”, dvs. på arbetsplatsen medan fyra har chefer som finns på 
”distans. När ledningen finns på arbetsplatsen är det lättare att få rutinerna att 
fungera, särskilt när dessa chefer direkt är involverade i arbetet med 
strukturerade intervjuer, chefen har både en ledande och en stödjande 
funktion. Två av enheterna saknar direkt styrning av verksamheten på 
arbetsplatsen och intervjupersonerna ger uttryck för att ledningen är tämligen 
ointresserad av verksamhetens innehåll. Dessa enheter har ett stort 
handlingsutrymme när det gäller behandlingens innehåll, men har att förhålla 
sig till styrningen på distans som kan upplevas som otydlig, särskilt när det 
gäller förväntningar på vad verksamheterna ska åstadkomma. Ur det 
perspektivet är det förståeligt att intervjuernas främsta användningsområden 
blir för redovisning. Vid de enheter slutligen, där intervjuerna i högre grad 
genomförs rutinmässigt finns ledningen visserligen på distans, men 
behandlarna har ett nära samarbete med handläggarna som fungerar som en 
form av arbetsledare och det finns därmed också någon som mer direkt 
intresserar sig för verksamhetens innehåll. Men när det gäller dessa enheter 
har inte chefens lokalisering så stor betydelse, då det är sättet att organisera 
arbetet på som får större genomslagskraft, dvs. upplägget med beställar- och 
utförarorganisation.  
 
Det har också betydelse om det är enheterna eller organisationen som tagit 
initiativet till att använda strukturerade intervjuer. Fyra av enheterna har själva 
valt att använda DOK respektive ASI om än av olika motiv. När det gäller de 
enheter som genomför intervjuerna mer som en rutinmässig arbetsuppgift har 
inte behandlarna själva varit med och medverkat i införandet av systemen. Det 
förefaller naturligt att arbetstagare som själva tagit initiativ eller varit 
delaktiga i en process blir mer engagerade och bidrar till att få en arbetsrutin 
att fungera. Men även mer självstyrande enheter som B- och F-enheterna 
måste förhålla sig till ledningen när det gäller användningen av strukturerade 
intervjuer och kan inte helt själva välja dokumentationssystem. F-enheten trivs 
med DOK-systemet men står nu inför ett byte och även B-enheten ger uttryck 
för en viss osäkerhet huruvida de kommer att få behålla ASI framöver. 

Andra system för dokumentation och uppföljning  
Samtliga enheter berättar att de förutom strukturerade intervjuer också 
använder andra system för att på olika följa upp verksamheten. Dels finns det 
system som organisationen kräver att man ska använda och dels har flera 
enheter egna system för uppföljning. 

 
A- och B-enheten har egna manuella system för att följa upp klienterna. A-
enheten följer upp klienterna ett par gånger om året tillsammans med chefen 
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för avdelningen, dessutom följer man upp vårdplanen tillsammans med 
handläggarna. Uppföljningen med chefen är inriktad på att beskriva klientens 
situation och hur långt denna har kommit i behandlingsprocessen, medan 
uppföljningen med handläggarna handlar om att utvärdera målen i vårdplanen 
och att behandlarna gjort det som man kommit överens om att man ska göra, 
dvs. en uppföljning av behandlarens arbete. 

 
– Vi har uppföljningsträffar, förhoppningsvis varannan månad 
ungefär och då ska ju vi egentligen ha gjort någon slags utvärdering 
av det vi har gjort och framföra det till handläggaren då och där 
man också tar beslut om vidare insatser och vad man har för 
planering framåt. 
– Det är någon slags självutvärdering, sammanfattning av vad man 
faktiskt har gjort. (A-enheten) 

 
Vid A-enheten görs uppföljningar av både klientens behandlingsprocess som 
av behandlarnas arbetsinsats och som redovisas för chefen respektive 
handläggaren. B-enheten följer upp klienterna på ungefär liknande sätt, 
skillnaden är att denna uppföljning endast görs med arbetsledaren, eftersom 
enhetens behandlare inte behöver förhålla sig till en handläggare. B-enheten 
tar upp var klienten befinner sig i behandlingsprocessen, vilket samtidigt är en 
checklista för att kontrollera att behandlaren kommit ihåg att göra det som 
man kommit överens ska ingå i behandlingen. B-enheten som är en 
samfinansierad verksamhet mellan tre huvudmän har också att förhålla sig till 
respektive organisations datasystem. När det gäller klienter som är aktuella 
inom kriminalvården läggs ASI-utredningen in i kriminalvårdens datasystem. 
Den personal som är anställd av hälso- och sjukvården måste skriva in en 
vårdplan i hälso- och sjukvårdens datasystem och personal anställda av 
socialtjänsten lägger in uppgifter i socialtjänstens datasystem. 

 
Även E-enhetens behandlare, har förutom DOK-intervjun ett antal formulär att 
fylla i som ska redovisas för chefen. Det finns ett formulär om 
boendeförmågan, ett annat där man ska redovisa vilka insatser som klienten 
fått i form av olika typer av samtal, t.ex. krissamtal eller motiverande samtal, 
dessutom ska man en gång var tredje månad redovisa förändringar i klientens 
situation. Vid D-enheten redovisas regelbundet statistik för den överordnande 
chefen. Det handlar då om uppgifter om hur många klienter som är inskrivna 
vid enheten och typ av problem. En behandlare vid samma enhet för en egen 
manuell statistik för att få en uppfattning om vilken typ av problematik denne 
arbetat med under ett år.  

 
F-enheten är den enda enhet som fullt ut utnyttjat möjligheterna med att 
använda DOK-systemet även för uppföljning såväl på individ- som på 
gruppnivå och har därför troligen inget behov av att konstruera egna system 
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för uppföljning. Men även F-enheten har andra system som de måste förhålla 
sig till. Dels finns i kommunen ett dokumentationssystem för ärendehantering 
och dels är man på gång att införa ett kvalitetssystem för uppföljning. 
Arbetsledaren vid F-enheten är inte nöjd med detta beslut och menar att den 
typen av uppföljningar kan man göra via DOK-systemet och att det finns en 
tendens i organisationer att ”uppfinna hjulet på nytt”. 
 

Det här [nya systemet] som ska införas (...). Det är väl något som 
dom fallit i farstun för, någonting som man arbetat ut och där 
bygger man upp nätverk och – precis som DOK har gjort, så man 
uppfinner hjulet en gång till, jag förstår inte att någon inte kan sätta 
ner foten – Stopp nu räcker det! Det finns system, vi behöver inte 
uppfinna något mer. Men någon ska överleva på det här, om inte 
annat. (F-enheten) 

 
En fråga som är nära förbunden med de olika systemen för att göra olika 
uppföljningar är frågan om i vilken utsträckning som sammanställningar av 
DOK- eller ASI-material efterfrågas i organisationen.  

 
Intervjuaren: Är det någon som frågar om det [sammanställning av 
ASI] i organisationen? 
– Det har det väl inte varit direkt. Dom frågor vi får har vi kunnat 
plocka fram på annat sätt också, till exempel hur många som är 
kriminalvårdsaktuella eller hur många som har neuropsykiatriska 
funktionshinder, det kan vi lätt ta fram.(B-enheten) 

 
Det som efterfrågas här är uppgifter av kvantitativ art i form av antal personer 
med olika problematik. Detta är information som går att få fram via ASI men 
som enheten tar fram via manuell statistik. Det kan också vara så som framgått 
tidigare i resultatet att behandlarna själva inte prioriterar eller är så 
intresserade av uppföljningar på gruppnivå. Flera intervjupersoner är också 
ganska ovetande om det görs sammanställningar och vad dessa i så fall tar 
vägen. Det verkar inte vara något som man diskuterar i någon större 
omfattning på arbetsplatserna. F-enheten har dock fått ledning och politiker 
intresserade genom att med jämna mellanrum när verksamhetsfrågor 
diskuteras presentera material från DOK. 
 

Intervjuaren: Jag tänker på era chefer, närmast ovanför och 
förvaltningschef, frågar dom om materialet?  
– Det är väl du som har visat det för dem istället va?  
– Ja det är väl så, men chefen har varit intresserad av det  
Intervjuaren: Men upplever du att det är du som presenterar eller är 
det någon som frågar och vill veta hur det går?  
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– Dom frågar, dom efterfrågar vår verksamhet och då pratar jag 
alltid om DOK. (D-enheten) 

 
Här tycks det som att via ett ihärdigt arbete och att i olika sammanhang 
presentera resultat från DOK har enheten fått ledningen medveten om att 
systemet kan användas för att göra uppföljningar på gruppnivå och att ledning 
numera också särskilt frågar efter sammanställningar via DOK. 
 
C-enheten har gjort en första uppföljning av klienter som genomgått 
behandlingsprogrammet. Uppföljningen trycktes upp och presenteras vid en 
arbetsplatsträff, men utan att resultatet tycks ha diskuterats i någon nämnvärd 
omfattning. När det gäller de andra enheterna är det ingen på ledningsnivå 
som frågar efter det material som går att ta fram via strukturerade intervjuer. 
Det är inte heller så att man i någon större utsträckning på arbetsplatsen 
diskuterar hur man kan använda ASI eller DOK.  
 
Förutom strukturerade intervjuer, finns det flera olika manuella och 
databaserade system att ha i beaktande, när det gäller uppföljning av klienter 
eller verksamhet. En del system syftar också till att följa upp behandlaren och 
att denne kommit ihåg att göra det som man kommit överens om. Det verkar 
också saknas kunskap eller intresse för att utnyttja strukturerade intervjuer 
med alla dess möjligheter för att på olika sätt göra uppföljningar och 
utvärderingar. Detta gäller såväl på behandlar- som ledningsnivå. Det är heller 
inte vanligt att behandlare eller ledning särskilt frågar efter uppföljningar som 
är gjorda med utgångspunkt i ASI eller DOK. Den enda enhet som arbetat 
aktivt med att presentera material som sammanställs via DOK är F-enheten 
som på det sättet lyckats få ledningen intresserad. De uppgifter som 
efterfrågas i organisationerna via olika uppföljningar är i huvudsak av 
kvantitativ art som antal klienter, typ av problematik, antal insatser etc. även 
om det också förekommer uppföljningar av behandlingsprocessen. Förutom 
uppföljningar som rör klienterna syftar en del av uppföljningen till att 
kontrollera behandlarens insatser, om man följer målen i vårdplanen och har 
kommit ihåg att göra olika saker som ingår i arbetet kring klienten.  

Det professionella uppdraget  
Ytterligare ett villkor som kan ha betydelse för hur behandlare redigerar och 
översätter användningen av strukturerade intervjuer till ett lokalt sammanhang 
kan handla om hur behandlare uppfattar det professionella uppdraget.  

 
Något som diskuteras i flera av fokusgrupperna och som uppfattas som 
centralt i behandlingsarbetet är relationen till klienten. Även de som är 
skeptiska till att använda intervjuerna i behandlingsarbetet menar att dessa kan 
vara ett bra verktyg för att skapa en kontakt och börja bygga upp en relation 
med klienten. Argumenten handlar om att formulären ger samtalet en struktur 
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och att det blir tydligt för klient och behandlare vad man ska arbeta med. 
Relationen som villkor för behandlingsarbetet kan också vara en försvårande 
omständighet. Det finns intervjupersoner som menar att man inte har rätt att 
fråga, att gå på så när man inte känner klienten (E-enheten), dvs. innan man 
har en relation. Så samtidigt som det finns de som ser intervjun som ett sätt att 
skapa en relation, finns de också de som menar att man först måste ha en 
relation innan man kan genomföra en intervju.  

 
I den kritik som riktas mot användningen av strukturerade intervjuer 
(Bruchmüller, Margraf, Suppiger, & Schneider, 2001; Engström & Armelius, 
2002) har det från behandlare framförts att man upplever att ett formulär 
förstör kontakten med klienten. Det finns exempel på den sortens kritik även i 
detta material. En behandlare tycker att formuläret stör relationen med 
klienten och fyller i det efter intervjun med klienten. 
 

– Jag gör DOK, på anteckningar. Jag intervjuar inte längre folk, 
utan försöker lära mig, jag har ju lärt mig frågorna och försöker 
sen snabbt fylla i, så att jag har det gjort. (D-enheten) 

 
Denna kritik är behandlaren dock rätt ensam om, kritiken mot formuläret 
handlar istället om att det är för många frågor, att vissa frågor rör känsliga 
ämnen eller att man som behandlare saknar kompetens att ta hand om svaren.  

 
Utifrån intervjun som relationsskapande diskuteras också vilka som ska 
genomföra intervjuerna. De fem enheter där behandlarna själva gör 
intervjuerna tycker att det är att föredra. Vid A-enheten där behandlarna inte 
gör intervjuer är meningarna delade. Några anser att handläggarna har ett 
vidare perspektiv och därför bör genomföra intervjuerna som man gör idag. 
Detta utifrån en syn på att intervjuerna ska fungera som urvalsinstrument för 
val av behandlingsform. Andra tycker att materialet skulle bli mer levande om 
man gjorde intervjuerna själva. En av behandlarna som gjort några ASI- 
intervjuer i samband med en utbildning, menar att det är skillnad om 
behandlaren gör intervjuerna själv i jämförelse om man får dem som utskriven 
text. 
 

Intervjuaren: Är det någon skillnad tycker du om du gör det på dina 
egna klienter eller om du får en ASI-utredning från avdelningen för 
myndighetsutövning? 
– Ja, för att det finns ju alltid en undertext. Man märker om det är 
jobbigt att prata om en sak eller om det finns mer att hämta på ett 
annat sätt än om man får dom här utredningarna, där det är 
standardiserade svar så att säga, har man kryssat i där så kommer 
det i en löpande text. Och det säger inte så mycket så. Och sen sitter 
det ju i en själv också som behandlare att ja, just det, det där 
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pratade vi om, det ska vi kanske återvända till och liksom göra mer 
av. 

 
Genom att göra intervjuerna själva får man enligt behandlaren i citatet ovan, 
annan information om klienten som man inte får om man läser en 
textsammanfattning eller själv ska tolka det ifyllda intervjuunderlaget. 
Samtidigt menar samma behandlare att handläggarna kan missa viktig 
information om klienten om de inte gör intervjuerna, vilket skulle kunna 
försvåra samarbetet mellan handläggare och behandlare. 
 
Frågan om vem som ska intervjua för in på den uppdelning mellan utredning 
och behandling som det ges flera exempel på i det empiriska materialet och 
som kan ha betydelse för hur behandlare uppfattar det professionella 
uppdraget. Detta gäller både sättet att organisera arbetet på med en avdelning 
för myndighetsutövning (utredning) och utförarenheter (behandling) eller 
uppfattningar om att man bör skilja på utredning och behandling i 
behandlingsarbetet. Det ena synsättet handlar, lite förenklat om att i ett första 
steg samla in information som grund för en bedömning, därefter vidtar 
behandlingen. Medan det andra synsättet innebär att man ser på behandling 
som en process som startar redan när behandlaren börjar samla in information. 
 
Enheterna A och E är exempel på verksamheter där uppdelningen mellan 
utredning och behandling konkretiserats i själva sättet att organisera arbetet. 
Vid B-enheten är ASI-intervjun en del i en utredning som är tänkt att ligga till 
grund för val av behandlingsinsatser, ungefär enligt samma tankemodell som 
vid A- och E-enheterna. Chefen vid B-enheten förespråkar denna uppdelning 
och pratar om ASI som en utredningsdel, men blir motsagd av de övriga 
intervjupersonerna som menar att modellen inte fungerar i praktiken. Med 
hänvisning till relationen som ett villkor för behandlingsarbete, menar dessa 
att behandlingsprocessen startar i och med intervjun eftersom den i sig är 
relationsskapande. Dessutom får behandlaren information och kunskap om 
klienten ”vid sidan av” själva formuläret som har betydelse i 
behandlingsarbetet.  
 

– Jag vet att vi pratade mycket om ASI och att vi skulle hålla oss 
väldigt mycket till bara frågorna. Och hur jag än vänder och vrider 
på mig, det handlar väl om mig som person, så kan jag inte det, utan 
det blir ett samtal och då får man mycket annan information, 
utanför frågorna, som känns synd att inte ta hand om. (B-enheten) 

 
Här associeras ”utredning” med att behandlaren strikt ska hålla sig till 
frågorna och på ett ”objektivt” sätt samla in information, vilket innebär att 
behandlaren enligt den tänkta modellen inte ska samla in annan information, 
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vid sidan av formuläret66. Detta är något som intervjupersonen i citatet med 
hänvisning till personliga egenskaper inte klarar att fullfölja i praktiken. 
Associationen med strukturerade intervjuer som utredning i en formell och 
byråkratisk mening görs också vid D-enheten. En behandlare menar att denna 
form av utredning inte alls passar ihop med behandlingsarbetet.  
 

Det här är ju utredningsfrågor (…) vi vill ju gärna få folk att 
förändra beteendet och vad ska vi göra med all den här 
informationen som vi bara samlar in för någon annans skull. (D-
enheten) 

 
Men det är skillnad när det gäller hur man ser på insamling av information. 
Det första citatet tyder på att behandlaren riskerar att missa viktig information 
om man bara håller sig till frågorna, medan i det andra är risken istället att 
behandlaren får för mycket icke-relevant information. F-enheten gör inte 
denna uppdelning mellan utredning och behandling, utan uppfattar 
strukturerade intervjuer som ett arbetsverktyg som är aktuellt under hela 
behandlingsprocessen. Man får så mycket information och man ser så mycket 
som man behöver ta tag i behandlingsarbetet. (F-enheten) De enheter som inte 
använder intervjuerna i behandlingsarbetet samlar istället in information i 
samtalet med klienten. Man gör inte samma strukturerade kartläggning av 
klientens situation och problem utan låter klienten styra i samtalet (D-
enheten) och utgår från här och nu (A-enheten).  

 
Det finns också olika uppfattningar om behandlingens mål och om syftet är att 
klienten ska bli nykter och drogfri eller om även förändringar av klientens 
livssituation kan anses vara tecken på att behandlingen gett effekt. För C-
enheten räcker det inte med att det sker förändringar inom flera livsområden, 
om inte klienten är nykter eller drogfri. Genom att F-enheten började göra 
uppföljningar av dem som genomgått hela behandlingen har de sakta förändrat 
sin syn på vad en ”lyckad” behandling kan innebära. Från att har att haft höga 
krav på att det skulle ha skett förbättringar inom alla livsområden, för att 
behandlarna själva skulle vara nöjda, till att en behandlingsinsats hos enheten 
kan vara en steg på vägen mot ett bättre liv. 
 

Vi var väl väldigt fast i det här – och det tycker jag också har 
kommit på senare tid att vi skulle – dom skulle gå från A till Ö och 
det skulle vara så perfekt och det skulle vara så bra allting när de 
flyttade härifrån och deras liv, annars hade man inte lyckats. Idag 
då kan vi vara nöjda med att dom går från A till ….D. (F-enheten) 

 

66 Jämför med resonemanget om ”kunskap som produkt” respektive ”kunskap som process” i kapitel 3. 
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A-enheten menar att deras uppdrag är att försöka komma till rätta med ett 
missbruk. För att kunna göra det måste man arbeta brett med alla bitarna, dvs. 
det räcker inte bara att fokusera på missbruket utan man arbetar också med 
klientens sociala situation, som bostad, sysselsättning, relationer etc. Man kan 
säga att detta innefattar en syn på missbruk som ett multifaktoriellt problem, 
något som också B-enheten har som utgångspunkt i sitt arbete och som för 
dem utgör en av anledningarna till att de anser att ASI passar för deras 
målgrupp. Utifrån sitt lokala sammanhang som en verksamhet som finansieras 
av tre olika huvudmän och där hälso- och sjukvården upplevs ha högre status, 
menar man att utan ett instrument som täcker in olika delar i klientens 
livssituation, kan det finnas en risk att det blir för mycket medicinsk 
behandling som styr, utan hänsyn till sociala faktorer.  
 
Förutom synen på behandling och missbruk finns också aspekter i 
behandlingen som handlar om klientens egen motivation. De som starkast 
poängterar klientens motivation är E-enheten, som menar att denna är 
avgörande både för genomförandet av själva intervjun och för behandlingen. 
Intervjupersonerna uppfattar inte att behandlaren kan påverka klientens 
motivation, utan att det handlar mer om klienten är motiverad eller inte när 
denne skrivs in på enheten. De menar också att många klienter känner sig 
tvingade att acceptera ett boende vid enheten eftersom de är utan bostad och 
inte har något nätverk att förlita sig på, vilket kan vara en förklaring till att en 
del klienter upplevs som omotiverade. Vid F-enheten som använder 
strukturerade intervjuer i behandlingsarbetet menar man däremot att intervjun 
i sig kan skapa motivation. Genom att klienten blir medveten om sin situation 
och sina problem och genom att man tillsammans diskuterar behandlingen och 
vilka områden man ska jobba med kan klientens motivation öka. 
 
I det empiriska materialet finns inte många exempel på att enheterna använder 
intervjuerna för att reflektera över eller följa upp behandlingsinsatserna på 
individ- eller gruppnivå. Det finns uttalande som tyder på att behandlaren inte 
ser uppföljning och utvärdering som något som självklart ingår i det 
professionella uppdraget. Uppföljning och krav på statistik stjäl tid från 
behandlingsarbetet. 

 
Där kan det bli lite kommunikationsbrist, när vi kan uppleva ibland 
att andra vill ha statistik och frågar hela tiden och vi har fullt upp 
med att driva behandlingsarbete. Det gnisslar lite i 
kommunikationen då.(C-enheten) 

 
Inte heller vid F-enhet som använder intervjuerna för uppföljning både på 
individ- och gruppnivå är detta en prioriterad uppgift för behandlarna. Man 
ger uttryck för att strukturerade intervjuer är ett användbart verktyg i själva 
behandlingsarbetet, men när detta är avslutat är det mycket svårare att 

194 



motivera sig själv för att göra utskrivningsintervjuer eller 
uppföljningsintervjuer efter avslutad behandling. Även om enheterna använder 
sig av strukturerade intervjuer och också sammanställer resultatet på 
gruppnivå (C- och D-enheterna) är det inte naturligt att använda detta material 
för att diskutera sitt arbete i relation till klientgruppen eller 
behandlingsinsatser. Istället menar man att med grund i sin erfarenhet och 
genom att hålla sig a jour med samhällsutvecklingen har man en god 
uppfattning om trender när det gäller missbruk och förändringar i 
klientgruppen. Även när det gäller klientens situation och eventuella 
förändringar förlitar man sig på den egna erfarenheten. Vi ser ju, vi har ju 
okulär besiktning. Vi ser ju på våra klienter vad som händer (C-enheten).  

 
En aspekt av användningen av materialet för uppföljning på individ- och 
gruppnivå är att det finns kompetens vid enheten för att göra statistiska 
bearbetningar och att analysera materialet, eller att enheterna får stöd i att göra 
detta. Detta är något som t.ex. B-enheten efterlyser. Enheten är ansluten till ett 
dataprogram där resultaten från intervjuerna förs in, men man saknar 
fördjupade kunskaper om hur programmet kan användas och vilka slags 
uppgifter som går att ta fram. 
 

Vi är ju anslutna till ASI-net och man har ju gjort ett jättebra 
statistikprogram där nu, men man måste ju kunna använda det och 
liksom förstå det. (B-enheten) 

 
De som ansvarar för databearbetningen vid F-enheten ingår i ett nätverk med 
andra enheter som också använder DOK-systemet och har via detta och genom 
de särskilda samordnare som finns, fått stöd med att göra sammanställningar 
och analyser. Däremot menar man att det tar mycket tid och har önskemål om 
att någon annan utanför enheten skulle göra sammanställningarna och att man 
sedan fick materialet hopnitat och klart.  

 
En förutsättning för att behandlare ska efterfråga uppföljningar via 
strukturerade intervjuer är att dessa har kännedom om dataprogrammet och 
känner till att det går att få fram statistik, inom vilka områden och vem man 
kan vända sig till för att få hjälp med detta. Vid de enheter som använder 
strukturerade intervjuer som en rutinmässig arbetsuppgift (Enhet A och E) ger 
intervjupersonerna uttryck för att de saknar kunskap om dataprogrammen och 
vad man kan använda dem till. Det är heller inte helt självklart vilken eller 
vilka personer som ansvarar för att göra databearbetningar och sammanställa 
materialet.  
 

 Jag har ju aldrig sett det här dataprogrammet som man för in 
uppgifterna ifrån ASI, för det har vi inte tillgång till här någon av 
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oss, och hur man kan trolla fram statistik från det programmet, så 
det vet inte jag. (A-enheten) 

 
Intervjupersoner har inte sett datorprogrammet och vet inte var uppgifterna tar 
vägen och det tycks också som att tilltron till de uppgifter man kan få fram 
inte är så stor, om det handlar om att ”trolla fram statistik”. 

 
Det finns således olika uppfattningar om det professionella uppdraget i 
förhållande till strukturerade intervjuer. Alla enheter är överens om att 
relationen är central i behandlingsarbete, men om det är något som kan skapas 
via intervjuerna eller om en bra relation är en förutsättning för att kunna 
genomföra intervjuerna finns olika åsikter. På samma sätt skiljer sig 
uppfattningarna om klientens motivation som en förutsättning för behandling. 
Om motivationen kan skapas i relation med behandlaren och 
behandlingsprogram eller om motivation är en egenskap man har eller inte 
har, så att säga från början. Det finns också olika uppfattningar om 
uppdelningen av utredning och behandling som två olika delar i 
behandlingsarbetet. Där några menar att det är bra att skilja på dessa uppgifter 
antingen organisatoriskt eller mellan olika personer, medan andra menar att 
utredning och behandling hänger ihop. Själva begreppet ”utredning” tycks då 
associeras med en mer byråkratisk form och som en ”objektiv” insamling av 
information som görs vid ett tillfälle, till skillnad från uppfattningar om 
behandling som en process där ny information tillförs hela tiden under 
behandlingens gång. Vidare finns det också olika uppfattningar om vad som är 
målet med behandlingen, handlar det om absolut nykterhet och drogfrihet eller 
kan förbättringar inom andra delar i klientens situation också anses vara en 
lyckad behandling? Uppföljning av klienter och behandlingsinsatser på 
individuell eller gruppnivå tycks inte vara något som för de flesta uppfattas 
vara en naturlig del av uppdraget. Det finns synpunkter på att det stjäl tid från 
behandlingsarbetet. Man anser också att man saknar kunskaper på ett djupare 
plan om statistik och analys. Några av enheterna har liten kännedom om själva 
systemet när det gäller var data tar vägen och hur man kan använda 
dataprogrammen för att ta fram uppgifter om den egna verksamheten. 

Sammanfattande analys 
Resultatet i studie tre visar att modellen med strukturerade intervjuer översatts 
och redigerats på olika sätt inom respektive enhet. Ingen enhet använder 
strukturerade intervjuer på samma sätt, även om det finns gemensamma 
nämnare. Tre olika användningsområden för strukturerade intervjuer har 
identifierats och kategoriserats. Det är dock viktigt att ha i åtanke att denna 
indelning representerar det huvudsakliga mönstret för varje enhet. Det 
betyder: att dels använder enheterna strukturerade intervjuer på lite olika sätt 
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även inom respektive kategori och dels är inte kategorierna entydigt 
uteslutande; enheter som t.ex. använder strukturerade intervjuer för 
redovisning kan också vid enstaka tillfällen använda intervjuerna i 
behandlingsarbetet. Jag har inte undersökt själva implementeringen av 
strukturerade intervjuer, avseende mål och intentioner i respektive 
organisation utan det som är i fokus är hur behandlare redigerar och översätter 
användingen av strukturerade intervjuer i relation till den egna kontexten.  

Översättning till en lokal kontext 
Enheterna har översatt modellen med strukturerade intervjuer på olika sätt. En 
del enheter använder således intervjuerna i huvudsak för kartläggning och 
behandling, andra för redovisning och i två enheter har strukturerade 
intervjuer inte någon större betydelse för vare sig behandling, uppföljning eller 
verksamhetsutveckling. I översättningsprocessen har vissa delar av modellen 
tonats ner eller helt tagits bort och i två av enheterna tycks det som att bara 
etiketten överförts. För att en idé ska kunna transporteras behöver den 
förpackas på ett sätt som gör den lätt att överföra t.ex. genom att etikettera 
den. Underliggande grundantaganden eller komplicerade teknologier som idén 
eller modellen refererar till är svårare att transportera (Sahlin-Andersson & 
Sévon, 2003). Det vill säga att det är svårare att transportera den 
bakomliggande tanken med strukturerade intervjuer som ett 
dokumentationssystem för behandling, uppföljning och 
verksamhetsutveckling än att införa strukturerade intervjuer som ett formulär. 
Behandlarna vid A-enheten säger att de använder sig av strukturerade 
intervjuer i behandlingsarbetet, för kartläggning och bedömning men ju längre 
intervjun pågår och ju mer konkreta frågor som ställs desto tydligare framgår 
det att de flesta vid behandlingsenheten inte använder sig av ASI- 
intervjuerna. När det gäller E-enheten förhåller det sig på liknande sätt, man 
gör intervjuerna, men använder dem inte.  
 
Hur en idé etiketteras kan få betydelse för hur den redigeras. I det empiriska 
materialet finns exempel på att en förändring av etiketten också kan påverka 
inställningen till användningen. Ett sådant exempel är F-enheten som 
omformulerat syftet med strukturerade intervjuer från att handla om ”statistik” 
till ”arbetsmaterial”. Genom den nya etiketten fick DOK-intervjun en ny 
inramning och man började använda denna i behandlingsarbetet på ett annat 
sätt. När det gäller C- och D-enheterna har de gått i motsatt riktning. Från att 
enheterna har uppfattat intervjuerna som icke relevanta i behandling till att 
rama in dem i ett nytt sammanhang som grund för att samla in statistik i 
redovisningssyfte. F-enheten är den enhet som använder alla delarna i 
modellen, dvs. i behandling, för uppföljning och för verksamhetsutveckling, 
även om modellen inte fungerat friktionsfritt. Det har till exempel varit svårt 
att få till stånd en diskussion om det insamlade intervjumaterialet som skulle 
kunna tjäna som underlag för kunskapsutveckling. B-enheten har utifrån sitt 
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speciella sammanhang som ett multiprofessionellt team, översatt modellen till 
att användas som underlag för behandlingsplanering, där man också betonar 
intervjuerna som en plattform för att få ett gemensamt professionellt språk. 
 
De delar av modellen som används i minst utsträckning gäller uppföljningar 
och sammanställningar. I de fall där det gjorts sammanställningar, prioriteras 
inte diskussionen av dessa vid gemensamma arbetsplatsmöten. I en del enheter 
känner behandlarna inte till om det har gjorts sammanställningar eller var 
dessa i så fall finns att få tag i. Det visar sig också vara svårt att få rutinerna att 
fungera vare sig det handlar om att få tillgång till intervjuunderlaget eller att 
motivera behandlare att göra olika typer av intervjuer. Sammantaget visar 
resultatet att modellen översatts på sex olika sätt i respektive behandlingsenhet 
även om tre huvudsakliga mönster för användningen identifierats. 
 
Strukturerade intervjuer kan uppfattas som en metod för att utveckla kunskap i 
missbruks- och beroendevården men det kan också finnas andra motiv för att 
införa modellen, antingen som en anpassning till en starkare organisation 
och/eller för att kunna visa att organisationerna använder arbetssätt som 
uppfattas som legitima av omgivningen. Detta kan innebära att det för 
organisationer kan vara viktigare att säga att man använder sig av 
strukturerade intervjuer än att tillämpa dem och att det kan vara skillnad på 
vad man säger att man gör och vad man faktiskt gör. En del av resultatet kan 
tolkas i den riktningen, det gäller särskilt de två enheter där strukturerade 
intervjuer uppfattas som en rutinmässig arbetsuppgift utan nämnvärd 
betydelse för behandling och verksamhetsutveckling.  
 
Strukturerade intervjuer är både en modell och en slags standard. Johansson 
(2002) menar att standarder också kan uppfattas som en form av isomorfism. 
För att standarderna ska accepteras krävs att den som utfärdar dessa har 
legitimitet. När det gäller införandet av strukturerade intervjuer är det en del i 
den statliga kunskapsstyrningen och kan på det viset uppfattas ha legitimitet. 
Intervjuerna är i sig själva också standardiserade, dvs. formulären riktar sig till 
människor med missbruksproblem och har samma utformning oavsett klient. 
Det kan finnas fördelar med detta, men också nackdelar. I resultatet finns 
exempel på att behandlare menar att formuläret inte passar för alla klienter. 
Det kan handla om att alla klienter inte har missbruksproblem (E-enheten) och 
att det då inte är relevant att ställa detaljerade frågor om detta eller att man 
som vid C-enheten arbetar efter en speciell behandlingsmetod, där formuläret 
inte uppfattades ha relevans för upplägget av behandlingen. Detta kan också 
ses som en aspekt av organisationers strävan efter legitimitet, dvs. att man 
använder etablerade bedömningsinstrument är viktigare än att de är anpassade 
till lokala omständigheter och behov. 
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Organisations- respektive yrkesprofessionalism  
Professioner och liknande yrkesgrupper inom välfärdssektorm arbetar 
vanligtvis i organisationer och är därmed starkt organisationsberoende. Hur 
verksamheterna är organiserade avseende ansvaret för att kontrollera 
utförandet och bedöma kvaliteten av det professionella arbetet, kan därmed 
vara ett villkor som har betydelse för hur behandlare översätter intervjuerna 
till en lokal kontext. Hur arbetet styrs och kontrolleras kan i sin tur vara 
beroende av vilken logik som är rådande inom en organisation: organisations-
professionalism eller yrkesprofessionalism (Evetts, 2010)67. I det empiriska 
materialet finns exempel både på enheter där organisationsprofessionalismen 
är mer framträdande som enheter som mer karaktäriseras av en 
yrkesprofessionalism. 
 
De enheter som använder strukturerade intervjuer som en rutinmässig 
arbetsuppgift karaktäriseras av att arbetet i ganska hög grad styrs och 
kontrolleras av andra, i det här fallet handläggare som ansvarar för s.k. 
myndighetsutövning. Handläggarna styr både själva behandlingen, dvs. vad 
det är som ska göras och behandlarna, dvs. att behandlarna gör det som man 
kommit överens om. Behandlingsupplägget bestäms som mål i 
vårdplaner/behandlingsplaner och dessa kontrolleras via regelbundna 
uppföljningar med handläggarna. Även om behandlarna själva vid dessa 
enheter inte ger utryck för att det finns en bristande tillit i organisationen 
avseende deras yrkeskunnande är den logik som styr sättet att organisera 
arbetet på ett utryck för detta. Eftersom arbetet med människor med 
missbruksproblem är komplext måste det finnas utrymme för professionellt 
omdöme för behandlarna även vid dessa enheter, men den överordnade 
principen är att ansvaret ligger hos handläggarna. På det viset kan man säga att 
behandlarna har ett litet handlingsutrymme att självständigt fatta beslut och 
göra bedömningar. Enheten har inte själv valt strukturerade intervjuer som ett 
arbetssätt utan det är ett policybeslut som fattats av ledningen i organisationen. 
Den logik som styr sättet att organisera arbetet på har således flera drag av 
organisationsprofessionalism. 
 
De enheter som använder strukturerade intervjuer som ett verktyg i 
behandlingsarbetet skiljer sig i enheterna ovan, framförallt när det gäller 
möjligheter att själva bestämma över utförandet av sitt arbete. Styrningen och 
kvalitetskontrollen ligger i hög utsträckning på arbetsteamen och de chefer 
som ansvarar för verksamheterna. Båda enheterna pratat om arbetsmöten som 
viktiga platser för beslut och bedömningar. Även om deltagarna inom 
enheterna inte tillhör en gemensam profession eller yrkesgrupp så tycks det 
som om dessa möten kännetecknas av en professionell kollegialitet. 
Behandlarna tar råd av varandra och diskuterar tillsammans vilka insatser som 

67 För förklaring av begreppen, se kapitel 3. 
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kan vara lämpliga i det enskilda fallet. Den närmsta chefen är en kollega som 
ansvarar för att följa upp både behandlingsprocessen och behandlarnas arbete, 
dvs. en kontroll av de anställda och av kvalitén på arbetet. Tilliten till de 
anställdas yrkeskunnande tycks vara stor, de är specialister inom sina 
respektive områden, vilket i sig innebär ett erkännande och de har också stor 
frihet att lägga upp arbetet efter vad de själva anser är lämpligt. Även om de 
diskuterar med varandra har de enskilda behandlarna ett relativt stort 
handlingsutrymme för att göra egna bedömningar när det gäller upplägg av 
behandlingen. De har själva valt att använda strukturerade intervjuer som ett 
sätt att kontrollera och förbättra kvaliteten på det arbete som utförs. Dessa två 
enheter styrs mer av yrkesprofessionalism än av organisationsprofessionalism, 
även om verksamheten också påverkas av beslut som fattas på en överordnad 
ledningsnivå. Ett sådant exempel är att de inte har frihet fullt ut att själva 
bestämma vilken sorts dokumentationssystem de vill använda och att de också 
har andra system för kontroll och uppföljning att förhålla sig till.  
 
I de enheter som använder intervjuerna som ett verktyg i arbetet och som 
diskuterats ovan är det ganska tydligt var ansvaret ligger för att kontrollera 
utförandet av arbetet och kvaliteten, dvs. hos handläggarna eller behandlarna 
själva. När det gäller de enheter som använder strukturerade intervjuer i 
huvudsak för redovisning är denna styrning mer otydlig och osynlig. Insyn i 
arbetet och kontroll av kvaliteten på arbetet förefaller inte ske på något 
strukturerat sätt. Behandlarna vid dessa enheter har visserligen ett stort 
handlingsutrymme, men är samtidigt i någon mening övergivna av ledning och 
organisation. Det finns heller inga chefer eller arbetsledare på plats som leder 
det dagliga arbetet. Den kontroll som sker av hur arbetet utförs består av att 
redovisa uppgifter om antal klienter, typ av problem etc. eller resultat av 
genomförd behandling. Kontrollen är inriktad på kvantitativa data och sker i 
efterhand. På ett sätt kan man säga att tilliten till yrkesutövarna är stor i och 
med det stora handlingsutrymmet, samtidigt så ger behandlarna utryck för att 
de upplever att verksamheten är ifrågasatt, vilket i sig kan tyda på bristande 
tillit. Trots behandlarnas relativt stora handlingsutrymme är en tolkning att den 
logik som är styrande i stora delar har inslag av organisationsprofessionalism. 
Intervjupersonerna ger uttryck för en osäkerhet när det gäller verksamhetens 
fortlevnad och enheterna har på eget bevåg börjat använda strukturerade 
intervjuer för att tillfredsställa krav som inte är tydliga. Intrycket är att 
ledningen är ganska osynlig när det gäller intresset för verksamheten och dess 
kvalitet. Detta kan innebära att beslut som fattas inte grundas i kännedom om 
verksamheternas innehåll och kvalitet utan utifrån en byråkratisk kontroll av 
anställda och en hierarkisk beslutsordning, dvs. en logik som uppvisar drag av 
organisationsprofessionalism. 
 
En tolkning av resultatet är att strukturerade intervjuer fyller olika syften 
beroende på vilken logik som är mest framträdande. I enheter där den 
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underliggande logiken kan beskrivas som yrkesprofessionalism används 
intervjuerna i det direkta behandlingsarbetet, medan det i enheter som i högre 
grad karaktäriseras av organisationsprofessionalism syftar användningen 
främst till att redovisa och/eller legitimera verksamheten.  

Professionellt arbete  
Översättningen av strukturerade intervjuer till det lokala sammanhanget har 
skett på olika sätt inom de olika enheterna, där ett sätt att förstå denna process 
är att det handlar om vilken typ av logik som är rådande inom respektive 
organisation. Men utifrån en syn på organisationer som icke-rationella och 
som konstitueras av medlemmarnas handlingar och uppfattningar kan man 
tänka sig att dessa logiker samspelar med uppfattningar om professionellt 
arbetet som utvecklats vid de enskilda enheterna och som i sin tur påverkar 
översättningsprocessen. Det vill säga att hur behandlare uppfattar vad 
professionellt arbete innebär även har betydelse för sättet att organisera arbetet 
på.  
 
De flesta behandlarna tycks inte uppfatta att systematisk uppföljning och 
utvärdering är en naturlig del av det professionella arbetet. Flera av enheterna 
följer upp behandlingsprocessen medan den pågår, via strukturerade intervjuer 
eller andra system, men gör inga systematiska uppföljningar eller 
utvärderingar efter att behandlingsarbetet är avslutat. Man diskuterar arbetet 
med klienterna i olika sammanhang, men använder inte intervjumaterialet som 
underlag för kunskapsutveckling. Även i den enhet som systematiskt använder 
strukturerade intervjuer för uppföljning både på individ- och gruppnivå är det 
svårt att få tid och utrymme att diskutera det insamlade materialet. De 
intervjuade behandlarna ger intryck av att vara här-och-nu-orienterade och 
inriktade på att prioritera det dagliga arbetet. De ger också uttryck för att 
sakna kunskap om utvärdering och statistik och flera har inte kännedom om 
hur dataprogrammen fungerar och hur dessa kan användas. Det kan vara så att 
denna kunskap saknas inom respektive organisation eftersom ledningen inte 
efterfrågar uppföljningar och sammanställningar som gjorts med grund i 
strukturerade intervjuer. Det som kännetecknar en profession enligt de 
klassiska professionsteorierna är att professionen själv svarar för kontroll av 
kvaliteten och också själva ansvarar för att utveckla kunskap. Enligt resultatet 
i denna studie är detta inte något som är en självklar uppgift för behandlarna. 
 
Det finns olika uppfattningar om hur informationen för att kunna göra 
bedömningar och fatta beslut bör samlas in. Vissa ser det som helt naturligt att 
behandlingsinsatser grundas på en systematisk kartläggning av klientens 
problem, medan andra menar att de inte ser någon vinst med att göra 
utredningar. De sistnämnda ser intervjun som en ”färskvara”, ”låter klienten 
styra samtalet” eller utgår från ”här-och-nu” i samtalet. Grunden i att hävda 
jurisdiktion för en arbetsuppgift är kopplat till tre aktiviteter i professionellt 
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arbete: att klassificera, dra slutsatser samt att behandla (Abbott, 1988). Utifrån 
professionens speciella kunskapsbas gör man anspråk på att klassificera t.ex. 
missbruk som ett socialt eller medicinsk problem och klassificeringen ligger 
sedan till grund för den behandling som föreslås. För att komma fram till 
vilken behandling som bör genomföras måste professionerna också dra 
slutsatser om vilken typ av behandling som är den bästa för just detta specifika 
problem. Abbott (a.a) menar att denna slutledningsprocess måste göras när 
kopplingen mellan klassificering och behandling är otydlig, klienters problem 
inte är entydiga och när det finns flera sätt att behandla. För en person med 
missbruksproblem kan det finnas olika insatser som skulle kunna hjälpa, en 
behandlare måste bedöma om t.ex. det bästa är behandling i öppenvård eller 
slutenvård samt vilken typ av behandlingsinnehåll som bäst matchar klientens 
behov.  
 
Resonemanget om professionellt arbete kan jämföras med hur behandlare i det 
empiriska materialet resonerar om användningen av strukturerade intervjuer. 
Ett par av enheterna använder intervjuerna för att kartlägga klientens situation, 
som underlag för att välja lämplig insats samt behandla. De andra fyra 
enheterna använder inte intervjuerna för detta ändamål utan bedömning och 
behandling bestäms utifrån andra grunder. En förklaring till att det inte 
upplevs naturligt att arbeta enligt en strukturerad modell med klassificering, 
bedömning och behandling kan vara att det inom missbruksvården inte finns 
en profession som med självklar rätt kan hävda jurisdiktion och därmed 
tillgång till ett klassifikationssystem. Men det kan också finnas andra 
förklaringar. I materialet associerar deltagarna utredning ungefär med 
kartläggning medan andra uppfattar utredning som ett byråkratiskt inslag som 
inte hör hemma i behandling. Den sistnämnda uppfattningen kan bero på att 
flera av enheterna tillhör eller samarbetar med socialtjänsten, som i sin tur 
påverkar uppfattningen om vad det innebär att utreda. Utredning i det 
sammanhanget syftar oftast till att utreda om en person har rätt till bistånd av 
socialtjänsten eller inte, eller en utredningsskyldighet för socialtjänsten att 
utreda om barn eller vuxna riskerar att skadas eller skada sig om inte 
socialtjänsten ingriper. Det handlar således om utredningar som är kopplade 
till en juridisk logik och inte primärt för att kartlägga klientens situation, där 
en utredning inte behöver leda fram till ett rättsligt beslut. För flera av 
intervjupersonerna tycks det som att utredningar/kartläggningar som grund för 
att dra slutsatser och bedöma inte är en väsentlig del av det professionella 
arbetet. 
 
Uppfattningar som skapas och traderas vid de olika enheterna om vad 
professionellt arbete innebär kan således vara faktorer som samspelar med de 
organisatoriska strukturerna samt påverkar motiven för att använda 
strukturerade intervjuer. 
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8. NÄR KUNSKAP SKA STYRA 

Kapitlet inleds med en kort sammanfattning av de mest centrala resultaten, 
innan jag diskuterar hur resultaten kan förstås utifrån professionella och 
organistoriska villkor samt vilka implikationer det kan föra med sig när det 
gäller kunskaps- och verksamhetsutveckling samt lärande i arbetslivet.   

Sammanfattning av studierna  
Analysen av offentliga dokument i studie 1 visar att kunskapsstyrning har 
blivit ett medel för att implementera en evidensbaserad praktik. 
Kunskapsstyrning respektive evidensbaserad praktik har uppstått i olika 
kontexter, men har sammanförts så att kunskapsstyrningens mål kommit att bli 
EBP. Termen kunskapsstyrning har fått stort genomslag när det gäller statlig 
styrning och i det svenska sammanhanget blivit liktydligt med en top- down 
styrning, en styrning av organisationer. Knowledge management visade sig ha 
en annan innebörd än den svenska termen kunskapsstyrning, även om 
målsättningen är den samma dvs. att utveckla en evidensbaserad praktik. 
Knowledge management handlar i högre grad om att utveckla organisatoriska 
strukturer för att dela och ta vara på de anställdas kunskaper och erfarenheter, 
en styrning i organisationer.  

 
Resultatet av studierna 2 och 3 visar att kunskapsstyrningen blev föremål för 
översättningar och redigeringar och att detta gjordes utifrån organisatoriska 
och professionella villkor. De två studierna belyser olika aspekter av det 
professionella arbetet inom missbruks- och beroendevården. I studie 2 (KtP) är 
fokus på samarbetet mellan organisationer medan det i studie 3 (Strukturerade 
intervjuer) handlar om det professionella arbetet inom organisationer. Detta 
gör att olika aspekter av organisatoriska och professionella villkor för 
kunskapsstyrning träder fram.   

 
Projektet KtP visar att ett organisatoriskt villkor är att ansvaret för missbruks- 
och beroendevården är uppdelat på olika huvudmän. Detta gjorde att 
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respektive organisations interna logik blev överordnat målet om samverkan. 
Det gällde t.ex. huruvida missbruksproblem ansågs vara en prioriterad uppgift 
för organisationen och som gjorde att kommun och landsting i praktiken 
visade olika intresse för att engagera sig i projektet. Denna motsättning mellan 
organisationer var inte synlig i studie 3 som hade fokus på arbetet inom den 
egna organisationen. Däremot visar resultatet i studie 3 på villkor för 
kunskapsstyrning i relation till styrningen av den egna organisationen. Hur 
behandlarna översatte användningen av strukturerade intervjuer var bl.a. 
beroende av vilken styrningslogik som var mest framträdande: organisations- 
eller yrkesprofessionalism. 

 
Beroende på den kontext, i vilken studierna genomfördes blev olika aspekter 
av de professionella villkoren synliga. I det regionala KtP med deltagare från 
olika verksamheter och organisationer uppfattades professionernas olika 
kunskapsbaser som en försvårande omständighet i relation till 
kunskapsstyrning. Dessutom uppfattade deltagarna att arbetet med 
missbruksproblematik hade låg status, i synnerhet när det gäller arbetet med 
de mest socialt utsatta. I studie 3 där intervjuerna skedde med formella 
arbetsgrupper, sågs inte olika professioner som ett hinder. Detta trots att ingen 
av arbetsgrupperna bestod av professioner med en och samma 
utbildningsbakgrund. I en av fokusgrupperna sågs detta istället som en 
tillgång. Analysen av studie 3 visar även att synen på det professionella arbetet 
hade betydelse i relation till kunskapsstyrning. Få av deltagarna uppfattade 
systematisk uppföljning och utvärdering som en naturlig del i arbetet och det 
fanns också olika åsikter om behovet av att systematiskt kartlägga klienters 
behov för att kunna planera behandling och bedöma lämpliga insatser. 
Studierna undersökte olika former av kunskapsstyrning, vilket gör det 
naturligt att fokusgrupperna kom att belysa relationen mellan villkor och 
kunskapsstyrning ur olika synvinklar. När behandlare som tillhör olika 
organisationer jämför sig med varandra blir vissa aspekter synliggjorda som 
skiljer sig från när en formell arbetsgrupp diskuterar organisatoriska och 
professionella villkor. På det viset bidrar studierna med olika delar när det 
gäller att illustrera villkor för kunskapsstyrning. 

  
Det som var gemensamt i de båda studierna var att organisationernas motiv för 
att delta i KtP eller använda sig av strukturerade intervjuer delvis skedde 
utifrån legitimerande skäl. Det fanns exempel på att ledningen på en mer 
övergripande nivå hade bristande insikt i vad KtP respektive strukturerade 
intervjumetoder krävde i form av intresse, stöd och resurser. Dessutom fanns 
det inom respektive organisation konkurrerande styrsystem som motverkade 
implementering av nationella riktlinjer och förbättrad samverkan (KtP) eller 
användningen av strukturerade intervjumetoder. Sådana exempel var 
ekonomiska prioriteringar och renodling av verksamheter, eller att det fanns 
olika system för uppföljning och utvärdering att förhålla sig till. 
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Kunskapsstyrning som idé 
Kunskapsstyrningens syfte att åstadkomma en ökad homogenisering av 
metoder och arbetssätt tycks inte ha gett avsedd verkan. Istället visar resultatet 
att den lokala kontexten i hög grad påverkade hur behandlare översatte och 
redigerade kunskapsstyrningen. Innan jag går vidare och diskuterar hur 
organisatoriska och professionella villkor har betydelse för hur denna process 
går till, först några ord om kunskapsstyrning som idé.  
 
Först kan konstateras att problemet med kunskapsstyrning inte är den högst 
rimliga utgångspunkten, att de insatser som görs inom missbruks- och 
beroendevården ska bygga på ”metoder, åtgärder och behandlingar som visat 
sig ge bäst resultat” (SOU, 2007:10, s.98). Problemen handlar istället om 
kunskapsstyrning som ett styrmedel och anpassningen till en komplex 
verklighet, i det här fallet inom missbruks- och beroendevården. Professionell 
yrkesutövning bygger på att metoder och arbetssätt måste anpassas till 
individers behov, förutsättningar och önskemål, i linje med de ursprungliga 
tankarna i en evidensbaserad praktik. Inom missbruks- och beroendevård och 
utifrån en uppfattning om missbruk som ett bio- psyko- socialt 
problemkomplex, blir det också tydligt att behandlare i sitt arbete måste 
använda olika typer av kunskaper. De räcker inte med kunskap för att förstå 
missbruksproblem i sig, utan behandlare måste också veta något om 
förändringsprocesser, motivation, bemötande, samhällsfunktioner, genus, 
etnicitet etc. Dessutom utvecklar behandlare kunskap både genom utbildning 
och yrkeserfarenheter och yrkeskompetensen består av såväl explicit som 
implicit kunskap. 
 
Kunskapsstyrning som idé bygger på att sprida standardiserad explicit 
kunskap, som i princip är tänkt att användas för alla med en viss sorts 
problem. Standardisering innebär också att kunskapen måste förenklas för att 
den ska bli lättare att sprida. Förenklingen åstadkoms genom de särskilda 
procedurer som används för att sammanställa kunskap. Det handlar dels om 
vad som bedöms som relevant kunskap, där studier med hög evidens enligt 
den s.k. evidenstrappan har företräde, medan andra studier utesluts. Men det 
handlar också om en syn på kunskap som ”samstämmig”, dvs. att det finns 
överensstämmande resultat för en viss typ av insats. Kunskap från studier som 
kan ha olika utgångspunkter och som kan visa på olika effekter sammanställs 
för att kunna spridas t.ex. i form av riktlinjer. Det innebär att resultaten måste 
”jämkas samman”, vilket görs med hjälp av s.k. metaanlayser68. Problemet 
med detta är, att kunskap om effektiva metoder ofta är mångtydig och att det 
ofta ”finns flera olika kunskaper om samma fenomen som inte nödvändigtvis 
går ihop” (Fernler, Sjögren, & Helgesson, 2008, s. 121). Detta blir extra 

68 Se kapitel 4. 
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tydligt inom missbruks- och beroendevården, där det finns olika perspektiv 
med grund i skilda vetenskapliga discipliner om vilket slags problem missbruk 
är och vilka insatser som kan hjälpa.  

 
En annan komplicerande faktor är att kunskap sällan är beständig över tid. För 
att det ska vara meningsfullt att sammanställa och sprida kunskap krävs att det 
går att fastställa kunskapsläget. Även om riktlinjer uppdateras med jämna 
mellanrum är det en process som tar tid, vilket gör att kunskapen kan vara 
inaktuell eller att det kommit nya forskningsrön som går i motsatt riktning, 
men som inte hunnit komma med i riktlinjerna. Ytterligare ett problem är att 
kunskap ofta är bunden till en viss kontext och att det kan vara svårt att 
generalisera studier som gjorts under gynnsamma omständigheter till en lokal 
praktik.  Vetenskapliga studier undersöker ofta bara en effekt kopplad till en 
viss typ av insats. Det vill säga om personer med missbruksproblem blir bättre 
t.ex. i termer av nykterhet efter ett antal månaders behandling, med en speciell 
behandlingsmetod. Personer med missbruksproblem har ofta problem inom 
flera områden och behandlingen behöver beakta flera faktorer i den enskildes 
livssituation samtidigt. Dessutom är det inte givet att resultatet från en studie 
gäller just den individ som behandlaren har framför sig, eftersom resultaten 
gäller på gruppnivå. 
 
Kunskapsstyrning har de senaste åren fått en allt större betydelse när det gäller 
styrning av såväl hälso- och sjukvård som socialtjänst. Från 2015 förstärks 
kunskapsstyrningen ytterligare då åtta myndigheter föreslås gå samman och 
bilda Rådet för kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvården och socialtjänst. 
Här föreslås således en gemensam kunskapsstyrning för socialtjänst och hälso- 
och sjukvård. Kunskapsstyrningen har utvecklats mot att länkas till öppna 
jämförelser så att användningen av rekommenderade metoder i riktlinjerna 
används som indikatorer för en god kvalitet. Det betyder att andra metoder 
som används, men som inte finns med i nationella riktlinjer riskerar att 
mönstras ut, kanske inte för att de har sämre effekt utan för att de inte finns 
studier gjorda. I samband med revideringen av de nationella riktlinjerna uttalas 
också att riktlinjerna avser styrning och ledning och inte främst avser 
vägledning för praktiker, samt att Socialstyrelsen rekommenderar att 
riktlinjerna knyts till fördelning av resurser.  
 
En fråga som kan ställas utifrån ovanstående resonemang är hur väl anpassad 
standardiserad kunskapsspridning är till en komplex verklighet och till 
behandlares kriterier för kvalitet i professionellt arbete. Förutom svårigheter 
med att experter fastställer vad som är giltig kunskap menar jag att den 
förstärkta kunskapsstyrningen som knyts till indikatorer och resursfördelning 
kan ifrågasättas som ett medel för att påverka kvaliteten inom missbruks- och 
beroendevården. En sak är att sammanställa kunskap och sprida den som 
rekommendationer till professionella, en annan sak är när kunskapsstyrningen 
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tillämpas strikt och kopplas ihop med administrativa styrmedel som kvalitets- 
och ersättningssystem. Kunskapsstyrning i denna bindande form innebär då att 
styrningen flyttas från de professionella till en styrning av vårdens innehåll på 
distans. Faran med detta är att den kontext- och situationsbundna kunskapen 
förloras. Istället för att bidra till kunskaps- och verksamhetsutveckling kan 
denna form av kunskapsstyrning riskera att utarma professionell 
yrkesutövning och försämra såväl kvalitet som effektivitet inom offentlig 
sektor (Fernler et al., 2008).  

 
Kunskapsstyrningen inom missbruks- och beroendevården förespråkar att 
samma innehåll ska riktas till alla och att metoder är verksamma oavsett i 
vilket sammanhang de tillämpas, medan min poäng är att riktlinjer och 
rekommendationer behöver och kommer att tolkas och anpassas till en lokal 
kontext. I de följande diskuteras några av de villkor som påverkar hur 
behandlare översatter och redigerar kunskapsstyrning till en lokal praktik. 

Legitimitet och anpassning  
Ett av de organistoriska villkoren handlar om organisationers motiv för att 
anpassa sig till andra organisationer, där statliga myndigheter och SKL också 
uppfattas som organisationer. Organisationer kan ha olika skäl för att ställa sig 
bakom ett program eller idé. Det kan handla om noga övertänkta eller mindre 
genomtänkta beslut. Eftersom utvecklingen av en evidensbaserad praktik 
främst drivits av staten och SKL, som är en arbetsgivarorganisation, finns ett 
kraftigt yttre tryck på organisationerna inom missbruks- och beroendevården 
att anpassa sig. Det vill säga en anpassning som har sin grund i den svagare 
organisationens anpassning till den starkare, s.k. tvingande isomorfism.69 
Organisationer som ger uttryck för ett kritiskt förhållningssätt till 
kunskapsstyrning och evidensbaserad praktik kan riskera att framstå som 
mindre legitima i jämförelse med andra organisationer inom samma fält. 
Legitimitet som främsta drivkraft kan leda till en läpparnas bekännelse snarare 
än kunskaps- och verksamhetsutveckling på det sätt som avsetts. Detta är ett 
tänkbart scenario, om kunskapsstyrningen i allt högre grad knyts till 
indikatorer och om nationella riktlinjer blir ett verktyg för ledning och 
styrning, istället för en vägledning för praktiker. Faktorer som i sin tur kan 
leda till att organisationer inför metoder och arbetssätt som retorik, utan att 
man undersöker vad som är lämpligt utifrån verksamheternas behov eller 
avsätter resurser som behövs för att stödja kunskaps- och 
verksamhetsutveckling. 
 
I resultatet finns tendenser som tyder på att organisationer i de båda studierna 
anslutit sig till idén om en evidensbaserad praktik av legitimerande skäl, 

69 Se kapitel 3. 
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snarare än en önskan om att medverka till en utveckling av missbruks- och 
beroendevården. Behandlare i de båda studierna ger uttryck för att den värld 
där idéerna cirkulerade inte nådde ner till den mer operativa nivån. Det fanns 
chefer som saknade kunskap om målet med det regionala KtP-projektet och på 
ett slentrianmässigt sätt utsåg deltagare. Det tycks heller inte som om 
ansvariga ledare på olika nivåer varit medvetna om de deltagande 
organisationernas olika kulturer och organisering. De samverkansproblem som 
identifierades i KtP hade i stor utsträckning koppling till organisatoriska 
strukturer och skilda uppdrag, något som det var svårt för de deltagande 
behandlarna att förändra. Så även om KtP tog sin utgångspunkt i metoden med 
förändringsarbete hade deltagarna varken mandat eller resurser att i grunden 
förändra något.  

 
Även när det gäller ASI/DOK är intrycket att dessa system införts utan 
medföljande resurser för att bygga upp ett verksamhetsstöd för bearbetning av 
det insamlade materialet. Sammanställningar av materialet eller hur 
verksamheterna använde sig av strukturerade intervjuer t.ex. för lokal 
kunskapsutveckling var heller inte något som regelmässigt efterfrågades av 
chefer eller politiker. Det tycks som att det var viktigare att strukturerade 
intervjuer användes än hur de användes. Genom att hålla isär prat och 
handling kan organisationer framstå som legitima och utåt hävda att man 
arbetar evidensbaserat. Eller som en av deltagarna i fokusgruppsintervjun 
säger: Prata från ena hållet, men sen när man ska utföra det är det precis 
tvärtom. Det är konstigt.   
 
Att hålla isär prat och handling är enligt Brunsson (1982) en strategi för 
organisationer att hantera motstridiga krav och tillfredsställa olika behov i sin 
omgivning. Detta medför att man inte sätter sig in i olika alternativ och väger 
in tänkbara konsekvenser, utan endast tar hänsyn till mål som är positivt 
laddande som t.ex. att utveckla en evidensbaserad praktik. Satsningar på 
kunskaps- och verksamhetsutveckling kan således konkurrera med andra 
förväntningar som t.ex. att varje organisation eller verksamhetsdel ska bära 
sina egna kostnader. I takt med att organisationer inom den offentliga sektorn 
blivit allt mer företagsliknande har ett överordnat mål blivit att hålla budgeten. 
I jakten på kostnader och effektivisering innebär företagiseringen också en 
strävan att renodla verksamheten dvs. att koncentrera sig på organisationens 
kärnuppgifter. Ett exempel på detta är att det landsting som deltog i det 
regionala KtP genomförde besparingar under pågående projekt genom att dra 
in tjänster som behandlare och som drabbade ett par av de deltagande 
intervjupersonerna. De indragna tjänsterna fanns i verksamheter som 
landstinget inte hade skyldighet att bedriva, vilket möjligtvis gjorde att de inte 
uppfattades tillhöra kärnverksamheten och därför kunde undvaras.  
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Innan ett program som syftar till kunskap och verksamhetsutveckling sjösätts 
måste det förberedas noga. Programmet bör vara förankrat i hela 
organisationen och beslutsfattare måste ha kunskap om vad programmet 
innebär konkret och vad det kan kräva i fråga om resurser. Det är vidare 
viktigt att organisationen i sin strategi är kongruent, dvs. att prat och handling 
stämmer överens. Trovärdighet är en avgörande faktor om man ska lyckas 
motivera sina anställda. 

Konkurrerande styrsystem  
De nya styrformerna för offentlig sektor har medfört ett ökat fokus på kontroll 
av såväl organisationernas verksamheter som av det professionella arbetet. 
Således hade behandlarna många system att förhålla sig till som handlade både 
om uppföljning av arbetet och om kontroll av behandlarna. Dessa system var 
databaserade eller manuella och var i huvudsak inriktade på att samla in 
uppgifter i statistiksyfte om antalet besök, antalet behandlingssamtal, ålder och 
typ av problem etc., men det fanns också olika former av checklistor för att 
kontrollera att behandlarna följde uppgjorda behandlingsplaner. 
Kunskapsstyrningens mål att utveckla kunskap genom att göra uppföljningar 
och utvärderingar av behandlingsinsatser med hjälp av strukturerade intervjuer 
konkurrerar således med andra system för uppföljning som är inriktade på 
uppgifter som är lättare att mäta. Det tycks som att det saknas en samlad bild 
av hur de olika systemen hänger ihop, både i organisationen som helhet och 
hos behandlarna. En del av de uppgifter som efterfrågades i respektive 
organisation kunde man få ut via ASI eller DOK, men materialet från 
intervjuerna användes inte på det sättet. Flera av verksamheterna samlade 
alltså in liknande uppgifter i olika system. Som visats i resultatet var det 
endast en verksamhet som regelbundet använde intervjumaterialet för 
uppföljning och sammanställning på gruppnivå. Förutom att det tar tid att fylla 
i blanketter av olika slag, är det också svårt för behandlare att få en överblick 
av vilka dokument eller system som bör prioriteras. Av resultatet att döma 
verkar det som att system som efterfrågas av arbetsgivaren och som rör 
enklare statistiska uppgifter får högsta prioritet medan system som kräver mer 
arbete, reflektion och analys som ASI/DOK har lägre prioritet. 

 
Förutom konkurrens med andra styrmedel förekom också konkurrens mellan 
olika former av utvecklingsarbete, å ena sidan det nationella KtP med en 
styrning uppifrån och å andra sidan det regionala KtP i form av 
lärandeseminarierna, där styrningen är tänkt att ske på kollegial nivå med 
utgångspunkt i lokala erfarenheter och kunskaper. Den förstnämnda syftade 
till att implementera ett kunskapsinnehåll, medan den andra modellen syftade 
till att förbättra arbetsprocesser. Inom hälso- och sjukvård används 
förbättringsarbete för att förbättra kvaliteten när det gäller olika professioners 
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insatser i en arbetsprocess, där alla tillhör samma organisation. I KtP var syftet 
att förbättra arbetsprocesser (vårdkedjor) som kom att utryckas som att 
förbättra samverkan mellan de olika aktörerna, men med den skillnaden att 
deltagarna tillhörde olika organisationer. Överföringen av en modell för 
utvecklingsarbete från hälso- och sjukvården till ett annat sammanhang tycks 
inte har fungerat utan istället medverkat till att göra syftet med det regionala 
KtP ännu mer diffust. Ett sätt att förstå denna otydlighet, förutom att syftet var 
otydligt formulerat, är att det var två olika logiker för utvecklingsarbete som 
krockade. Detta kan jämföras med Ellströms (2005) distinktion mellan 
utförandets respektive utvecklingens logik, där själva implementerings-
processen mer var inriktad på utförandets logik och modellen med 
förbättringsarbete i högre grad påminner om utvecklingens logik. Detta är 
också exempel på att organisationer ansluter sig till idéer som är på modet 
utan att närmare undersöka om den modell som förespåkas är lämplig för den 
kontext där den ska tillämpas (Sahlin-Andersson, 1998).  

 
Av ovanstående resonemang följer att strategier för kunskaps- och 
verksamhetsutveckling måste vara anpassade till respektive organisation 
istället för att försöka replikera en praktik som utvecklats av andra. Det är inte 
tillräckligt att det finns en struktur för implementering om man inte samtidigt 
gjort sig förtrogen med organisationens kultur och struktur. Man behöver 
också diskutera om det kan finnas system eller logiker i organisationen som 
motverkar syftet. 

Ett heterogent fält  
I kapitel två diskuterades missbruks- och beroendevården i relation till ett 
organisatoriskt fält. Detta mot bakgrund av att kunskapsstyrningen riktar sig 
till hela området och att en av intentionerna är att åstadkomma en 
homogenisering, när det gäller kunskaper, metoder, terminologi samt att öka 
interaktionen mellan aktörerna i fältet, t.ex. genom projekt som KtP. I 
resultatet framkommer flera omständigheter som tyder på att vare sig de 
intervjuade personerna eller de organisationer som de är verksamma i, 
uppfattade missbruks- och beroendevården som ett gemensamt fält. 
 
De intervjuade behandlarna gav uttryck för att beroende på 
organisationstillhörighet använde man olika begrepp, hade olika syn på 
missbruksproblem och dess lösningar, hade olika kunskap och hade olika 
uppdrag. Det fanns också en upplevelse att behandling av missbruk hade låg 
status generellt, men att socialtjänstens klienter och professionella 
yrkesgrupper i jämförelse med landstingets dito, hade den lägsta statusen. Man 
uppfattade sig inte heller specifikt som missbruksarbetare utan identifierade 
sig med sin profession (socionom, sjuksköterska etc.) eller sin yrkestitel 

210 



(behandlingsassistent, alkohol- och drogterapeut etc.) eller verksamhet 
(behandlare inom öppenvård, respektive behandlare på behandlingshem). 
Avsaknaden av en specifik identitet som ”missbruksarbetare” kan kopplas 
samman med att det i princip saknas högskoleutbildningar med detta fokus. En 
uppgift för universitetsförlagda professionsutbildningar är att stärka 
studenternas identifikation med det kommande yrket, både i utbildningen och 
genom kontakt med tidigare studenter (Freidson, 2001). När de flesta som 
arbetar inom fältet har en utbildningsbakgrund med ett bredare fokus blir inte 
utbildningen en gemensam referenspunkt som skulle kunna stärka en 
professionell identitet som ”missbrukarbetare” och i förlängningen 
upplevelsen av att man har något gemensamt trots olika organisatorisk 
tillhörighet. 

 
KtP kan ses som ett gott initiativ för att påbörja en process mot ett mer 
gemensamt fält, där organisationer och professionella yrkesgrupper genom 
ökad interaktion kan närma sig varandra. Men det är några faktorer som 
försvårar en sådan utveckling. Det ena handlar om organisationernas 
styrmedel t.ex. mål och resultatstyrning, där det blir viktigare att se till den 
egna organisationens måluppfyllelse, ekonomi och att renodla 
arbetsuppgifterna. Ett sådant synsätt leder till diskussioner utifrån ekonomiska 
grunder om gränserna för varje organisations ansvarsområde. Inom 
professionsteorier diskuteras gränsarbete när det gäller professioners anspråk 
på att skydda en viss typ av yrkesutövning eller att slippa s.k. ”dirty work”. 
Resultatet i avhandlingen tyder på att organisationerna likaväl som  
professionerna vill skydda sig från att utföra vissa arbetsuppgifter.  
 
Det andra handlar om att fältet består av olika professioner vilket försvårar 
förståelsen för varandras sätt att tänka om och förstå missbruksproblem. 
Projekt som KtP och gemensamma utbildningar kan naturligtvis leda till att 
behandlare uppnår större förståelse för varandras uppgifter och kunskaper. 
Men en förutsättning är då att utbildningen eller projektet läggs upp utifrån 
denna insikt. När det t.ex. gäller utbildningsinsatser bör fokus ligga på att dela 
kunskaper med varandra och inte att rikta samma utbildningsinnehåll till alla. 
Samverkansprojekt måste även åtföljas av mandat att kunna förändra.  
 
En tredje faktor som har betydelse för utvecklingen av ett eventuellt 
gemensamt fält är avsaknaden av högskoleutbildningar med inriktning mot 
missbruk, alternativt inriktningar eller specialiseringar i redan befintliga 
utbildningar till läkare, sjuksköterska, socionom, psykolog etc. Men även här 
finns det motstridiga logiker mellan generalist- respektive specialist-
utbildningar, där högskoleverket förordar att t.ex. socionomutbildningen ska 
vara en generalistutbildning medan specialistutbildningar inom missbruks- och 
beroendevård efterlyses i offentliga utredningar.  
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Organisations- respektive yrkesprofessionalism  
De flesta professioner verkar i en organisation och den professionella 
yrkesutövningen är kontextberoende. Organisationen anger ramarna för 
yrkesutövningen och det professionella arbetet blir ofta inte bättre än de 
villkor som dessa organisationer kan erbjuda. Hur det professionella arbetet 
styrs, grad av specialisering och behandlarnas handlingsutrymme är några av 
de villkor som i avhandlingen identifierats som betydelsefulla för på vilket sätt 
som kunskapsstyrningen översatts och redigerats.  

 
Den viktigaste faktorn tycks vara vilken logik som styrde det professionella 
arbetet. När arbetet styrdes ”på plats” av en arbetsledare dvs. en kollegial 
styrning, användes intervjuerna som verktyg i behandlingsarbetet. De enheter 
som visserligen hade ett stort handlingsutrymme, men styrdes på distans och 
där förväntningarna på vad de skulle åstadkomma var otydliga använde 
strukturerade intervjuer för redovisning. I de enheter där intervjuerna gjordes 
rutinmässigt utan större reflektion karaktäriserades styrningen av en hierarkisk 
beslutsordning, med en uppdelning på en beställare- och utförare-funktion. 
Handlingsutrymme, grad av specialisering och styrning av det professionella 
arbetets utförande är faktorer som är beroende av varandra. Om det 
professionella arbetet styrs kollegialt innebär det också att det finns ett 
handlingsutrymme för professionella yrkesgrupper att själva bestämma hur 
arbetet ska läggas upp och ju mer specialiserat arbetet är desto svårare är det 
att styra utifrån. Men handlingsutrymme innebär också att det måste finnas 
ramar. Finns inga regler alls att förhålla sig till, så finns så att säga inget 
utrymme att handla i. De enheter som hade en stor frihet att själva lägga upp 
sitt arbete, men saknade styrning av det professionella arbetet, hade inga ramar 
att förhålla sig till och arbetet kom därför att präglas av stor osäkerhet. En 
tolkning av vilka logiker som styrde den professionella yrkesutövningen är att 
de enheter som använde strukturerade intervjuer som verktyg i 
behandlingsarbetet i högre grad styrdes av en yrkesprofessionalism, medan de 
andra i större utsträckning präglades av organisationsprofessionalism. Men 
även de mer självstyrande arbetsgrupperna var beroende av överordnade 
chefers beslut och fick inte själva helt bestämma om eller vilket system för 
strukturerade intervjuer de skulle använda. 

 
Även när det gällde KtP fanns exempel på båda logikerna. Till exempel 
upplevde några av deltagarna sig mer eller mindre beordrade att delta i 
projektet och för några krävdes det formella beslut för att fortsätta samarbeta 
med andra professionella med annan organisationstillhörighet, vilket kan ses 
som exempel på organisationsprofessionalism. Det fanns också exempel på 
motsatsen, där några grupper kom överens om att utveckla 
behandlingsprogram och utvecklade nya rutiner och som man uppfattade var 
ett resultat vid sidan av projektet. Detta kan ses som ett exempel på 
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yrkesprofessionalism, där yrkesutövningen diskuteras kollegor emellan och 
där man kände tillit till varandras kunskaper, även om man hade olika 
professionell tillhörighet. 

 
Det förefaller troligt att den huvudsakliga logiken som styr verksamheten 
leder till olika översättningar och redigeringar av kunskapsstyrning. En 
verksamhet med mer av yrkesprofessionalism betonar den kollegiala 
styrningen, vilket innebär att man tillsammans tar ansvar för att utveckla 
verksamheten, diskuterar i team hur man ska gå till väga, delar kunskap med 
varandra och bestämmer tillsammans vad som är god kvalitet i arbetet. Det är 
då naturligt att strukturerade intervjuer i huvudsak kommer att användas som 
ett verktyg i arbetet. Samtidigt kan det också innebära att man bestämmer sig 
för att inte använda ett visst arbetssätt eller metod, förhoppningsvis efter 
noggranna överväganden. I verksamheter som har mer av organisations-
professionalism blir det på samma sätt naturligt att användningen inte 
ifrågasätts, om ledningen bestämt att en viss metod ska användas. Följden kan 
då bli som visats i resultatet, att intervjuerna görs som en rutin utan att man 
reflekterar över varför man ska använda dem och på vilket sätt som de kan 
vara till nytta för det professionella arbetet. Eller som två enheter som var 
skeptiska till strukturerade intervjuer och anpassade dessa till den 
organisatoriska logiken, för att kunna visa upp den redovisning som 
efterfrågades i organisationen. 

 
Organisationsprofessionalism respektive yrkesprofessionalism illustrerar 
spänningen mellan statlig/organisatorisk styrning och professionellas 
autonomi. Den offentliga styrningen har att ta hänsyn till både demokratiska 
och ekonomiska värden. Ur en demokratisk synvinkel bör styrningen utformas 
så att värden som politisk demokrati, rättsäkerhet och offentlig etik 
tillgodoses, men styrningen ska också genomföras på ett funktionellt, 
kostnadseffektivit och produktiv sätt (Lundquist, 1998). Den i demokratisk 
ordning beslutade politiken ska implementeras och behandlare som direkt 
möter medborgarna blir på det viset representanter för statens eller sin 
organisations politik. Samtidigt tillhör behandlare den typ av yrken där 
generella regler inte alltid är tillämpbara och politiker i detalj inte kan 
föreskriva vad som bör göras i det enskilda fallet. Professionell yrkesutövning 
kräver ett visst mått av autonomi och handlingsutrymme eftersom man 
tillämpar generell kunskap på enskilda människor och måste kunna 
individanpassa behandling och insatser.  Yrkesutövningen är på det viset svår 
att kontrollera och mäta, samtidigt som medborgarna utifrån ett demokratiskt 
perspektiv har rätt till insyn och att utkräva ansvar. Detta är ett dilemma som 
är svårlöst och som också berör frågan om tilliten till professionerna.  
 
För att kunna utveckla verksamheter krävs att politiker och ledare har 
förtroende för professionerna och att professionella har möjligheter att själva 

213 



bestämma i frågor som rör den direkta yrkesutövningen. Men det finns också 
fall där den professionella autonomin blivit ett problem bl.a. för att det saknats 
insyn i och kontroll av arbetet (Olofsson, 2008). I de flesta organisationer 
förekommer båda formerna av styrningslogiker även om den ena eller andra 
logiken kan vara mer framträdande. Projekt som är inriktade på att förbättra 
kvaliteten i verksamheter måste ta hänsyn till dessa två logiker. Det krav som 
kan ställas på ledningen i en organisation är att den kan avgöra när den ena 
eller andra styrningslogiken på bästa sätt främjar en kunskaps- och 
verksamhetsutveckling. 

Lärande och verksamhetsutveckling  
Evidensbaserad praktik förutsätter reflekterande praktiker  
Målet för kunskapsstyrningen inom missbruks- och beroendevården är att 
stimulera till kunskapsutveckling, bl.a. genom projekt som Kunskap till 
praktik, som beskrivs som ett utvecklingsarbete för att förbättra vården för 
patienter och klienter. Med användandet av termer som ”kunskapsutveckling” 
och ”utvecklingsarbete” kan det tyckas märkligt att så lite utrymme ägnas åt 
villkor för lärande i de granskade offentliga dokumenten. En intressant 
iakttagelse är att modellen för EBM växte fram i en kombinaton av 
undervisning och forskning. De forskare som myntade begreppet arbetade 
även som lärare i läkarutbildningen vid MacMaster universitetet, där 
undervisningen byggde på ett problembaserat lärande. En viktig komponent i 
utbildningen var förmågan att på egen hand söka upp och kritisk granska 
forskningsresultat (Bohlin, 2011). Ett förhållningssätt som problembaserat 
lärande har mycket gemensamt med det som Schön (2003) benämner som en 
reflekterande praktik, dvs. att praktiker inte bara löser problem utan också 
formulerar nya genom att reflektera över sin praktik. Om ambitionen med 
kunskapsstyrning är att leda till kunskaps- och verksamhetsutveckling krävs 
det att man också diskuterar och problematiserar villkoren för lärande, där en 
viktig del är möjligheter till reflektion och kritisk granskning av sitt arbete. 
Detta är viktigt om man vill återgå till den ursprungliga modellen för 
EBM/EBP som ett sätt för praktiker att fatta beslut med grund i alla tre 
kunskapskällorna. Detta förutsätter ett förhållningssätt med en reflekterande 
praktiker som är forskare i sin egen praktik. Genom reflektion och kritisk 
granskning av sitt arbete finns förutsättningar att integrera explicit kunskap 
med implicit kunskap för att på så sätt bidra till kunskaps- och 
verksamhetsutveckling inom missbruks- och beroendevården. 

Integrering av explicit och implicit kunskap 
Kunskapsstyrning karaktäriseras av en rationell syn på lärande, med en 
fokusering på information, kunskapsförmedling och kunskapsspridning. Detta 
indikerar en syn på ”kunskap som produkt” snarare än ”kunskap som process” 
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och där den explicita kunskapen har företräde framför den implicita. I 
forskning om lärande i arbetslivet betonas att yrkeskompetens består av 
explicit och implicit kunskap. Implicit kunskap handlar om kunskap som ofta 
är underförstådd och som utvecklas genom erfarenhet, dvs. den professionella 
”vet” vad som är det mest ändamålsenliga handlandet i en given situation. 
Samtidig kan den implicita kunskapen vara byggd på felaktiga antaganden, 
värderingar eller normer som utvecklats på en arbetsplats om hur något ska 
göras. Yrkeskompetens innebär att kunna omsätta teoretisk kunskap i praktisk 
handling, men också en förmåga att reflektera och kritiskt granska sitt arbete. 
Till detta behövs explicit formulerad kunskap för att med hjälp av teoretiska 
begrepp eller annan systematiserad kunskap identifiera, tolka och värdera 
tidigare handlingar. Det krävs således att både den explicita och implicita 
kunskapen utmanas genom reflektion och kritisk granskning. Även den 
kunskap som förmedlas via kunskapsstyrning t.ex. genom nationella riktlinjer 
kan behöva utsättas för kritisk granskning, vilket många gånger är en 
omöjlighet för praktiker. Detta kräver stor kunskap om vetenskapliga metoder 
och det kan vara svårt för personal eller beslutsfattare inom missbruks- och 
beroendevården att sätta sig in i hur underlaget tagits fram och göra en kritisk 
granskning (Antilla, 2008). 

Utvecklingsinriktat lärande och möjlighet till reflektion 
Kunskapsstyrning bygger på en syn på lärande som reproduktivt. De 
lärandeaktiviter som erbjuds handlar ofta om extern utbildning utanför 
arbetsplatsen och inriktas i huvudsak på att lära sig att tillämpa metoder eller 
använda nationella riktlinjer. Ett reproduktivt lärande kan vara nödvändigt för 
nybörjare eller när man byter arbetsplats för att lära sig rutiner eller andra 
strukturer för arbetet. Benner (1984) menar dock att det kan finnas risker att 
allt för stelbent lita på regler och rutiner eftersom det inte hjälper nybörjaren 
att skilja agnarna från vetet, dvs. vad som är viktigt att ta itu med först. Denna 
risk kan dock finnas även för mer erfarna yrkesutövare om regelföljandet blir 
en norm. Frågan är dock hur det reproduktiva lärandet är anpassat till 
behandlare som har en lång yrkeserfarenhet. När det gäller kunskaps- och 
verksamhetsutveckling är det utvecklingsinriktade lärandet en form som borde 
ligga närmare till hands. Denna form av lärande innebär att det måste finnas 
utrymme för reflektion. För att kunna utveckla eller förändra sitt arbetssätt 
krävs att det finns möjlighet till ”omlärning” eller ”avlärning” där föråldrad 
kunskap kan ifrågasättas, utmanas och ersättas med ny eller annan mer 
relevant kunskap. Risken är annars stor att den nya kunskapen tillägnas som 
etiketter och i grunden inte medför en förändring av arbetsätt och metoder, 
vilket resultatet i avhandlingen tyder på. Utrymme för reflektion är ett 
nödvändigt villkor för att utveckla en evidensbaserad praktik som kräver 
reflekterande praktiker som kan koppla samman forskningsbaserad kunskap 
med den egna praktiska kunskapen som förvärvats genom erfarenhet. Det är 
också nödvändigt, om ambitionen är att den forskningsbaserade kunskapen 
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ska leda till kunskaps- och verksamhetsutveckling, att den nya kunskapen är 
aktivt relaterad till vad människor redan vet. Detta kan jämföras med Deweys 
syn på lärande. Dewey betonade att människors erfarenheter ligger till grund 
för lärande genom att de tidigare erfarenheterna omkonstrueras och ”fördjupar 
erfarenhetens mening och förstärker förmågan att styra senare erfarenheters 
riktning” (Dewey, 1998, s.117). Denna rekonstruering blir till en ”sann 
utbildande erfarenhet” till skillnad från när man lär sig något på rutin eller 
slumpmässigt.  

Praktikgemenskaper  
I flera studier av knowledge management har praktikgemenskaper 
(Communities of Practice) identifierats som en nyckelkomponent när det 
gäller kunskaps- och verksamhetsutveckling. Praktikgemenskaper kan vara ett 
sammanhang där gammal och ny kunskap blir föremål för utmaning och 
reflektion. De tvärprofessionella grupper som bildades inom ramen för KtP är 
exempel på grupper som hade förutsättningar att utvecklas till 
praktikgemenskaper, men några viktiga förutsättningar saknades. Det 
handlade om brist på ömsesidighet, dvs. man kände inte varandra tillräckligt 
väl för att gruppmedlemmarna skulle kunna känna tillit till varandra och 
nästan hela projekttiden ägnades just åt det, att lära känna varandra. Man hade 
inte en gemensam repertoar när det gällde språk och begrepp, vilket teamen 
också ägnade tid åt att reda ut. Vidare påtalade flera att det saknades en 
företagsamhet dvs. man saknade en ledare i gruppen som kunde leda 
diskussionerna och stimulera utvecklingsarbetet. Dessutom fanns det brister i 
de mest centrala villkoren för lärande, det var inte helt frivilligt för att delta 
och deltagarna var inte överens om vad som skulle läras eller utvecklas, dvs. 
syftet med projektet var otydligt och föremål för olika tolkningar. 

 
De verksamheter som deltog i fokusgruppsintervjuer när det gällde 
strukturerade intervjumetoder bestod av formella arbetsgrupper som genom 
sättet att organisera arbetet på har större förutsättningar att vara eller utvecklas 
till praktikgemenskaper. Men praktikgemenskaper är inte något som kan 
beordras fram utan det handlar om att skapa förutsättningar för lärande. Det 
krävs för det första att deltagarna uppfattar att man har liknande 
arbetsuppgifter och identifierar sig som tillhörande gruppen eller 
gemenskapen. Men det krävs också att det finns en kultur och strukturer i 
organisationen som uppmuntrar och stödjer lärande. En av de viktigaste 
förutsättningar för lärande i praktikgemenskaper handlar om graden av 
autonomi. Tanken bakom praktikgemenskaper i arbetslivet bygger på att 
professionella yrkesgrupper tillsammans delar och utvecklar ny kunskap för 
att förbättra sin yrkesutövning. Det vill säga att det handlar om kunskaps- och 
verksamhetsutveckling på ett horisontellt plan, kollegor emellan. Det som 
skilde grupperna åt i studien om strukturerade intervjumetoder var vilken 
styrningslogik (organisations- eller yrkesprofessionalism) som var mest 
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framträdande. De grupper som i högre grad karaktäriserades av 
yrkesprofessionalism använde strukturerade intervjuer i det direkta 
behandlingsarbetet. Det är inte en orimlig tanke, att när strukturerade 
intervjuer är integrerade som en naturlig del i arbetet, kan de utgöra en grund 
för reflektion och kritisk granskning av arbetet. Detta till skillnad från när 
strukturerade intervjuer görs utifrån andra syften, t.ex. som rutin eller för 
redovisning.  

 
Strukturerade intervjuer skulle kunna fungera som ett gemensamt 
lärandeprojekt (Wenger, 2000). Genom att göra uppföljningar på både individ- 
och gruppnivå kan det insamlade materialet utgöra underlag för diskussion om 
vad som behöver förändras i verksamheten och om och i så fall vilken ny 
kunskap som behöver utvecklas. Det vill säga ett förhållningssätt som ligger i 
linje med de urspungliga tankarna för både DOK och ASI, men där 
strukturerade intervjumetoder i några av verksamheterna istället kommit att bli 
ett instrument för att endast utreda behov eller används i redovisningssyfte. 
Men för att ASI/DOK eller andra lärandeprojekt ska kunna tjäna som ett 
redskap för kunskaps- och verksamhetsutveckling måste det också finnas 
organisatoriska förutsättningar för lärande. 

Slutord  
Sammantaget visar resultatet i avhandlingen att det kan finnas skäl att tvivla 
på att kunskapsstyrning – i den form som den framträtt i avhandlingen – kan 
fungera som ett medel för att bidra till kunskaps- och verksamhetsutveckling 
inom missbruks- och beroendevården. Strategier med detta syfte måste beakta 
lokala förhållanden i termer av organisatoriska och professionella villkor. 
Därtill krävs att beslutsfattare är medvetna om hur dessa villkor samspelar 
med förutsättningar för lärande och tar hänsyn till detta vid planering och 
genomförande av olika insatser. Med tanke på de goda intentionerna, att med 
statliga och regionala insatser medverka till en kunskapsbaserad missbruks- 
och beroendevård, finns det all anledning att hoppas på en framtida 
förändring, där dessa villkor får ett tydligt genomslag. 

 
Utvecklingen tycks dock gå i en annan riktning genom att den statliga och 
centraliserade kunskapsstyrningen ytterligare förstärks. Exempel på det är 
inrättandet av ett gemensamt kunskapsråd för hälso- och sjukvård och 
socialtjänst, samtidigt som styrningen knyts till indikatorer och resurser. Detta 
innebär en styrning på distans där den kontext- och situationsbundna 
kunskapen riskerar att gå förlorad samtidigt som styrningen minskar 
professionernas handlingsutrymme. Istället för att bidra till kunskaps- och 
verksamhetsutveckling kan en tvingande form av kunskapsstyrning leda till 
försämrad kvalitet och effektivitet inom missbruks- och beroendevården, 
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genom att utrymmet för organisationer och professioner att själva bedöma vad 
som är relevant kunskap och utveckla kunskap i relation till lokala 
förhållanden minskar.  
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SUMMARY 

Background and aim 
New ways of governing the public sector have been introduced in Sweden and 
in other Western countries since the early 1990s. These new forms of 
governance are usually termed New Public Management (NPM). They imply 
that the public sector can and should be guided by the same principles as a 
private enterprise and that citizens, now called customers or users, should be 
able to choose services from both private and public providers (Ahlbäck 
Oberg & Widmalm, 2013). The consequences of and the challenges to 
professional work, as well as some of the unintended consequences, have been 
discussed both among researchers as well as in the media (Evetts, 2010; 
Liljegren & Parding, 2010; Zaremba, 2013). This thesis has its starting point 
in what the new governance of the public sector can entail for professional 
work, with a special interest in how professionals adapt and interpret the 
governance to a local context of substance abuse treatment.  

 
How the public sector is governed is not a new issue. It has been the subject of 
discussion since the early 1970s and various ideas have succeeded each other 
(Premfors, 2009). New steering instruments have been introduced within the 
context of NPM. The thesis discusses one of these new 
instruments,”Kunskapsstyrning” that more clearly than others is intended to 
influence the content of the professional practice. It is a form of governance 
that already exists or is being developed in several welfare sectors, such as 
health care, care for the elderly and disabled as well as in education and social 
services. “Kunskapsstyrning” is a Swedish expression, meaning policy-driven 
processes to promote the use of evidence-based practices.  The closest 
translation for this concept is “knowledge governance”, which is the term I 
will use in this summary. 
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Knowledge governance and evidence-based practice  
The aim of knowledge governance is to develop an evidence-based practice 
(EBP). Knowledge governance is, however, not the same as EBP, but is rather 
the means to achieve it (Socialstyrelsen och SKL, 2011). EBP ideally entails 
that the practitioners’ assessments and decisions are based on three sources of 
knowledge: the best available scientific knowledge, the professional expertise, 
and the user experience (SOU 2008: 18). The motivation for steering towards 
EBP is that public services need to be more efficient, transparent, comparable 
and beneficial to the clients (SOU 2007: 10; SOU 2008:18). 

 
Knowledge governance in this context means that the government takes 
responsibility for compiling and distributing knowledge and that the 
responsibility for developing and reviewing knowledge has moved from the 
professions to government agencies and authorities. A related concept is 
knowledge management, which when used in human service organizations 
also aims to develop an evidence-based practice. Knowledge management 
emphasizes the development of knowledge within an organization, while 
knowledge governance emphasizes the exercise of public authority and entails 
a top-down perspective. The difference between the two concepts can be 
expressed as governance in organizations or governance of organizations. 
 
An example of knowledge governance is to make recommendations and 
binding regulations that are grounded in scientific knowledge reviews, one 
example being the National Guidelines for Substance abuse treatment. These 
are issued by the National Board of Health and Welfare and provide 
information about the methods and approaches that have evidence and should 
thus be used in substance abuse treatment (Socialstyrelsen, 2007). The 
national guidelines form the core of an evidence-based practice and have 
become a high priority (ÖK, 2008). 

 
Another example of knowledge governance is a project “Knowledge to 
Practice” (KtP) which ran from 2008 to 2014. The basis for the project was 
special agreements between the government and the Swedish Association of 
Local Authorities and Regions (SKL). The KtP aimed at implementing the 
national guidelines and at providing support to local governments to build 
regional knowledge structures, in order to improve collaboration between 
substance abuse treatment providers as well as to educate and inform 
politicians, managers and practitioners on which method and approach that has 
the best effect (SKL, 2008). Training activities focused, among other things on 
structured interview methods, such as ASI (Addiction Severity Index) and 
DOC (Documentation of clients). With both methods, structured interviews 
can be used to identify needs, assess appropriate interventions and evaluate 
interventions.  
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One of the examples of empirical knowledge governance in the thesis consists 
of a regional project in the framework of KtP, which aimed at implementing 
national guidelines and improving cooperation between different actors in 
substance abuse treatment. The second example involves the use of structured 
interview methods in substance abuse treatment. The focus is on how 
professionals in substance abuse treatment adapt and interpret these two 
examples of knowledge governance for a local practice. 

Organizational and professional conditions 
Substance abuse treatment is interesting as an empirical example from several 
perspectives. The area was the first from the social field to use national 
guidelines, which had previously guidelines only been used in the health care 
field. Substance abuse treatment is characterized by specific organizational 
and professional conditions. One of these is that there is not just one single 
profession that acts in the field and that the responsibility is divided among 
several service providers. They may include state, county, and municipal 
authorities as well as non-profit or private actors. The focus of the thesis is the 
municipal and county service providers. 

 
Substance abuse treatment has been characterized as "a professional field 
without professionals", without "clear-defined, certified professionals with 
accountability for the area" (Bergmark & Oscarsson, 1994). The authors want 
to highlight the status and legitimacy of the professional field in this 
description, not to judge the quality of interventions in the field. Social 
workers, psychologists, doctors, nurses and other professionals work together 
in substance abuse treatment. There are also groups in the field who have 
different educational backgrounds or groups who lack higher education. The 
majority of the staff have a university or college education and have acquired 
a knowledge base that is suitable for their particular profession; social work 
for social workers, medical science for doctors, caring science for nurses, 
psychology for psychologists etc. This thesis focuses on the practitioners who 
work in direct contact with clients and are hereafter referred to as 
professionals.  

 
Substance abuse treatment can thus be described as a multifaceted field and its 
governance, is aimed at creating a greater homogeneity. There is tension 
between governance and professional autonomy while at the same time also 
tension between striving for greater homogeneity and the heterogeneous field. 

Knowledge governance and learning 
The aim of knowledge governance is to develop knowledge on both an 
organizational and a professional level. A term used in this context is "Quality 
improvement” (Socialstyrelsen & SKL, 2011). Terms, such as knowledge 
development and Quality improvement, indicate there is an assumption that 
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there are some educational activities in the organizations and among the 
professionals, even if the conditions for these activities are not discussed to 
any great extent in public documents. EBP places greater demands on 
developing forms for workplace learning and reflection in order to provide 
professionals with opportunities to integrate scientific knowledge with their 
experience-based knowledge (Nutley et al., 2007). However, only a few 
studies have had this focus (Nilsen, Nordström & Ellström, 2012). The 
scientific literature in the field generally focuses either on workplace learning 
or knowledge management: 

 
Typically, the extensive, inter-disciplinary and contested literatures 
on learning and KM [knowledge management] are treated as two 
separate bodies (Williams, 2012). 

 
The present thesis aims to contribute knowledge in this relatively unexplored 
area by also discussing conditions for knowledge and organizational 
development in relation to knowledge governance.  

Aims and research questions  
The overall aim is to contribute to a greater understanding and knowledge 
about the meaning of and conditions for knowledge governance in substance 
abuse treatment. More specifically, the thesis aims to examine how knowledge 
is interpreted by the professionals in substance abuse treatment and adapted to 
local practice in relation to organizational and professional conditions. The 
thesis also wants to highlight the implications this may have on the 
development of knowledge at an organizational and professional level. This 
aim can be formulated into a number of specific questions: 

 
• How has the concept of knowledge governance emerged and established 

itself as a new form of governance and what will that mean for 
organizational and professional knowledge development? 
 

• How and for what reason do professionals interpret and adapt the content 
of the project Knowledge to Practice? 

 
• How and for what reason do professionals interpret and adapt the use of 

the structured interview methods ASI and DOC? 
 

• How can professionals’ experience of knowledge governance be 
understood in the light of organizational and professional conditions for 
substance abuse treatment? 
 

• What factors are important for promoting knowledge development 
intended to improve practice in substance abuse treatment? 
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Theoretical perspectives  
Three perspectives are used in this thesis in order to address the research 
questions: a neo-institutional approach, professional theories and perspectives 
on workplace learning. Neo-institutional theory is intended to provide a 
theoretical framework to be combined with professional theory in order to 
illustrate the issues of the thesis from both a structural and an actor 
perspective. It is common that neo-institutional theory is combined with other 
theories since the theory has its limitations. The neo-institutional approach is 
best suited for discussing phenomena common to organizations but the closer 
you come to "practice details, what you actually do, the closer to the boundary 
of the applicability of the institutional theory's you get”  (Johansson, 2009, p. 
14).  

 
The Neo-institutional framework contributes to the understanding of how 
knowledge governance and evidence-based practice has been established and 
spread and how organizations adapt to similar organizations in the same field. 
Key concepts in the thesis from the neo-institutional theory are "translation" 
and "editing" used as a counterpart to the more mundane terms "adaptation" 
and "interpretation". Professional theories are used to analyze how the 
professionals’ conceptions of the content of knowledge governance are shaped 
by the conditions of professional work and how this may assume different 
forms depending on the local context. In order to be able to discuss the 
conditions for learning in organizations the thesis includes a perspective on 
learning in working life, related to knowledge management. Furthermore, 
communities of practice will be discussed, as it has been identified in several 
studies as a key component for knowledge management (Gabbay et al., 2003; 
Leung, 2009; Sandars & Heller, 2004: Williams, 2012). 

Method and analysis 
The thesis adopts a structural and actor perspective as the aim is to highlight 
and understand the implications of knowledge governance, in terms of both 
the structure and the actors. Concepts such as understanding and interpretation 
are fundamental in this work. The epistemological foundation of the thesis is 
from the hermeneutic research tradition. 

 
The empirical material consists of three studies. The first consists of a 
document analysis and a narrative literature review. The purpose of the 
document analysis was to investigate how knowledge governance is presented 
in official documents. The analysis showed that knowledge governance is 
increasingly linked to the implementation of an evidence-based practice, 
which thus entailed that the concept of EBP and its relation to knowledge 
governance also became the object of analysis. The results of the document 
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analysis showed, amongst other things, that the definition of knowledge 
governance was ambiguous. In order to examine the term's meaning and 
origin, and to gain a picture of how the term has been used in other contexts – 
in Sweden and internationally – a Narrative literature review was performed. 
The search term used, as a counterpart to knowledge governance, was 
knowledge management in combination with one of the keywords "evidence-
based policy", "substance abuse" “organizational factor” and “professional”. 

 
The second study, Knowledge to Practice, is a regional project carried out as a 
part of a national project and focuses on substance abuse treatment in one 
county and five municipalities. In the project a total of 59 representatives from 
three organizations; mental health (22), primary health care (13) and social 
services (24) participate. Five focus groups were carried out from October to 
November 2010. A total of 21 individuals participated in the interviews, 
corresponding to nearly half of the total participants in the project. The 
regional KtP aimed partly at implementing the national guidelines for 
substance abuse treatment and partly at increasing the collaboration between 
the different organizations that were part of the project. In order to achieve 
these aims, the actual project was based on a specific method for quality 
improvement work, Learning sessions.  

 
In study 3, Structured interview methods, focus groups were carried out in six 
substance abuse treatment services that used one of the structured interview 
methods ASI or DOC. The organizations represented different parts of 
substance abuse treatment services within the county or the municipalities. 
The interviews were conducted with professionals in outpatient care, 
residential treatment and housing support. The professionals had different 
educational backgrounds and none of the organizations had a group of staff 
that consisted only of one single profession. A total of 25 people participated 
in the focus groups that were conducted from October to December 2012. 

 
The interviews were recorded using an iPod and then transcribed. The analysis 
of all the focus group interviews has been conducted in the same way. The 
analysis of the material from the focus groups has some similarities to that in 
Grounded theory, but my primary starting point was not to generate a theory. 
The analysis of focus group interviews was inspired by Goodson and Choi 
(2008), who have described how they analyzed material in a study on teachers' 
professionalization. Other sources of inspiration have been the analysis of 
focus groups (Halkier, 2010), and analysis of qualitative interviews (Bryman, 
2011; Kvale & Brinkman, 2009). The first step in the analysis, which was 
empirical, was to code a certain content that described what the interviewees 
talked about. In the next step codes were combined into categories followed 
by a third step when the categories were formed into themes and concepts 
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based on the chosen theoretical perspectives. The analyses have been 
characterized by alternating between empiricism and theory.  

Results 
New Public Management is a generic term for new forms of governance in the 
public sector. Transnational processes and structures allow countries and 
organizations to be affected by the same kind of ideas that are in circulation 
(Scott, 2008). Within the neo-institutional approach the metaphor of travel has 
been used to describe the circulation of ideas to emphasize that management 
ideas do not flow automatically but follow certain highly structured and well-
worn routes (Johansson, 2002; Sahlin & Wedlin, 2008). Two ideas that have 
travelled between different contexts are knowledge management and 
evidence-based practice. These two phenomena are part of NPM with its 
emphasis on control, performance and accountability of organizations and 
professions. Something happens with ideas on the journey as they are adapted 
and interpreted in different contexts than where they originated. 

 
The analysis of public documents in study 1 showed that the term knowledge 
governance is ambiguous and also lacks a definition. Knowledge governance 
and evidence-based practice have occurred in different contexts but have been 
linked together so that the goal of knowledge governance becomes EBP. The 
term knowledge governance has had a major impact in terms of governance 
and in the Swedish context became synonymous with a top-down steering, a 
steering of organizations. Knowledge management was found to have a 
different meaning than the Swedish term “kunskapsstyrning” (knowledge 
governance), even if the objective is the same, i.e. to develop evidence-based 
practice. Knowledge management is more concerned with developing 
organizational structures regarding knowledge sharing and knowledge 
exchange, a steering in organizations. The meanings of the different terms and 
the implications for learning are illustrated in Table 4 in the thesis. 
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Table 4. Knowledge governance and knowledge management 
 Knowledge governance  Knowledge management  
Steering goal  
 

Evidence-based practice  Evidence-based practice 

Type of knowledge   Explicit knowledge prevails  Explicit and implicit 
knowledge presuppose each 
other  
 

Approach to knowledge  
 

Knowledge as product   Knowledge as process 

Activity  Produce, compile and 
spread knowledge 
 

Exchange and share 

Learning takes place 
through 
 

External information and 
training 

Learning organizations  

Knowledge valued by   Networks of expertise Professionals  
   
Governance  Governance of 

organizations  
Management in organizations  
 
 

   
 
The results of study 2, Knowledge to Practice showed that the project's 
purpose and approach (Learning sessions) were perceived as multifaceted and 
became the subject of translation and editing in relation to the local context. 
This process was influenced by both professionals as well as organizational 
conditions. There were differences between organizations in terms of how 
they perceived the working task “substance abuse treatment” and in the way 
the work was organized, which in turn affected the opportunities for 
collaboration. In addition, the results showed that there were perceived 
differences in terms of status, both between organizations and between 
professions, and that the interviewees perceived “substance abuse treatment” 
as an area of low priority within each organization. The point of departure in 
the classical professional theories (Abbott, 1998; Freidson, 2001; Larsson, 
1997) is that there is a struggle between professions to claim jurisdiction over 
an area that is vacant. There was no evidence of such a professional struggle in 
this study. The result showed instead that organizations' interest in the area 
varied and that it is rather a matter of avoiding responsibility than asserting 
jurisdiction over an area, and that the "fight" to withdraw from jurisdiction 
took place between organizations instead of between professions. 

 
The results of Study 3, Structured interviews, showed in the same way as in 
Study 2 that the content of knowledge governance became subject to 
translations and edits in relation to the local context. None of the treatment 
units used structured interviews in the same way, although there were 
common denominators. Three different uses for structured interviews could be 
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identified. Two of the treatment units use the interviews primarily as a tool in 
the treatment process, others for reporting statistical data and in two treatment 
units interviews were carried out as a routine. In the translation process, some 
parts of the model have been toned down or removed altogether, and in two of 
the treatment units, it seems that only the label was transferred. For an idea to 
be conveyed it needs to be packaged in a way that makes it easy to transfer. 
The underlying basic assumptions or complex technologies that the idea or 
model refers to are difficult to transport (Sahlin-Andersson & Sevon, 2003). It 
is more difficult to transport the underlying idea of structured interviews as a 
documentation system for treatment, follow-up and organizational 
development than introducing structured interviews as a questionnaire. 

 
The differences in the use of structured interviews could be linked to the 
concepts of organizational and occupational professionalism. Organizational 
professionalism is characterized by a bureaucratic control of the professionals, 
hierarchical decision-making, standardized procedures, external control of 
professional practice, performance management and the professionals may be 
held accountable. Occupational professionalism on the other hand is 
characterized by a trust between employer-professional and professional-
client, based on the idea that the profession self-governs its work and has its 
own quality control and that there is room for discretion (Evetts, 2010). The 
treatment units that to a greater extent were ruled by occupational 
professionalism used structured interviews as a tool in the work, while the 
units that used structured interviews for reporting or performed the interviews 
as a routine were ruled by a logic that was characterized by organizational 
professionalism. 

 
In addition to the impact of the governance of organizations the result also 
shows that perception of professional work is of importance when it comes to 
the use of structured interviews. The professionals in the examined treatment 
units did not perceive systematic follow-ups as a natural part of the work. 
They were focused on the daily work as a priority itself. There was also a lack 
of time and knowledge for discussing how the result of the interviews could be 
used to improve the treatment and also a lack of support and management 
commitment. Some of the professionals in the different treatment units 
associated structured interviews with a bureaucratic investigative technique 
that they felt threatened to disrupt the relationship with the clients. 

Conclusions 
Some conclusions that can be drawn, based on the empirical studies and the 
theoretical perspectives, are presented below: 
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Preparation and strategies 
Before starting a project, it is necessary to begin with an assessment of the 
organization's culture and structure. The strategies should be tailored to the 
organization instead of trying to replicate a practice developed by others. It is 
not sufficient with a structure for implementation if there is no familiarity with 
the organizational and professional conditions. The program must be anchored 
throughout the organization and decision-makers must have knowledge of 
what the program means in real terms and what it might require in terms of 
resources. A discussion on whether there may be systems or logic in the 
organization that can defeat the purpose of the knowledge governance is 
needed. It is also important that the organization in its strategy is congruent, 
i.e. that talk and action are consistent. Credibility is a key factor for 
succeeding in motivating professionals towards knowledge and organizational 
development. 

Towards an Organizational Field 
The Knowledge management is aimed at substance abuse treatment as if the 
latter were an organizational field. The result shows that this is not the case. 
The thesis discusses some of the factors that hinder such a development. The 
first factor deals with management steering measures. In light of the NPM it 
has become more important to ensure one’s own organization's effectiveness, 
economy and refinement of tasks than to collaborate on the task “substance 
abuse treatment”. Joint projects must be accompanied by a mandate for 
change. The second factor concerns the fact that the field is made up of 
various professions, which complicates the understanding of each other's way 
of thinking about and understanding addiction problems. Different professions 
can be an asset, but it requires that training efforts and projects are organized 
after this realization. The focus should be on sharing each other's knowledge 
instead of targeting the same training to everyone, regardless of profession and 
organization. A third factor is the lack of higher education focused on abuse 
and the lack of specializations in already existing professional educations; 
doctor, nurse, social worker, psychologist, etc. Government authorities' actions 
in this matter demonstrate these different approaches. The Swedish Higher 
Education Authority, UKÄ, advocates, for example, that social work 
education should be a generalist education and the attempts to develop 
approaches to substance abuse treatment have been rejected, while at the same 
time the need for specialized training is called for in public inquiries. One way 
to affect the quality of substance abuse treatment is to develop training 
programs focusing on the area, both at the undergraduate and graduate levels. 

Competing logic for professional work  
It also seems that managerial strategies for controlling professional work are 
of importance. In organizations with a bureaucratic and hierarchical decision-
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making process, responsibility for the development and control of the 
professional work is transferred to management, while responsibility in 
organizations with more collegial governance to a greater extent lies with the 
professionals. It seems likely that the main logic of professionalism that 
governs professional work is leading to different translations and edits of 
knowledge governance. Professionals, who to a greater extent are managed by 
occupational professionalism, are more jointly responsible for developing the 
agency, for discussing as a team how to do, for sharing knowledge with each 
other and deciding together what good quality work is. In an agency that has 
more similarities with the logic of organizational professionalism, the 
consequence may be that the professionals adapt the professional work to the 
organizational logic or perform tasks in a routine fashion, without reflection. 
The logic, which essentially rule, affect the development of quality in 
substance abuse treatment. 

 
Organizational professionalism and occupational professionalism illustrates 
the tension between professionals’ autonomy and the state or organizational 
governance. Government steering is needed so that society's resources can be 
used effectively and that the citizens are offered equal care, regardless of 
where they live or of the priorities of resources made by the 
municipality/county council. It is, however, also necessary for professional 
autonomy and discretion as general rules are not always applicable on 
individual cases. In most organizations both forms of steering logic exist even 
if one or the other logic may be more prominent. Projects that focus on 
improving the quality of activities must take account of both these two forms 
of logic. Demands that can be made on the management of an organization are 
to determine when one or the other steering logic best promotes knowledge 
and organizational development. 

Learning 
If the ambition of knowledge governance is to lead to knowledge and 
organizational development it is also necessary to question the conditions for 
learning. It involves a discussion of perception of knowledge and what form of 
knowledge is to be developed. 

 
Research on workplace learning emphasizes that professional competence 
consists of an integration of explicit and implicit knowledge. Implicit 
knowledge is knowledge that is often inarticulate and developed through 
experience, while explicit knowledge is knowledge that can be described, 
codified in manuals, procedures or rules and that may be spread (Nilsen, 
Nordström & Ellström, 2012). In order to stimulate knowledge and 
organizational development it is necessary to take both knowledge forms into 
account. Professional competence means being able to convert theoretical 
knowledge into practical action, but also being able to reflect and critically 
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assess one´s work. There must be space for reflection at work in order for an 
integration of implicit and explicit knowledge to be possible (Cf. Jenner, 2009; 
Nutley, Walter & Davies, 2007, Sandar & Heller, 2004). 
 
Another issue that needs to be considered is what kind of learning an 
organization tries to apply, a reproductive or a development-oriented learning 
(Ellström, 2005). The reproductive learning concerns acquiring routines where 
the tasks, goals and other conditions are assumed to be given. It is a requisite 
learning for acquiring knowledge, principles and rules and for dealing with 
repetitive tasks and situations. Development-oriented learning, however, 
concerns going beyond established limits. It entails being able to identify what 
kind of situation, problem or task that is at hand, and not primarily to solve 
problems. This implies a questioning of established routines and patterns of 
behaviour and involves a critical and reflective approach (Ellström, 2005). 
The development-oriented learning requires that the professional has 
discretion. Depending on what type of knowledge that is in focus, different 
ways of organizing learning are required. A learning designed to handle 
routines does not require discretion in the same way, it is instead primarily an 
adaptation to the prevailing structures in the workplace. On the other hand 
learning which aims at developing approaches and methods to a greater extent 
requires that professionals have discretion in order to make their own 
decisions and organize their work.  

Communities of Practice 
In several studies of knowledge management Communities of Practice (CoPs) 
has been identified as a key component in terms of knowledge and 
organizational development. Communities of Practice are groups who act and 
learn together. They are characterized by the existence of a domain (a defined 
area), a practice (doing something together) and a community (to identify 
themselves as belonging to a particular group) (Wenger, 2000). But 
communities of practice are not something that can be commanded. It is about 
creating the conditions for learning. It first requires that the participants 
perceive that they have similar duties and identify themselves as belonging to 
the group or community. Further it also requires that there is a culture and 
structure of the organization that encourages and supports learning. One of the 
main conditions for learning in communities of practice concerns the degree of 
autonomy. Communities of Practice in working life are based on the 
prerequisite that professional groups share and develop new knowledge 
together to improve their professional practice, which means it concerns 
knowledge and organizational development on a horizontal level, between 
colleagues. In order to create conditions for communities of practice in work 
may be a way to succeed in terms of knowledge and organizational 
development. 
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A summary of the results of the thesis is that knowledge governance that does 
not take local conditions into account in terms of organizational and 
professional conditions and that does not question the conditions for learning 
will not attain the intended effect, if the real intention is to stimulate 
knowledge and organizational development. 
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Bilaga 1. Förteckning av offentliga tryck  
Titel på dokumentet År Typ av dokument Ansvarig myndighet 

eller organisation  
God vård på lika villkor: om statens 
styrning av hälso- och sjukvården. 

SOU 1996:66 Betänkande  Socialdepartementet  

Hållbar samhällsorganisation med 
utvecklingskraft.  

SOU 2007:10 Betänkande  Finansdepartementet 

Evidensbaserad praktik inom 
socialtjänsten - till nytta för brukaren. 

SOU 2008:18 Betänkande Socialdepartementet  

Personer med tungt missbruk: 
stimulans till bättre vård och 
behandling.   

SOU 2005:82 Betänkande  Socialdepartmentet 

Missbruket, Kunskapen, Vården. 
Missbruksutredningens 
forskningsbilaga.  

SOU 2011:6 Betänkande  Socialdepartementet 

Mot bättre vetande. Statens roll vid 
kunskapsstyrning av hälso- och 
sjukvården. 

SOU 1999:66 Bilaga till SOU Socialdepartementet 
 

Kunskap till praktik. 2008 Broschyr  SKL  
Utveckling av missbruks-och 
beroendevården. En presentation av 
kunskap till praktik. 

u.å Broschyr SKL 

En samlad kunskapsstyrning för 
hälso- och sjukvård och socialtjänst.  

2014 Departements 
skrivelse  

Socialdepartementet  

Prioriteringar inom hälso- och 
sjukvården. 

1996/97: 60 Proposition  Socialdepartementet  

Ändringar i socialtjänstlagen.  
 

1996/97:124 Proposition  Socialdepartementet  

Behandling av alkohol- och 
narkotikaproblem. En evidensbaserad 
kunskapssammanställning. Volym 1. 

2001 Rapport  Statens beredning för 
medicinsk 
utvärdering (SBU) 

Nationellt stöd för 
kunskapsutvecklingen inom 
socialtjänsten.  

2001 Rapport  Socialstyrelsen  

För en kunskapsbaserad socialtjänst. 
Redovisning av ett regeringsuppdrag 
2001-2003. 

2004 Rapport  Socialstyrelsen  

Uppföljning av två 
genombrottsprojekt. Bättre flyt i 
vården I och II. 

2006 Rapport  SKL 

Kunskap till praktik lägesrapport om 
implementering av nationella 
riktlinjer inom missbruks- och 
beroendevård. 

2008 Rapport SKL 

Mot en effektivare kunskapsstyrning. 
Kartläggning och analys av nationellt 
och regionalt stöd för en 
evidensbaserad praktik i hälso- och 
sjukvården. 

2009 Rapport Socialstyrelsen och 
SKL  
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På väg mot en evidensbaserad praktik 
inom socialtjänsten. Kartläggning, 
analys och förslag för att förbättra 
kunskapsstyrningen. 

2011 Rapport 
 
 

Socialstyrelsen och 
SKL 

Förslag till nationell modell för 
kunskapsstyrning – enligt 
regeringsuppdrag om att utveckla 
modellen för God vård. 

2012 Rapport Socialstyrelsen  

Utveckling av missbruks- och 
beroendevården. Delrapport mars 
2014. 

2014 Rapport SKL 

Nationella riktlinjer för missbruks- 
och beroendevården. Vägledning för 
socialtjänstens och hälso- och 
sjukvårdens verksamhet för personer 
med missbruks- och 
beroendeproblem. 

2007 Riktlinjer  Socialstyrelsen  

Nationella riktlinjer för missbruks- 
och beroendevården 2014. Stöd för 
styrning och ledning. Preliminär 
version. 

2014 Riktlinjer  Socialstyrelsen  

Överenskommelse mellan staten och 
Sveriges Kommuner och Landsting 
om implementering av Nationella 
riktlinjer för missbruks- och 
beroendevården för 2008. 

2008 Överenskommelse Regeringen och SKL 

Överenskommelse mellan staten och 
Sveriges Kommuner och Landsting 
om stöd till implementering av 
nationella riktlinjer för missbruks- 
och beroendevården för 2009.  

2009 Överenskommelse Regeringen och SKL  

Plattform för arbetet med att utveckla 
en evidensbaserad praktik inom 
socialtjänsten- en överenskommelse 
mellan staten och Sveriges 
Kommuner och Landsting.  

2010 Överenskommelse Regeringen och SKL 

Överenskommelse mellan staten och 
Sveriges Kommuner och Landsting 
om stöd till implementering av 
nationella riktlinjer för missbruks- 
och beroendevården för 2008. 

2010 Överenskommelse Regeringen och SKL  

 
 

244 



 

Bilaga 2. Frågeguide: Kunskap till praktik 
 
• Vill ni berätta vad ni heter, vad ni arbetar med och i vilken verksamhet ni 

arbetar? 
 
• Kan ni berätta hur det kom sig att just ni deltog i lärandeseminarierna 
 
• Hur uppfattade ni målet med lärandeseminarierna?  
 
• Hur har ni arbetat med detta? / Vad har ni arbetat med i gruppen? 
 
• Har ni fortsatt att träffas? 
 
• Vad har varit positivt med lärandeseminarierna som arbetsform? 
 
• Vad har varit negativt med lärandeseminarierna som arbetsform? 
 
• Om ni skulle ge råd till andra län som ska jobba med implementeringen av 

de nationella riktlinjerna, skulle ni då rekommendera lärandeseminarierna 
som arbetsform? 

 
• Är det något ni tänker på som inte blivit sagt? 
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Bilaga 3. Frågegudie: Strukturerade intervjumetoder 
   
1 Berätta vilka ni är, namn, yrkestitel, yrkeserfarenhet och 

utbildning samt era arbetsuppgifter.  
 

2 Berätta om hur ni använder er av ASI/DOK/? 
 
Hur länge har ni använt ASI/DOK? 
 
 

3 Berätta om något tillfälle när ni tycker att ni haft nytta av att 
ha gjort en ASI/DOK- intervju. 
 
Om man inte kommer på något exempel: Rent allmänt – 
vilken nytta tycker ni att ni haft av att ni gjort intervjuerna? 
 
Om man inte haft någon nytta av att göra intervjuer: Vilken 
nytta skulle man kunna ha? 
 

4 Vilken betydelse har arbetet med strukturerade intervjuer för 
att kunna erbjuda klienter/patienter en lämplig behandling  
…..  och för utvecklingen av verksamheten? 
 (om man inte svarar på denna under frågeområde 3) 
 

5 Om ni tänker tillbaka på de år som ni använt ASI/DOK. Vilka 
är era viktigaste erfarenheter?  
 

6 Tycker ni att jag uppfattat diskussionen på rätt sätt eller är det 
något som jag missat eller missförstått? 
 
 

7 Är det något vi missat? Är det någon som vill tillägga något? 
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