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Förord 
 

Denna avhandling har skrivits i en turbulent tid, överskuggad av extremistiska 
rörelsers brutalitet. I en tid där högerextrema är på frammarsch i västvärlden. I 
en tid där Islamiska statens (IS) bestialiska handlingar dagligen chockerat en hel 
värld sedan 2014. I en tid där humanitära katastrofer pga. krig i flera länder 
runtom i Mellanöstern skapat hjärtskärande flyktingkatastrofer. I en tid där 
västmakter som bär en del av ansvaret för dessa katastrofer, stänger gränser 
och hjärtan för att hantera det som för dem blivit en flyktingkris. I en sådan 
turbulent tid har det inte alltid varit lätt att hitta den ro och koncentration som 
ett avhandlingsarbete kräver. Att under sådana omständigheter påbörja och 
avsluta ett avhandlingsprojekt har varit möjligt tack vare många personer som 
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med dig av dina kunskaper om professionssociologi. Tack också för att ni alltid 
tog er tid för att diskutera mina tankar och texter. Björn och Lars, denna 
avhandling är en produkt av er goda vägledning.  
 
Ett alldeles speciellt och varmt tack riktar jag också till Astrid Schlytter, min 
forskarkollega och min goda vän. Du banade vägen för min resa inom 
akademin. En resa som hade varit mycket svårare utan dig. Under vårt långa 
samarbete har jag lärt mig enormt mycket av dig, både om vetenskapligt arbete 
mot förtryck, för förändring av utsattas villkor och om livet i Sverige. 
 
Ett enormt stort tack går också till Annika Forssén och Cia Nyman för all 
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Lennart Nygren för din ödmjukhet och för att du generöst delade med dig av 
dina kunskaper och erfarenheter som berikade avhandlingen på olika sätt.  
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Jag vill också tacka Peter Dellgran för alla värdefulla kommentarer som jag fick 
under slutseminariet. Ett särskilt varmt tack går också till alla kollegor vid 
institutionen för socialt arbete som har kommenterat mitt avhandlingsmanus i 
olika stadium.  
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Abstract 
 
The aim of this thesis is to study whether the Swedish state’s efforts to govern the 
professional practice of social workers (SWs) by knowledge to achieve an evidence-based 
practice, address the difficulties that SWs encounter in their practice. The Swedish state’s 
ambition is to govern the practice of social work by ideas and methods originating from 
medicine. The thesis therefore compares, through four different studies, the professional 
practice of SWs with general practitioners (GPs) as the most comparable sub-profession in 
medicine. The research questions that the thesis seeks to answer are: 

• What situations are perceived as problematic and non-problematic by SWs and 
GPs? 

• How does the professionals’ relationship with clients affect the performative 
aspects of these occupations’ enactment of their practice? 

• How do SW and GPs experience the state’s efforts to govern their professional 
practice by knowledge? 

• What problems can arise when the Swedish state builds its knowledge governance 
of social work practice on a comparison with medicine, even though these 
professional fields exhibit a number of important differences? 

 
The empirical material in the first and second studies consists of 52 narratives, written by 
SWs and GPs on problematic and non-problematic situations. The third study is based on 
vignette-based focus group interviews with 25 SWs and GPs. And the fourth study is based 
on a literature review, consisting of 54 articles about SWs’ and GPs’ practice.  
 
A first finding is that professionals rarely describe lack of knowledge or difficulties with 
knowledge use as problematic. A second finding is that non-problematic situations are 
connected to professionals’ control of the intervention process. SWs gained control of the 
relationship with the client either by use of coercive means or by the client’s active co-
operation. GPs gained control of the intervention process by the use of professional 
knowledge. A third finding is that an understanding of professional practice as a linear 
process consisting of diagnosis, inference and treatment reflects GPs’ practice but not all 
aspects of SWs’ practice. A fourth finding is that both professions hold ambivalent 
positions towards evidence-based risk reductions technologies. The responses towards 
organisational risk reductions technologies differ in that GPs are sceptical, whilst SWs take 
a more pragmatic view.  
 
A main conclusion is that the Swedish state’s efforts to govern the performative aspects of 
SWs’ practice by knowledge, runs the risk of becoming a insufficient strategy since they 
tend to exhibit two main blind spots. The first is that these efforts tend to ignore that the 
relationship with the client has a crucial affect on and conditions SWs’ and in problematic 
situations also GPs’ knowledge use. The second is that the efforts also tend to ignore that 
control of the intervention process is not always maintained through control of knowledge 
use. For SWs control of the relationship with clients represents another mode of 
professional control of the intervention process.   
 
Keywords: Social workers, GPs, performative aspects of professional practice, relationship 
with clients, welfare state, knowledge governance, EBP 



 iv 

Avhandlingen baseras på följande fyra delstudier: 
 
 
I: Rexvid, D., Blom, B., Evertsson, L. & Forssén, A. (2012). Risk 

reduction technologies in general practice and social work. Professions 
& Professionalism, 2(2). 

II: Rexvid, D., Evertsson, L., Forssén, A. & Nygren, L. (2014). The 
precarious character of routine practice in social and primary health 
care. Journal of Social Work, 15(3), 317-336. 

 
III: Rexvid, D. & Evertsson, L. (2016). Non-problematic situations in 

social workers’ and GPs’ practice situations. Professions & 
Professionalism, 6(3).  

 
IV Rexvid, D. (in press). Who is viewed as client by social workers and 

general practitioners? In B. Blom, L. Evertsson & M. Perlinski (Eds.), 
Social and Caring professions in European welfare states: policies, services and 
professional practices (pp. 227-241). Bristol: Policy Press.  



 

 1 

Kapitel 1. Introduktion 
 
Historiskt sett har den svenska staten spelat en aktiv roll i styrningen av 
välfärdsprofessioner (Brante, 2010, 2014; Svensson & Evetts, 2010). I 
litteraturen om statens styrning av välfärdsprofessioner framkommer att 
styrningen har ändrat karaktär med avseende på både innehåll och form (se 
Alm, 2015; Liljegren & Parding, 2010). Den ändrade karaktären rör sig om vad 
som ska styras och hur denna styrning ska ske (Dellgran, 2015a; Ds 2014:9; 
SBU1, 2014; Svensson, 2015). Mer specifikt handlar den innehållsliga 
förändringen om att statens styrning ofta har fokus på välfärdsprofessioners 
sätt att arbeta och använda kunskap på (Alm, 2015; Fernler, 2011; 
Statskontoret, 2016). Förändringen i formen består i sin tur i att statens styrning 
ofta sker genom sådana styrformer som New Public Management (NPM) och 
kunskapsstyrning genom evidensbaserade riktlinjer (Alm, 2015; Fernler, 2011; 
Johansson, Denvall & Vedung, 2015; SOU 2007:10, s. 98; SOU 2016:2, s. 165-
166 ).  
 
Bakgrunden till statens satsningar på kunskapsstyrning av socialt arbete, i 
socialtjänstens regi, är en kritik av det sociala arbetets kunskapsbas. I statliga 
dokument (se Ds 2014:9; SOU 2008:18) beskrivs det sociala arbetets 
kunskapsbas som outvecklad, vilken anses utgöra ett otillräckligt underlag för 
att kunna se ett samband mellan insatser och deras utfall.  
 

[…] Kunskapsbasen för socialtjänstens verksamhet i viktiga avseenden är 
outvecklad, och man konstaterar att det är otillfredsställande att det sociala 
arbetet i så begränsad utsträckning bygger på kunskaper om effekten av olika 
insatser, arbetssätt och metoder och att det i allt för hög utsträckning vilar på 
tradition och icke vetenskapligt förankrade uppfattningar (SOU 2008:18, s.15).  

 
Staten visar alltså ett ökat intresse för att kunskapsstyra de performativa aspekterna 
av välfärdsprofessionernas praktik, dvs. vad professioner gör inom ramen för 
sitt dagliga arbete med klienter2 (Alm, 2015; Fernler, 2011; Liljegren & Parding, 
2010). Detta ökade intresse tar sig uttryck i bl.a. inrättande av ett rådgivande 
organ i juni 2015, dvs. Rådet för styrning med kunskap och utfärdande av en 
förordning (2015:15) om statlig styrning med kunskap avseende hälso- och 
sjukvård och socialtjänst.   
 

                                                             
1 SBU står sedan juni 2015 för Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 
(se Anttila & Blom, 2016). 
2 Begreppet klient refererar inte bara till de individer som socialarbetare möter utan 
även inkluderar de patienter som kommer i kontakt med allmänläkare. 
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Sett ur statens perspektiv finns det en rad skäl till att ändra innehållet i, och 
formen, för styrningen av välfärdsprofessioner. Några av de vanliga skälen för 
den förändrade styrningen som staten åberopar är effektivitet, rationalisering, 
likvärdighets- eller rättssäkerhetsskäl, kvalitetssäkring och ökad jämställdhet 
(Alm, 2015; Ds 2014:9, s. 56; Fernler, 2011; SFS 2015: 155; Socialstyrelsen, 
2014a, s. 10-11; SOU 2007:10, s. 98). Enligt Statskontoret handlar den 
förändrade ytterringen ytterst om att:  
 

Stärka förutsättningarna för de lokalt verksamma inom hälso- och sjukvården 
och socialtjänsten att ge vård och omsorg som vilar på bästa tillgängliga 
kunskaper (Statskontoret, 2016; s. 11). 

 
Den förändrade karaktären på statens styrning av välfärdsprofessioners arbete 
har emellertid inte undgått kritik. Kritiker menar att statens satsningar på 
styrning av välfärdsprofessioners arbete riskerar att urholka professionernas 
autonomi och diskretion (Alm, 2015; Bergmark, Bergmark & Lundström, 2011; 
Björk, 2016; Dellgran, 2015a; Johansson et al. 2015; Svensson, 2011a). Vidare 
har kritiker påpekat att statens metoder för styrning tenderar att bortse från att 
olika välfärdsprofessioners arbete kan se mycket annorlunda ut (Bergmark et 
al., 2011; Brante, Johnsson, Olofsson & Svensson, 2015). 
 
I dess satsningar på kunskapsstyrning av icke-medicinska välfärdsprofessioner 
utgår staten ofta från den medicinska professionen och evidensbaserad medicin 
(EBM) (Ds 2014:9; SKL3, 2016, s. 13; SOU 2008:18). Som citaten nedan visar 
är det också tydligt inom det sociala arbetets område, där statens arbete med att 
etablera en evidensbaserad praktik (EBP) sker med utgångspunkt i idéer och 
metoder som härstammar från en medicinsk praktik (Alm, 2015; Björk, 2016; 
Börjeson, 2014; Ds 2014:9, s. 53-54; SKL, 2016, s.13). 
 

Kunskapsstyrning som företeelse har sin grund i hälso- och sjukvården och i 
traditionen av och det författningsmässiga stödet för att professionen ska arbeta 
med krav på vetenskap och beprövad erfarenhet (Ds 2014:9, s. 53).  
 
Ett viktigt verktyg för att åstadkomma en likvärdig och evidensbaserad vård är 
kunskapsstyrning. Styrformen har utvecklats från [den medicinska, 
avhandlingsförfattarens tillägg] professionens verktyg för utveckling och 
kvalitetssäkring till att också vara ett sjukvårdspolitiskt instrument 
(Socialstyrelsen, 2014a, s. 11). 

 
En liknande beskrivning av kunskapsstyrning, som i citatet ovan, finns i 
följande citat från Statskontorets utvärdering av en överenskommelse mellan 

                                                             
3 SKL står för Sveriges kommuner & Landsting. 



 

 3 

staten och SKL om stöd till en evidensbaserad praktik. Kunskapsstyrning har 
enligt Statskontoret:   
 

[…] Sin grund i hälso- och sjukvården och att evidensbegreppet till stor del 
bygger på den medicinska forskningens tradition (Statskontoret, 2014, s. 77).  

 
Staten har tidigare kritiserats för att i dess satsningar på kunskapsstyrning av 
socialt arbete (genom en översättning av EBM till socialt arbete) ha bortsett 
ifrån olikheter mellan hälso- och sjukvården och socialt arbete (se Bergmark & 
Lundström, 2011; Bergmark et al. 2011; Månsson, 2000, 2001). Som citaten 
nedan visar har staten kommit att ägna uppmärksamhet åt vissa skillnader 
mellan dessa professionella fält.  
  

Inom socialtjänsten ser förutsättningarna annorlunda ut, traditionen saknas och 
det finns inte samma författningsstöd för en socialtjänst baserad på vetenskap 
och beprövad erfarenhet som det gör för hälso- och sjukvården och, sedan den 
nya skollagen infördes, även i skolan. De beslut som fattas inom socialtjänsten 
är ofta förvaltningsbeslut som kan överklagas, det ställer särskilda krav på 
rättssäkerhet. En annan skillnad är att inom socialtjänstens verksamhet har de 
förtroendevalda en operativ roll och tar beslut på förslag av professionen. En 
avgörande skillnad mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten är att det 
finns 20 landsting (sex sjukvårdsregioner) medan det finns 290 kommuner (med 
kommunalförbund) med sinsemellan olika förutsättningar. Mediankommunen i 
Sverige har cirka 15 000 invånare vilket innebär att den regionala nivån blir 
viktig som stöd för olika typer av utvecklingsarbete när det gäller socialtjänst 
(Ds 2014:9, s. 54).  
 
[---] En viktig omständighet i detta sammanhang är det faktum att socialtjänsten 
är en politiskt styrd organisation. Till skillnad från t.ex. hälso- och sjukvården är 
det i många fall den politiska nämnden som fattar beslut också i individärenden, 
vilket innebär att kunskapsbaserade överväganden riskerar väga lättare än 
politiska. Det innebär också begränsningar för professionell utveckling och 
ansvarstagande (SOU 2008, s. 86).   

 
Förutom skillnader i de berörda professionernas rättsliga mandat och 
organisatoriska förhållanden, som lyfts upp i ovanstående citat, 
uppmärksammas också, som nedanstående citat visar, skillnader i 
forskningstraditioner- och metoder mellan dessa professioner. Det rör sig bl.a. 
om praktiska och metodologiska svårigheter som försvårar kunskapsstyrning- 
och utveckling i socialt arbete.    

 
När det gäller den vetenskapliga delen av kunskapsbasen bygger 
evidensbegreppet oftast på den medicinska forskningens tradition. Här är 
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randomisering och standardisering av brukare en central faktor. Forskning inom 
socialt arbete skiljer sig från den kunskapssyn som oftast förekommer inom den 
medicinska vetenskapstraditionen. Forskningen inom socialt arbete kan sällan 
bygga på standardisering och kontroll. Följden blir att denna forskning sällan 
kan peka ut tydliga kausala samband, sammanhang och kontexten påverkar 
utfall (Ds 2014:9, s.54).  

 
Forskning inom socialt arbete skiljer sig från den kunskapssyn som förekommer 
inom den medicinska vetenskapstraditionen. Den kan inte på samma sätt bygga 
på randomisering och standardisering. Följden blir att den sociala forskningen 
sällan kan peka ut tydliga kausala sam band. Kunskapsutvecklingen i 
socialtjänstens verksamheter behöver därför bygga på en delvis annan logik än 
den som finns inom hälso- och sjukvården (Statskontoret, 2014, s. 14). 

 
Även om statens uppräkning av skillnader mellan socialt arbete och hälso- och 
sjukvården kan tyckas vara summarisk och fokuserad på få skiljelinjer mellan de 
berörda professionerna, framgår det viktigaste budskapet om kunskapsstyrning 
i följande textutdrag.  
 

Såväl kunskapsstyrningen som kunskapsutvecklingen i socialtjänstens 
verksamheter behöver bygga på en delvis annan logik än den som finns inom 
hälso- och sjukvården. [---] Evidensbaserade metoder i socialt arbete behöver 
därför ge utrymme åt kunskaper om hur olika faktorer samverkar, motverkar 
eller påverkar varandra i ett förändringsförlopp. Det betyder att evidensbaserat 
socialt arbete behöver baseras på forskning som bygger på metod och design 
som svarar på frågor som hör till det sociala arbetets praktik (Ds 2014:9, s.54).  

 
[---] Arbetet [med kunskapsutveckling, mitt tillägg] behöver baseras på kunskap 
om hur olika faktorer påverkar varandra och vad som för tillfället är bästa 
tillgängliga kunskap (Statskontoret, 2014, s. 14) 

 
Citaten ovan pekar på en ökad medvetenhet hos statliga företrädare om 
skillnader mellan socialt arbete och medicin. De skillnader som nämns i citaten 
ovan berör emellertid främst skillnader i organisatoriska, rättsliga och 
forskningsmässiga förhållanden. Skillnader i det faktiska klientarbetet och i 
synnerhet hur relationen mellan professionella och klienter kan påverka och 
villkora professionsutövning, tenderar, som diskuteras i avhandlingens 
slutkapitel, att bli kunskapsstyrningens blinda fläckar. I Statskontorets 
utvärdering (2016) av den statliga kunskapsstyrningen konstateras dock att såväl 
statens kunskapsstyrning som professionellas insatser ska anpassas till klienters 
behov. Men Statskontorets utvärdering säger inte något om hur 
kunskapsstyrningen och professionellas insatser ska anpassas till ofrivilliga och 
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omotiverade klienters synpunkter och behov, som inte anser sig ha några behov 
som kan tillgodoses av välfärdsprofessioner. 
 
Att de statliga dokument om kunskapsstyrning, som citerades ovan, inte 
uppmärksammar frågan om att klientrelationer kan påverka och villkora 
professionsutövningen, tolkar jag som att staten fortfarande har den 
medicinska professionen som utgångspunkt för kunskapsstyrning i socialt 
arbete. Att relationsaspektens betydelse för professionsutövningen inte 
uppmärksammas kan bero på att relationen mellan läkare och patienter ibland 
beskrivs som en tämligen oproblematisk relation som bygger på frivillighet och 
förtroende (se Freidson, 1961; Bergmark et al., 2011).  
 
Mot den bakgrund som tecknats ovan reser jag frågan: i vilken mån kan den 
medicinska professionen och evidensbaserad medicin utgöra en utgångspunkt 
för kunskapsstyrning och kunskapsutveckling i det sociala arbete som bedrivs 
inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg (IFO)? Detta är en angelägen 
fråga att studera inte minst med tanke på att dessa professioner kan skilja sig åt 
i en rad avseenden som exempelvis utbildningsbakgrund, typ av klienter som 
ska betjänas, typ av problem som ska lösas och organisatoriska omständigheter 
(se Brante et al., 2015). Denna fråga får inte ett tydligt svar i befintlig litteratur 
då den har varit föremål för få empiriska jämförelser. Det är därför motiverat 
att genom empiriska jämförelser av de performativa aspekterna av 
socialarbetares och allmänläkares professionsutövning studera räckvidden av 
statens kunskapsstyrning. Att socialarbetare i avhandlingen jämförs med just 
allmänläkare, beror framför allt på att allmänläkare utgör den sub-profession 
inom den medicinska profession som kan ses som mest jämförbar med 
socialarbetare. Exempelvis är båda yrkesgrupperna generalister, trots att 
allmänmedicin numera är en medicinsk specialitet, såtillvida att båda har ”hela 
människan” som föremål för sina interventioner. 
 
Avhandlingens syfte och frågeställningar 
 
Det övergripande syftet med denna avhandling är att studera om statens 
satsningar på att styra socialt arbete i socialtjänstens regi, genom idéer och 
metoder med ursprung i den medicinska professionen, svarar mot de 
svårigheter som socialarbetare inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg 
(IFO) möter i sitt arbete4. Särskild tonvikt läggs vid om det förekommer 
svårigheter i det sociala arbetets praktik som gängse metoder (bl.a. 

                                                             
4 Genomgående i denna avhandling syftar kunskapsstyrning av eller i socialt arbete på 
statens styrning av socialt arbete som bedrivs inom ramen för socialtjänstens Individ- 
och familjeomsorg (IFO).  
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evidensbaserade arbetssätt, för styrning av socialarbetares praktik) inte förmår 
hantera eller lösa. 
 
För att uppnå syftet görs en jämförelse mellan socialarbetare inom 
socialtjänsten och allmänläkare på hälsocentraler. 
 
Avhandlingens fokus ligger på ”räckvidden” av statens5 kunskapsstyrning, dvs. 
om den motsvarar den variation som socialarbetares och allmänläkares arbete 
karaktäriseras av. De frågeställningar som avhandlingen söker svar på är: 
 

• Vad uppfattar socialarbetare och allmänläkare som problematiskt 
respektive oproblematiskt?  

• Hur påverkar socialarbetares och allmänläkares relationer till klienter 
professionsutövningens performativa aspekter?  

• Hur upplever socialarbetare och allmänläkare statens satsningar på att 
kunskapsstyra deras professionella arbete?  

 
Då denna avhandling är en sammanläggningsavhandling reser jag även en fjärde 
frågeställning som behandlas i slutdiskussionen. Frågeställningen adresserar den 
problematik som är förknippad med statens satsningar på kunskapsstyrning av 
socialarbetares praktik genom metoder som härstammar från den medicinska 
professionen. Den fjärde frågeställningen lyder:  
 

• Vilka problem kan uppstå när staten bygger sin kunskapsstyrning av 
det sociala arbetets praktik på en jämförelse med medicin, då dessa 
professionella fält uppvisar en rad centrala skillnader?   

 
Statens förändrade styrning av välfärdsprofessioner  
 
I detta avsnitt knyter jag an till inledningen och beskriver bakgrunden till den 
förändrade karaktären på statens styrning vad gäller innehåll och form. Det 
görs därför en kort historisk tillbakablick på vad som tidigare stod i centrum för 
välfärdsstatens styrning av välfärdsprofessioner och vilka former som tidigare 
var vanliga. Detta för att tydliggöra skillnaden mellan gamla och nya sätt att 
styra välfärdsprofessioner på. Redogörelsen i denna del görs i huvudsak med 
fokus på svenska förhållanden. Sedan görs en närmare beskrivning av den 
förändrade styrningens innehåll och form. Därefter diskuteras hur staten 
motiverar den förändrade styrningen. Avsnittet avslutas med kritiska perspektiv 
                                                             
5 I denna avhandling används begreppen stat och välfärdsstat som synonymer trots 
vissa skillnader dem emellan (se Brante, 2010, 2014). I avhandlingen avser jag med 
begreppet stat, primärt statliga departement och myndigheter som Socialdepartementet 
respektive Socialstyrelsen, Statskontoret och Statens beredning för medicinsk och social 
utvärdering. 
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på statens förändrade styrning av välfärdsprofessioner, och ett resonemang om 
mina skäl till att jämföra socialarbetare med allmänläkare samt en presentation 
av dessa yrkesgrupper.   
 
En kort historisk tillbakablick på statens styrning av professioner  
 
Inledningsvis nämndes att karaktären på statens styrning av 
välfärdsprofessioner6 har ändrat form och innehåll (Alm, 2015; Brante et al., 
2015; Liljegren & Parding, 2010). Vad denna styrning innebär, vad som 
karaktäriserar den och vad som utgör en fokusförskjutning i välfärdsstatens 
styrning av välfärdsprofessioner under de senaste decennierna är relevant att 
beröra i en historisk backspegel för att sätta den förändrade styrningen i ett 
sammanhang.  
 
Historiskt sett har statens styrning av professioner sett olika ut under olika 
perioder och i olika delar av världen (Brante, 2010, 2014; Fauske, 2010; 
Fransson, 2009; Torstendahl, 1990). Mer specifikt råder det olika uppfattningar 
om graden av statlig inblandning i professioners framväxt, utveckling och 
legitimering i olika historiska, kulturella och kontinentala sammanhang (Brante, 
2014; Fransson, 2012; Torstendahl 1990). I professionssociologiska studier 
tillskrivs statens förhållande till professioner olika roller i anglosaxiska 
respektive europeiska eller skandinaviska sammanhang. En vanlig uppfattning 
är att staten har haft en mer undanskymd roll i förhållande till professioner i 
anglosaxiska sammanhang (Brante 2010, 2014; Fransson, 2009). Vad gäller 
Europa i stort, och i synnerhet Tyskland och Skandinavien, tillskrivs staten 
däremot en aktiv roll i reglering, styrning och förändring av professioner 
(Brante, 2010, 2014; Svensson & Evetts, 2010). Dessa analyser av skillnader i 
statens styrning av professioner i anglosaxiska och europeiska sammanhang har 
emellertid utmanats under senare år. Analyser av statsformation och 
byråkratiutveckling i England och USA visar exempelvis att även dessa länders 
moderniseringsprocess präglats av förhållandevis starka stater med tillhörande 
byråkratier (se Premfors, Ehn, Haldén & Sundström, 2009). Det viktiga i detta 
sammanhang är emellertid att den svenska välfärdsstatens styrning av 
välfärdsprofessioner inte är något helt nytt. Den svenska välfärdsstaten har 
snarare länge, på olika sätt ägnat sig åt professionsfrågor (Carlsson, 2013; 
Evertsson, 2002; Florin, 1987; Hasselbladh, Bejerot & Gustafsson, 2008). Det 
har bl.a. visat sig i att staten har varit initiativtagare till, utbildare och 
beskyddare av eller huvudsaklig arbetsgivare för många välfärdsprofessioner (se 
Brante, 2014; Carlsson, 2013; Florin, 1987).  

                                                             
6Välfärdsprofessioner refererar i sin enklaste mening till yrkesgrupper som är 
verksamma inom välfärdsområdet och vars samhällsuppdrag, utveckling och villkor kan 
kopplas till statens välfärdsåtaganden (se Castro, 1992; Molander & Terum, 2010). 
Vanligtvis har professioner även en högskoleutbildning. 
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Med andra ord är frågan om hur staten kan eller bör styra offentliga 
verksamheter och välfärdsprofessioner ingen ny fråga (Alm, 2015). Frågan har 
sedan början av 1970-talet varit föremål för omfattande diskussioner, och olika 
idéströmningar har haft inflytande över hur styrningen bör eller kan ske (Alm, 
2015; Premfors et al., 2009). Hur innehållet i och formen för svenska statens 
styrning av välfärdsprofessioners arbete såg ut tidigare, dvs. innan införandet av 
sådana styrformer som går under samlingsnamnet New public management 
(NPM) på 1980-talet (se Hood, 1995) och evidensbaserad praktik (EBP) under 
1990-talet (se Alm, 2015; Johansson et al., 2015) är en fråga som befintlig 
litteratur inte ger ett tydligt svar på. Det som i viss mån är möjligt att peka ut är 
generella mönster avseende innehåll och form för styrning av professioner 
innan introduceringen av exempelvis NPM och EBP.  
 
Gällande innehållet i statens styrning av välfärdsprofessioner har staten tidigare 
varit mer fokuserad på att skapa, utbilda och legitimera professioner, samt att 
skydda välfärdsprofessioners jurisdiktion. Med det menas att staten har 
funderat på vilka nya professioner som behövs för att utföra vissa 
välfärdsuppgifter, och hur deras ensamrätt över vissa arbetsuppgifter och över 
ett visst yrkesområde ska avgränsas i förhållande till andra professioner (se 
Carlsson, 2013; Einarsdóttir, 1997; Evertsson, 2002; Florin, 1987). Vidare har 
svenska staten i likhet med många andra europeiska stater spelat en aktiv roll i 
att påverka och reglera välfärdsprofessioners organisation, utbildning, 
omfattning eller expansionstakt (Brante, 2010; Evertsson, 2002; Florin, 1987; 
Hasselbladh, et al., 2008). Statens styrning av dessa aspekter av professioners 
praktik har inte upphört. Det som har förändrats är att statens fokus alltmer har 
kommit att ligga på de performativa aspekterna av professionsutövningen. Det 
innebär att statens fokus ligger på vad professioner gör eller vad de inte får 
göra, och hur de i stället bör utöva sin profession (se Alm, 2015; Fernler, 2011). 
Att kunskapsstyrningens fokus ligger på innehållet i välfärdsprofessioners 
arbete framgår tydligt av följande citat från Statskontorets utvärdering av den 
statliga kunskapsstyrningen:  

  
Den bärande idén bakom kunskapsstyrningen är att de statliga myndigheterna 
ska kunna nå ut längre i verksamheterna med sin styrning och påverka det 
faktiska utövandet av vården och omsorgen (Statskontoret, 2016, s. 50). 

 
Vad gäller den förändrade karaktären på formen för statens styrning av 
välfärdsprofessioner, är det viktigt att påpeka att staten har styrt och alltjämt 
styr välfärdsprofessioner med sådana styrmedel som lagar, tillsyn, information 
och ekonomi. Eller mer specifikt med sådana styrformer som lagstiftning, 
förordningar, allmänna riktlinjer, rekommendationer, generella eller riktade 
statsbidrag (se Alm, 2015; Evertsson, 2002; Lundquist, 1998). Dessa styrformer 
lämnade ett relativt stort utrymme åt professionellas egen styrning av det 
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dagliga arbetet enligt en professionell logik (Liljegren & Parding, 2010). Av 
central betydelse för styrning av den professionella praktiken enligt en 
professionell logik är kollegial kvalitetskontroll av arbetet, handlingsfrihet eller 
diskretion, yrkesetik, ansvar och tillit (Johansson & Lindgren, 2013; Liljegren & 
Parding, 2010; Svensson, 2010, 2011a). Denna logik tycks ha, som jag 
diskuterar längre fram, tappat mark till förmån för mer byråkratisk 
direktstyrning av det professionella arbetet.  
 
Den förändrade karaktären på statens styrning av välfärdsprofessioners praktik 
består i att det nu är kunskap i sig som utgör ett av statens främsta medel för att 
styra välfärdsprofessioners praktik med. Det nya är enligt Fernler (2011, s. 131) 
att i stället för att ledningen (t.ex. socialtjänstens förvaltning) styr praktiken 
genom beslut baserade på kunskap, är tanken att ledningen ska styra 
verksamheten genom kunskap som staten tar fram. En sådan styrning 
förutsätter att ledningen sammanställer och förmedlar “systematisk” och 
“kvalitetssäkrad” kunskap om hur olika arbetsuppgifter bör utföras (se Björk, 
2016; Ds 2014:9; Statskontoret, 2016, s. 11).  
 
Den statliga styrningens förändrade form kan, ur ett professionssociologiskt 
perspektiv, betraktas i termer av en fokusförskjutning från kontroll av 
professionell praktik enligt yrkesmässig professionalism till kontroll enligt 
organisatorisk professionalism (Evetts, 2006, 2010). Kortfattat kan detta skifte 
beskrivas som en fokusförskjutning från förtroende för de professionellas eget 
omdöme och ansvarstagande (responsibility) till redovisning eller 
ansvarsutkrävande (accountability) vid utvärdering eller granskning (Evetts, 
2010; Montin, 2015; Svensson, 2010). Styrningens förändrade karaktär ses 
också som ett skifte från en kunskapssyn baserad på olika typer av kunskap 
som de professionella förvärvar genom högre utbildning och yrkeserfarenhet, 
till en kunskapssyn med fokus på kodifierad kunskap i form av EBP (Evetts, 
2006, 2010; Johansson & Lindgren, 2013; Liljegren & Parding, 2010).  
 
De traditionella styrformer som staten haft till sitt förfogande har handlat om 
att styra via ekonomi (exempelvis genom riktade statsbidrag), lagar och tillsyn. I 
kölvattnet av NPM har det dock tillkommit andra sätt att styra offentlig 
förvaltning på, som kundorientering, marknadsorientering, kvalitetsstyrning 
och utvärdering (Bejerot, 2009). 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 (ibid).  
 
Så här långt har jag i grova drag beskrivit den statliga styrningens förändrade 
innehåll och form. I nästa avsnitt tar jag en närmare titt på hur denna 
förändring kan förstås. 
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Förändringar i statens styrning av välfärdsprofessioner 
 
Ett sätt att förstå den förändrade karaktären på svenska statens styrning av 
välfärdsprofessioner, är att relatera denna förändring, till statens förändrade 
karaktär över tid (Brante, 2010; Evertsson, 2002). Med det menas att statens 
relation till, och styrning av, professioner har påverkats av om statens 
uppbyggnad varit komplex eller mindre komplex, om staten varit resursstark 
eller resurssvag, eller om staten varit engagerad i eller ointresserad av 
välfärdspolitik (Brante, 2010; Carlsson, 2013; Evertsson, 2002; Florin, 1987).  
 
Den svenska välfärdsstaten har exempelvis spelat en aktiv roll i att skapa och 
utforma nya välfärdsprofessioner, t.ex. hemvårdarinnor, arbetsterapeuter och 
skolkuratorer (se Carlsson, 2013; Evertsson, 2002; Florin, 1987). Men staten 
har också legitimerat, påverkat, förändrat och utvecklat andra professioner som 
sjuksköterskor och lärare (Evertsson, 2002; Florin, 1987). Den svenska 
välfärdsstatens intresse för och styrning av välfärdsprofessioner kan därför 
förstås mot bakgrund av dess välfärdspolitiska åtaganden, och dess ambition att 
genom välfärdsprofessioner lösa välfärdspolitiska problem för att tillgodose 
medborgarnas välfärdsbehov (Brante, 2010; Carlsson, 2013; Evertsson, 2002). 
Det är inte ovanligt att kritiker av styrningens förändrade innehåll och form 
relaterar den ovan beskrivna förskjutningen i innehållet och formen för statens 
styrning av välfärdsprofessioner till en förändring i statens karaktär (se Brante, 
2010, 2014). Denna förändring är inte unikt för Sverige utan liknande 
förändringar har även uppmärksammats i andra europeiska länder. Som ett 
exempel på detta tar jag i nästa avsnitt en närmare titt på hur brittiska kritiker 
relaterar den statliga styrningens förändrade innehåll och form till statens 
förändrade karaktär.  
 
Flera brittiska forskare relaterar statens förändrade styrning av 
välfärdsprofessioner till välfärdsstatens ändrade karaktär i det så kallade 
risksamhället eller granskningssamhället (Culpitt, 1999; Kemshall, 2002; Parton, 
1996; Power, 2000; Webb, 2006). Exempelvis framhåller Kemshall (2002) att 
välfärdsstaten har ändrat karaktär från en omhändertagande stat, som fördelade 
välfärd (provident state) till en skyddande (protective), förebyggande 
(preventive) eller till och med en bestraffande (punitive) stat. Kärnan i detta 
skifte är enligt Kemshall en förskjutning från välfärdsstatens fokus på att 
tillgodose medborgarnas behov till fokus på risker och riskprevention. 
Annorlunda uttryckt, består skiftet, enligt Kemshall, i att välfärdsstaten har gått 
från en universell välfärdspolitik (universal welfare) som var behovsbaserad, till 
en riskbaserad välfärdspolitik, som i litteraturen går under namnet (residual 
welfare) (a.a.). I den senare välfärdspolitiska modellen förväntas medborgarnas 
behov tillgodoses i första hand av familjen och marknaden och i nödfall av 
staten (Kemshall, 2002; Webb, 2006). Det tycks i viss mån bero på att 
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välfärdsstaten har försvagats och behöver skära ned sina välfärdsåtaganden 
genom att föra en striktare och ”snålare” fördelningspolitik än tidigare (Webb, 
2006). I och med att fördelningen av välfärd, traditionellt sett, till stor del har 
skett genom relativt självständiga välfärdsprofessioner, anser vissa forskare att 
det är en stor angelägenhet för den ”krisande” välfärdsstaten att direktstyra 
välfärdsprofessioners arbete. Förändringen består i ett skifte från styrning genom 
professioner till styrning av professioner och deras dagliga arbete (Dellgran, 
Johansson & Höjer, 2015).     
 
Den statliga styrningens förändrade innehåll och form  
 
Hittills har jag diskuterat att svenska staten sedan länge haft en aktiv roll i att 
styra välfärdsprofessioner. I föregående avsnitt resonerade jag också kring att 
staten tidigare har varit mindre intresserad av att ”lägga sig i� hur 
välfärdsprofessioner bör utöva sitt yrke eller vilken typ av kunskap de bör 
bygga sina bedömningar, beslut och insatser på. Här fokuserar jag på statens 
explicita agenda för styrning av de performativa aspekterna av professionell 
praktik – dvs. styrning av det dagliga professionella arbetet genom bland annat 
NPM, EBP – utgör en fokusförskjutning i statens styrning. Det är därför på sin 
plats att ta en närmare titt på den förändrade styrningens innehåll och form, 
såsom den kommer till uttryck i några statliga dokument om kunskapsstyrning 
(Ds 2014:9; SOU 2008:18).  
 
Bakgrunden till statens satsning på kunskapsstyrning av det sociala arbetets 
praktik är, som inledningsvis nämndes, en kritik av socialt arbete som en 
profession med en svag kunskapsbas och med insatser som har otydliga eller 
ineffektiva resultat (SOU 2008:18). Av samma anledning har staten fortsatt att 
skärpa sina krav på kunskapsstyrning. I flera statliga dokument betonas att 
socialt arbete, liksom professioner inom hälso- och sjukvården, ska styras med 
kvalitetssäkrad kunskap som ligger till grund för en evidensbaserad praktik (Ds 
2014:9; SFS 2015:15; Statskontoret, 2016). Frågan är vad kunskapsstyrning ur 
statens perspektiv står för? Min uppfattning är att denna fråga inte ges ett 
entydigt svar i de statliga dokument som jag hittills refererat till.  
 
I olika statliga dokument används olika begrepp för att beskriva statens 
satsningar på kunskapsstyrning av socialt arbete och hälso- och sjukvård. I 
förordningen om statlig styrning med kunskap (SFS 2015:15) används 
formuleringen styrning med kunskap, medan kunskapsstyrning är det begrepp som 
används i regeringens budgetproposition för 2015 (Prop. 2014/15:1) och en 
promemoria från Socialdepartementet (Ds 2014:9) samt en utvärdering från 
Statskontoret (se Statskontoret, 2016, s. 16).  

En gemensam uppfattning om kunskapsstyrning hos flera statliga företrädare är 
att kunskapsstyrning är ett system som syftar till, eller en förutsättning för eller utgör ett 
medel för att åstadkomma en evidensbaserad praktik (Ds 2014:9; Prop. 
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2014/15:1; Socialstyrelsen 2011; SOU 2008:18, s. 66; Statskontoret, 2016). Det 
rör sig om en praktik där kvalitetssäkrad kunskap sprids och används samtidigt 
som metoder som inte är evidensbaserade ”rensas ut” (Ds 2014:9, s. 5; Prop. 
2014/15:1; Stadskontoret, 2016).  
 
Vid sidan av den ovan beskrivna gemensamma uppfattningen om 
kunskapsstyrning hos vissa representanter för staten, framkommer också en 
tvetydighet i statliga företrädares beskrivningar av kunskapsstyrning och i 
synnerhet kopplingen mellan kunskapsstyrning och EBP. Det rör sig om en 
tvetydighet huruvida EBP är ett mål för, eller ett medel i, statens 
kunskapsstyrning av socialt arbete och hälso- och sjukvård. I en kartläggning 
utförd av Socialstyrelsen och SKL står det tydligt att kunskapsstyrning inte är 
EBP, utan är ett medel för att genomföra EBP (Socialstyrelsen & SKL, 2011, 
s.7). I kartläggningen är det klart att EBP är ett mål som ska nås genom 
kunskapsstyrning. I en senare rapport från Socialstyrelsen går det att läsa att:  
 

Inom ramen för att åstadkomma en mer evidensbaserad praktik handlar 
kunskapsstyrning […] om implementering av riktlinjer och andra 
evidensbaserade kunskapsunderlag samt därmed sammankopplade 
administrativa eller politiska beslut om prioriteringar, eventuella investeringar 
och/eller förändrade driftsbidrag (Socialstyrelsen, 2014a, s. 15). 

 
Formuleringen ovan kan tolkas som att kunskapsstyrning ska åstadkomma en 
mer evidensbaserad praktik genom tillämpning av evidensbaserade riktlinjer. 
Tvetydigheten kring kopplingen mellan kunskapsstyrning och EBP blir än mer 
påtaglig i följande citat, hämtat från en utvärdering från Statskontoret.  
 

Kunskapsstyrning är enligt forskare ett styrmedel som vinner terräng i 
styrningen av den offentliga förvaltningen. Det bygger på principen att det ska 
finnas ett gediget kunskapsunderlag inför beslut. Det handlar om att styra med 
evidens och att kvalitetssäkra beslut (Statskontoret, 2016, s. 49).  

 
Även citatet ovan kan tolkas som att både kunskapsstyrning och evidens utgör 
styrmedel. Mer specifikt kan citatet tolkas som att kunskapsstyrning handlar om 
styrning med evidens. Medveten om denna tvetydighet kring kopplingen mellan 
kunskapsstyrning och EBP har jag valt att i första hand se EBP som ett mål för 
statens kunskapsstyrning, men också som ett centralt inslag i själva styrningen 
med kunskap för att åstadkomma en evidensbaserad praktik. Mot bakgrund av 
denna tvetydighet är det viktigt att sätta EBP i ett sammanhang och i relation 
till tidigare styrformer. I nästa avsnitt redogör jag för det samband som i 
litteraturen anses föreligga mellan EBP och tidigare styrformer som NPM. 
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New Public Management  
 
Svenska staten har, i likhet med andra västerländska stater, sedan flera 
decennier tillbaka försökt att reformera välfärdssektorn genom olika styrformer 
(Alm, 2015; Bergmark et al. 2011; Johansson et al., 2015). På 70-talet var det 
utvärderingar av verksamheter inom välfärdssektorn som utgjorde en av de 
viktigaste styrformerna (Bergmark et al., 2011; Johansson et al., 2015). På 80-
talet introducerades styrformen New Public Management (NPM) för 
effektivisering, styrning, uppföljning och utvärdering av välfärdsprofessioners 
praktik och insatser (Bergmark et al., 2011; Johansson et al., 2015). I detta 
avsnitt beskriver jag vad NPM står för, vad statens motiv till införandet av 
NPM i välfärdssektorn har varit och vad kritiken av NPM går ut på.  
 
Grovt förenklat kan NPM beskrivas som ett samlingsnamn för en rad 
processer där stater och arbetsorganisationer under 1980- och 1990-talen 
försökte överföra idéer och metoder för styrning från den privata till den 
offentliga sektorn för att effektivisera den sistnämnda (Hasselbladh et al., 2008; 
Hood, 1995). Denna effektivisering skulle ske bl.a. genom effektivare ledarskap, 
kostnadseffektivitet och kvalitetssäkring (Hasselbladh et al., 2008). Annorlunda 
uttryckt motiveras statens satsningar på NPM inte sällan med hänvisning till 
effektivitet genom mätbara mål, fokus på insatsers utfall, kostnadseffektivitet, 
fokus på risk och riskprevention samt, principiellt sett, högre frihet för anställda 
och större ansvar för chefer inom välfärdssektorn (a.a.). Graden av 
kundtillfredsställelse sågs också som ett av de främsta måtten på 
välfärdssektorns verksamhet och välfärdsprofessioners insatser (Agevall & 
Jonnergård, 2010; Fransson, 2012; Hasselbladh et al., 2008; Johansson, et al., 
2015).  
 
Statens styrning av välfärdsprofessioner genom NPM har emellertid inte 
undgått invändningar, tvärtom har tillämpningen av NPM väckt en hel del 
kritik där både statens motiv och NPMs inverkan på professionell praktik 
problematiseras. I nästa avsnitt redogörs därför för några huvuddrag i kritiken 
mot NPM som styrform.  
 
NPM har kritiserats ur olika synvinklar bl.a. ur ett kontrollperspektiv. Kritiken 
går ut på att NPM står för något annat än enbart en uppsättning regler som 
införs i välfärdsprofessioners praktik uppifrån eller utifrån (Fransson, 2012). 
NPM tycks referera till något mer vittsyftande än den traditionella byråkratins 
regelstyrning och anses skilja sig från byråkratisk maktutövning över 
professioner (a.a.). Det är kopplat till NPMs politiska dimension. Den politiska 
dimensionen har att göra med att statens styrning genom NPM, brukar 
förknippas med begreppet avancerad liberal styrning (se Fransson, 2012; 
Hasselbladh et al., 2008). Den avancerade liberala styrningen tillskrivs sådana 
särdrag som att den inte bygger på kontroll av professionella med hjälp av 
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management utan syftar till att omvandla professionella till managers (Hoggett, 
1994, s. 43). Det innebär bl.a. att statens kontroll av professionella genom 
NPM i ökande grad sker på distans (Westerholm, 2004, s. 10). Styrformens 
ambition kan sägas vara att få de professionella anamma kontrollen och vara 
beredda på att när som helst ställas till svars och redovisa resultaten av sin 
verksamhet (Svensson, 2011a). NPM kan mot denna bakgrund ses som ett 
exempel på det tidigare resonemanget om ett skifte från statens förtroende för 
professionellas ansvarstagande (responsibility) på basis av kollegial 
kvalitetskontroll och yrkesetiska riktlinjer till redovisning av prestationer 
(accountability) (Montin, 2015; Svensson & Evetts, 2010). Denna förskjutning 
har enligt vissa författare beskurit de professionellas autonomi och 
handlingsutrymme avsevärt (Brante et al., 2015; Dellgran, 2015a; Stenlås, 2011).  
 
Professionellas autonomi är också något som till tämligen stor del kvarstod 
även när sådana gamla professioner som läkare gick från egenanställningen till 
offentlig anställning (se Fransson, 2012). Även om de professionella blev en del 
av den offentliga organisationen genom anställningen, fick de utöva sitt yrke 
relativt självständigt (a.a.). Denna situation har emellertid ändrats till följd av 
statens införande av NPM i välfärdssektorn då professionella i allt större 
utsträckning anses behöva förhålla sig till regler och riktlinjer uppifrån (a.a.).  
 
Sammanfattningsvis går det att säga, som Johansson m.fl. (2015) uttrycker det, 
att NPM till viss del har satt sig som sediment i välfärdsprofessioners praktik 
såtillvida att den finns där för nya generationer professionella och i vissa delar 
har ersatts av sin efterträdare, dvs. EBP. I följande avsnitt görs därför en 
närmare beskrivning av EBP, som i jämförelse med NPM, har ett särskilt fokus 
på styrning och förändring av de performativa aspekterna, dvs. vad de gör i sitt 
arbete med klienter (se Alm, 2015; Ds 2014:9; Statskontoret, 2016). 
 
Evidensbaserad praktik  
 
I detta avsnitt görs först en beskrivning av evidensbaserad praktik (EBP). 
Därefter presenteras statens motiv till satsningar på att evidensbasera det 
sociala arbetets praktik med idéer och metoder härstammade från hälso- och 
sjukvården. Avsnittet avslutas med en genomgång av den kritik som har väckts 
genom statens kunskapsstyrning genom EBP.   
 
EBP beskrivs ofta som ett komplext och kontroversiellt begrepp (Bergmark et 
al., 2011; Drisko & Grady, 2015; Webb, 2006). Här fördjupar jag mig inte i 
olika historieskrivningar av begreppet EBP, utan begränsar presentationen till 
vad det står för och hur lanseringen och spridningen av EBP har mottagits av 
olika intressenter. Grovt förenklat kan EBP beskrivas som ett sätt för att 
säkerställa att den professionella praktiken i allmänhet och professionella 
interventioner i synnerhet ska vara baserade på relevant eller kvalitetssäkrad 
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kunskap om interventionernas effektivitet (Bergmark et al., 2011; Ds 2014:9, s. 
82; Statskontoret, 2016, s. 11). De principer som ligger till grund för EBP 
härstammar från evidensbaserad medicin (EBM) (Bergmark & Lundström, 
2011, Ds 2014:9; Ekeli, 2002). Upprinnelsen till EBM var en diskussion bland 
medicinska forskare om att många medicinska interventioner gjordes utan 
vetenskapliga belägg för deras effektivitet (Bergmark et al., 2011). Mot denna 
bakgrund skrev de forskare som i början av 1990-talet formulerade idéen om 
EBM att forskningsrön om medicinska interventioners effektivitet borde 
tillämpas i högre utsträckning i den medicinska praktiken (Sackett et al., 2000). 
EBM ansågs då kunna förverkligas genom sådana rigorösa vetenskapliga 
metoder som randomiserade kontrollerade studier (randomized controlled 
trials, s.k. RCT) och metaanalyser (Bergmark et al., 2011; Björk, 2016). EBP har 
sedermera utvecklats i olika inriktningar och idag förekommer huvudsakligen i 
två varianter (Bergmark et al., 2011; Svanevie, 2013). I följande avsnitt redogör 
jag för dessa två modeller och klargör vilken modell som statens 
kunskapsstyrning förefaller utgå ifrån.  
 
Den EBP-modell som bygger på Sackett och hans kollegors idé, brukar kallas 
för critical appraisal och kontrasteras vanligen mot en annan modell som går 
under benämningen riktlinjemodellen (Bergmark et al., 2011; Björk, 2016). 
Modellen som utgår ifrån critical appraisal brukar också beskrivas som ett resultat 
av en rörelse inifrån den medicinska professionen eller en så kallad bottom-up-
modell (Björk, 2016). De professionella tillskrivs en aktiv roll i denna modell 
(a.a.). De förväntas söka, tillämpa och kritiskt granska evidens (Gambrill, 2007; 
Sackett et al., 2000; Shlonsky & Gibbs, 2004; Svanevie, 2013). I 
riktlinjemodellen är det däremot staten eller arbetsorganisationer som har en 
nyckelposition och ska ta fram, samt förse professioner med kvalitetssäkrad 
kunskap (Bergmark & Lundström, 2011; Björk, 2016). Denna variant av EBP 
beskrivs ofta som en top-down modell (Webb, 2006). I jämförelse med den aktiva 
roll som i den Sackettska modellen tillskrivs professionella, tycks 
riktlinjemodellen tilldela professionella en mer passiv roll, då det i denna modell 
är staten och arbetsorganisationer som försöker översätta abstrakt vetenskaplig 
kunskap till praktiskt användbar sådan (Alm, 2015; Björk, 2016). Utifrån 
svenska statens ambition att kunskapsstyra socialt arbete och andra 
välfärdsprofessioner genom evidensbaserade manualer, metoder och riktlinjer, 
går det att säga att det är riktlinjemodellen av EBP som staten utgår ifrån 
(Bergmark & Lundström, 2011; Björk, 2016). Svenska staten var relativt tidig 
ute i sina satsningar på EBP. I nästa avsnitt beskriver jag därför huvuddragen i 
statens motiv till evidensbasering av välfärdsprofessioners praktik däribland 
socialarbetares.   
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EBP ur ett statligt perspektiv  
 
I Sverige introducerades EBP på allvar i slutet av 90-talet (se Bergmark & 
Lundström, 2006, 2011; Björk, 2016; Tengvald, Bergström, & Sterky 1999). På 
central nivå var det Socialstyrelsen som genom Centrum för utvärdering av 
socialt arbete (CUS) och dess efterföljare dvs. Institutet för utveckling av 
metoder i socialt arbete (IMS) hade ansvar för utveckling av EBP i socialt 
arbete (Bergmark & Lundström, 2006). Socialstyrelsen hade fram till sista juni 
2015 i uppdrag att ta fram systematiska kunskapsöversikter för socialt arbete. 
Sedan första juli 2015 har Statens beredning för medicinsk och social 
utvärdering (SBU) tagit över Socialstyrelsens uppdrag att göra 
kunskapsöversikter för att främja EBP i socialt arbete (Anttila & Blom, 2016). 
Frågan om evidensbasering av socialt arbete har även drivits av andra aktörer, 
t.ex. SKL, men svenska staten har varit bland de mest drivande i sina 
ambitioner att styra socialt arbete genom EBP (Bergmark & Lundström, 2006, 
2011; Denvall & Johansson, 2012; Ds 2014:9). Statens aktiva roll framkommer 
vid en genomgång av några statliga dokument rörande EBP.  
 
Det råder, som inledningsvis nämndes, oklarhet i statliga dokument om EBP är 
ett mål eller ett medel eller både och. I dessa dokument beskrivs EBP ibland 
som kunskapsstyrningens mål, och stundtals som ett medel för att öka trygghet 
och säkerhet hos patienter och brukare samt åtgärda ineffektivitet (se Ds 
2014:9, s. 5). Brist på mätbar kvalitet i det sociala arbetets praktik var ett av de 
starkaste motiven till satsningar på EBP. I en statlig utredning från år 2008 står 
det exempelvis att utveckling av EBP bör vara ett övergripande mål inom 
svensk socialtjänst (SOU 2008:18). I ett annat statligt dokument från år 2010 
beskrivs EBP dels som ett medel för att erbjuda klienter de mest effektiva 
insatserna och på så sätt öka effektiviteten av socialtjänstens verksamhet, och 
dels som ett mål som socialtjänsten bör sträva efter (Socialdepartementet, 
2010). Vidare är det ur statens perspektiv viktigt att evidensbasera 
välfärdsprofessioners praktik då många beslut om behandlingar fattas på svaga 
grunder, eftersom de inte bygger på systematiskt insamlad, granskad och 
sammanvägd vetenskaplig kunskap (SBU, 2014). Vidare framhåller SBU att 
många behandlingsmetoder orsakar biverkningar eller skada, vissa har liten eller 
ingen dokumenterad effekt alls medan andra, som är värdefulla, inte används 
tillräckligt frekvent. Sett ur SBUs perspektiv beror det delvis på att det 
vetenskapliga underlaget ofta är otillförlitligt. Kort sagt är det vanligt att etiska 
motiv anförs av förespråkare för kunskapsstyrning av välfärdsprofessioner (se 
Bergmark et al., 2011, s. 23) med hänvisning till en moralisk skyldighet att 
erbjuda klienter bästa möjliga insatser och till optimal användning av offentliga 
medel (Vindegg, 2009, s. 65).  
 
Vidare har både staten och andra aktörer argumenterat för fördelar med 
evidensbasering av det sociala arbetets praktik. EBP presenteras exempelvis 
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som en professionaliseringsstrategi, dvs. något som stärker professionens 
jurisdiktion och tydliggör dess kunskapsbas (Svanevie, 2013; Tengvald, 2001). 
EBPs ursprungliga modell, dvs. critical appraisal anses också vara helt förenlig 
med professionellas autonomi och utnyttjande av sitt handlingsutrymme 
(Svanevie, 2013). Hur professionell autonomi och handlingsutrymme påverkas 
av EBP som styrform, och i vilken mån EBP med sitt ursprung i den 
medicinska professionen beaktar skillnader mellan medicinska och icke-
medicinska professioners praktik, utgör två huvudsakliga skiljelinjer mellan 
förespråkare för och kritiker av EBP. Dessa skiljelinjer och några andra kritiska 
perspektiv på EBP beskriver jag något närmare i nästa avsnitt.  
 
EBP ur ett kritiskt perspektiv 
 
Evidensbaserad praktik som idé och statlig styrform har varit föremål för 
omfattande kritik, såväl i Sverige som internationellt (Bergmark & Lundström, 
2006, 2011; Denvall & Johansson, 2012; Månsson, 2000, 2001; Webb, 2006). 
Det är både den vetenskapstradition som EBP vilar på, dess kunskapssyn, dess 
möjligheter att fånga upp all den komplexitet som tillskrivs 
välfärdsprofessioners praktik och dess påverkan på professioners autonomi och 
diskretion som väckt kritiska reaktioner (Björk, 2016; Ekeli, 2002; Svanevie, 
2013; Webb, 2006). Härnäst görs därför en genomgång av en del vanliga 
invändningar mot EBP. 
 
Vad gäller kunskapssyn har EBP kritiserats av forskare för att utgå ifrån en 
positivistisk syn på kunskap, och från en syn på professionell praktik som en 
process präglad av teknisk rationalitet (se Webb, 2006). Ur detta perspektiv 
riskerar professionell praktik att reduceras till en instrumentell 
problemlösningsprocess (se Abrandt Dahlgren, Richardson & Kalman, 2004; 
Månsson, 2000, 2001; Webb, 2006). EBP har också kritiserats för att bortse 
ifrån eller förminska betydelsen av andra typer av kunskap än vetenskaplig 
kunskap som produceras genom randomiserade kontrollerade studier (RCT) 
eller systematiska metaanalyser (Bergmark & Lundström, 2011; Ekeli, 2002; 
Lee, 2012). Denna kritik tillbakavisas av förespråkare för EBP då modellen, 
teoretiskt sett, sedermera även inkluderar professionellas kunskap och klienters 
önskemål samt preferenser (se SBU, 2014). Med andra ord går kritiken ut på att 
EBP betonar systematiserad kunskap om interventioners effekter och fäster lite 
hänseende vid den erfarenhetsbaserade kunskapen, den kliniska expertisen, 
allmänna teorier om hur medicinska och sociala problem uppstår och hur det 
sammanhang där klienten befinner sig i kan påverka interventioners effekter 
(Alm, 2015; Björk, 2016).  
 
Även EBPs möjligheter när det gäller att fånga upp den komplexitet som anses 
vara inbyggd i välfärdsprofessioners praktik (se Hasenfeld, 1983, 2010) har 
ifrågasatts av kritiker (Abrandt Dahlgren, Richardson & Kalman, 2004; 
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Bergmark & Lundström, 2011; Ekeli, 2002; Johansson, et al., 2015; Månsson, 
2000, 2001). Statens tendens att lägga fokus på reducering eller hantering av 
ovisshet och komplexitet i professionell praktik anses ha en baksida då ett 
sådant fokus antas inskränka professionellas handlingsmöjligheter, och den 
marginaliserar omkringliggande områden som potentiellt kan innefatta viktig 
information (Gray & Mcdonald, 2006; Pettersen & Simonsen, 2013; Webb, 
2006). Relationen mellan professionella och klienter utgör ur kritikers 
perspektiv en viktig källa till ovisshet och komplexitet som inte alltid lätt fångas 
av EBP (se Bergmark et al., 2011). Denna aspekt kommer jag att diskutera 
närmare i slutdiskussionen.   
 
En del andra kritiker betonar att, tvärt emot vad förespråkare för EBP hävdar, 
det är svårt för att inte säga omöjligt att med rimlig säkerhet avgöra om 
effekterna av en psykosocial insats enbart beror på själva insatsen eller på andra 
faktorer, såsom den terapeutiska alliansen mellan behandlare och klient eller 
omvälvande händelser i klientens liv (Bergmark & Lundström, 2011; Wampold, 
2001; Westen, Novonty & Thompson-Brenner, 2004). 
 
I fråga om hur professionellas autonomi och handlingsutrymme eller 
handlingsfrihet (vilket ofta beskrivs som diskretion) har påverkats av EBP, 
råder det ganska stor enighet bland kritiker att EBP har haft en negativ 
inverkan på dessa aspekter av välfärdsprofessioners yrkesutövning (Alm, 2015; 
Björk, 2016; Lauri, 2016; Nilsson, 2014; SOU 2016:2; Stenlås, 2011). Ökade 
krav på införande av evidensbaserade metoder, mallar och manualer för 
styrning av professionell praktik syftar, enligt Svensson (2011a), till att ersätta 
den professionella praktikens komplexa och osäkra bedömningar. Det är inte 
orimligt att se dessa krav som en misstro mot professioners diskretionära 
förmåga. Diskretionär förmåga betyder att professionella i situationer där 
gällande lagar och regler inte ger tillräcklig vägledning, på basis av sina egna 
kunskaper och färdigheter, kan, göra bedömningar av vad som är bäst för 
klienten (Brante et al., 2015; Molander & Grimen, 2010; Montin, 2015). De 
som tycks vara mest påverkade av statens ändrade styrning är sådana 
välfärdsprofessioner, bl.a. läkare, som traditionellt har haft en ganska stor grad 
av autonomi och som uppger att deras handlingsfrihet har inskränkts till följd 
av nya styrformer (Brante et al., 2015). 
 
Trots kritiken fortsätter svenska staten att satsa på de nya styrformerna, dvs. 
EBP och relaterade manualer, standarder och riktlinjer i olika former (se SFS, 
2015:155). Ett av skälen till att statens satsningar på kunskapsstyrning väcker så 
stor debatt tycks vara att satsningarna inte bara avser detaljstyra de 
performativa aspekterna av professionsutövningen, utan anses vara instrument 
för en nyliberalt influerad förändring av välfärdsfördelning och för styrning av 
välfärdsprofessioner (Fransson, 2012). Denna förändring förefaller vara 
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dubbelbottnad. Det betyder att staten å ena sidan verkar sträva efter att erbjuda 
klienter effektiva insatser eller åtminstone förebygga förekomsten av ineffektiva 
eller skadliga åtgärder (se Ds 2014:9). Å andra sidan tenderar svenska staten, i 
likhet med staten i flera andra länder, att lägga stort fokus på utfallen av 
välfärdsprofessioners insatser utifrån kvalitetssäkrad kunskap om kausala 
samband mellan insats och effekt. Detta för att göra välfärdsprofessioners 
praktik genomskinlig för insyn (Pettersen & Simonsen, 2013), ordnad för 
granskning (Power, 2000, 2010) och styrning (Webb, 2006). 
 
Hittills har jag beskrivit statens motiv till att introducera nya former för 
styrning av välfärdsprofessioners praktik, styrformernas innebörd och den 
kritik de väckt. I det följande återvänder jag till det (i statliga dokument) 
implicita antagande om möjligheten att kunskapsstyra det sociala arbetets 
praktik genom EBP med sitt ursprung i den medicinska professionen. I statens 
satsningar på kunskapsstyrning av det sociala arbetets praktik genom EBP, är 
det med andra ord den medicinska professionens tillämpning av evidensbaserad 
medicin som utgör utgångspunkten (se Ds 2014:9; SOU 2008:18). Detta trots 
att det föreligger en rad skillnader mellan dessa professioner vad gäller mandat 
eller samhällsuppdrag, utbildning, målgrupp, metoder, arbetssätt och typ av 
problem som ska lösas. De två kommande avsnitten ägnas därför åt 
beskrivningar av avhandlingens jämförande ansats och av de två jämförda 
professionerna, dvs. socialt arbete och allmänmedicin.  
 
Presentationen av socialarbetare och allmänläkare görs utifrån likheter och 
skillnader i det sätt på vilket deras arbete är organiserat och avgränsat. Men de 
beskrivs också utifrån likheter och skillnader i deras sätt att bedriva sitt 
professionella arbete. Presentationen av dessa professioner bygger framförallt 
på beskrivningar hämtade ur tidigare forskning. Anledningen att jag valt ett 
sådant upplägg är att en mer generell bild av dessa professioner kan underlätta 
förståelsen av de likheter och skillnader som senare beskrivs med utgångspunkt 
i delstudiernas resultat.  
 
Varför jämföra professioner? 
 
I detta avsnitt diskuterar jag först varför det är angeläget att jämföra 
professioner och varför avhandlingens fokus just ligger på socialarbetare och 
allmänläkare. Generellt sett görs komparativa studier bl.a. inom 
samhällsvetenskaperna och humaniora av två eller fler företeelser för att hitta 
samband och mönster i exempelvis historiska eller politiska processer. En del 
jämförelser är teoridrivna medan andra är mer empirinära. Det är ofta ett 
sökande efter likheter och skillnader mellan de jämförda företeelserna som 
ligger till grund för komparativa studier (se Mills, van de Bunt & de Bruijn, 
2006; Sartori, 1991). Ett specifikt skäl, som ligger i linje med denna avhandlings 
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fokus på en jämförelse av performativa aspekter av socialarbetares och 
allmänläkares praktik, är att jämförelser inte enbart avtäcker skillnader mellan 
de jämförda företeelserna utan också visar på unika aspekter hos respektive 
företeelse som annars skulle förblivit oupptäckta (Mills et al., 2006). Ett 
exempel på detta är att det är en ganska vanlig uppfattning inom 
professionssociologin att klassiska professioners upprätthåller kontroll över 
interventionsprocessen7 genom kontroll över professionell kunskap (se Abbott, 
1988, Brante, 2014; Freidson, 2004). I jämförelsen av socialarbetares och 
allmänläkares professionsutövning i denna avhandling framgår dock att för 
socialarbetare (som är en relativt ny profession) är det många gånger kontroll 
över relationen till klienter som ger dem kontroll över interventionsprocessen.  
 
Det främsta skälet till att avhandlingen jämför just socialarbetare med 
allmänläkare är att staten i sina satsningar på kunskapsstyrning och 
kunskapsutveckling i socialt arbete utgår ifrån metoder, främst EBP, som har 
sitt ursprung i den medicinska professionen. Bland medicinare utgör 
allmänläkare den grupp som kan ses som mest jämförbar med socialarbetare. 
Det tål att upprepas att båda yrkesgrupperna är generalister (Socialstyrelsen, 
2014b), såtillvida att båda har ”hela människan” som föremål för sina insatser. 
Ännu ett skäl är att socialarbetare och allmänläkare många gånger träffar 
samma människor, med samma problemkomplex även om de fokuserar på 
olika aspekter av deras liv eller livssituation, t.ex. B-vitaminbrist respektive 
missbruk eller brist på pengar. 
 
Ytterligare ett skäl för att jämföra socialarbetare med allmänläkare är att statens 
jämförelse av socialt arbete och hälso- och sjukvården för det mesta sker på 
basis av teoretiska antaganden, och sällan utifrån empiriska jämförelser av dessa 
professioners praktik. Det kan delvis bero på att det finns få jämförande 
empiriska studier av vad de gör i praktiken, vilket i professionsteorier beskrivs 
som performativa aspekter av professionsutövningen. Därför är det motiverat 
att jämföra dessa välfärdsprofessioners yrkesutövning och att problematisera 
statens satsningar på kunskapsstyrning samt kunskapsutveckling i socialt arbete 
med hjälp av metoder som har sin hemvist inom medicinen.  
 
Innan jag går över till beskrivningar av socialarbetare och allmänläkare vill jag 
framhålla att jämförande studier inte är helt oproblematiska (Sartori, 1991). I 
komparativa studier är det vanligt att betoningen ibland ligger på likheter och 
ibland på skillnader (a.a.). Jämförande studier tenderar, enligt Sartori, att ibland 

                                                             
7 Interventionsprocess refererar i denna avhandling till olika moment i professionell 
praktik bl.a. förhandsbedömning, diagnostisering, bedömning, beslut om insats, 
behandling, uppföljning och avslut av ett ärende (se Abbott, 1988; Hasenfeld, 1983). I 
denna bemärkelse syftar begreppet interventionsprocess främst på de moment i 
professionell praktik som är klientrelaterade. 
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söka efter skillnader i sammanhang som är ganska lika eller försöker finna 
likheter i olikartade system. I jämförelser av professioner har betoningen ofta 
tenderat att ligga på likheter mellan professioner (Riska, 2011). Mer specifikt är 
det de attribut som ofta tillskrivs klassiska professioners som stått i centrum 
och utgjort en måttstock i jämförelser av bl.a. välfärdsprofessioner (a.a.). I 
avhandlingen argumenterar jag för att jämförelser av professioner kan dra nytta 
av ett skifte från en betoning på likheter, till ökad uppmärksamhet åt olikheter 
mellan professioner utifrån enskilda professioners särdrag.  
 
De studerade professionerna  
 
Denna del ägnas åt en beskrivning av socialarbetare och allmänläkare som 
välfärdsprofessioner i ett svenskt sammanhang. I denna beskrivning utgår jag 
ifrån performativa och organisatoriska aspekter av dessa professioners praktik. 
Det finns både ett antal betydelsefulla likheter och skillnader i dessa aspekter av 
socialarbetares och allmänläkares professionsutövning. Förutom olikheter i 
historisk framväxt, arbetsuppgifter och kunskaper, varierar dessa professioner 
även i fråga om storlek, status, auktoritet, utbildningslängd, lönenivå, autonomi, 
könsfördelning, facklig styrka, politiskt inflytande och organisatorisk makt 
(Brante et al., 2015; Dellgran, 2015a). Innan en beskrivning av de 
organisatoriska och performativa aspekterna i dessa professioners praktik, 
beskrivs kort vad begreppen allmänläkare och socialarbetare refererar till i 
denna avhandling.  
 
Begreppet socialarbetare är mindre avgränsat jämfört med begreppet 
allmänläkare. Socionom är examinationstitel för de socialarbetare som erhållit 
examen i det akademiska ämnet socialt arbete, efter 7 terminers 
högskolestudier. Personer med socionomexamen kan ha olika yrkestitlar som 
exempelvis socialsekreterare, biståndshandläggare eller kurator inom skola eller 
hälso- och sjukvård. Socialarbetare syftar i bred mening på aktörer som 
bedriver någon form av socialt arbete inom offentlig, privat eller frivillig sektor. 
De flesta offentligt anställda socialarbetare är socionomer, men socialt arbete i 
offentlig, privat eller den frivilliga sektorn, utförs ibland även av personer med 
annan akademisk utbildning, eller personer utan högre utbildning. I 
avhandlingen avser termen socialarbetare aktörer i den kommunala 
socialtjänstens Individ- och familjeomsorg (IFO) som utför direkt klientarbete. 
Majoriteten av dem som är verksamma inom IFO har en akademisk utbildning, 
vanligtvis en socionomexamen.  
 
Begreppet allmänläkare syftar på personer som erhållit läkarexamen och som 
specialiserat sig i allmänmedicin. Deras examinationstitel är läkare medan deras 
yrkestitel kan variera. Namnet på deras yrke kan enligt Svensk förening för 
allmänmedicin (SFAM) vara distriktsläkare, husläkare eller familjeläkare. 
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Begreppet allmänläkare refererar i avhandlingen till tjänstgörande läkare vid 
landstingsdrivna hälsocentraler (Lindgren, 2014). 
 
Båda professionerna har en akademisk förankring dock av olika slag. Socionomer 
erhåller socionomexamen efter 3,5 års heltidsstudier vid svenska högskolor och 
universitet. För att bli allmänläkare behövs en grundutbildning på 5,5 år som 
avslutas med läkarexamen. För att bli specialist i allmänmedicin behöver den 
enskilde läkaren göra allmäntjänstgöring (AT) i minst ett och ett halvt år för att 
bli legitimerad läkare. Därefter följer specialiseringstjänstgöring (ST), som 
omfattar arbete både i primärvården och på sjukhus. ST tar i sin tur minst fem 
år. Den totala utbildningstiden innan någon är färdig specialist i allmänmedicin 
är minst tolv år (Lindgren, 2014).  
 
Dessa professioner skiljer sig också åt vad gäller vidareutbildningsmöjligheter, 
specialisering, formella karriärmöjligheter och arbetsmarknad. I likhet med 
allmänläkare i andra länder jobbar svenska allmänläkare inte bara vid 
hälsocentraler utan också vid universitet, laboratorier, läkemedelsföretag och 
försäkringsbolag. Det finns undervisande, forskande, konsulterande och 
ledande allmänläkare. Flera av de karriärmöjligheter som allmänläkare har, är 
dock relativt nya för socialarbetare. Socionomer har dock möjlighet att 
vidareutbilda sig. Det är exempelvis möjligt att doktorera i ämnet socialt arbete, 
men även att bli psykoterapeut genom påbyggnadsutbildningar (Dellgran, 
2015a; Scott, 2008).  
 
Organisatoriska förhållanden 
 
I detta avsnitt presenteras några organisatoriska aspekter av socialarbetares och 
allmänläkares professionsutövning: bl.a. organisatorisk hemvist, 
arbetsuppgifter, könsfördelning, samhällsuppdrag, monopol, jurisdiktion, 
autonomi, status och förtroende.  
 
Trots dessa professioners delvis olikartade historia och deras olika 
utbildningsbakgrund, har båda idag en bred arbetsmarknad inom såväl offentlig 
som privat sektor. Framförallt har båda en stark förankring inom den offentliga 
sektorn (Brante et al., 2015). Det finns också allmänläkare, men framför allt 
många socialarbetare, inom frivillig sektor.  
 
Socialt arbete och allmänmedicin är två professioner i välfärdsstatens tjänst. 
Avlönade socialarbetare beskrivs ofta som en välfärdsstatlig företeelse medan 
allmänläkare, som en medicinsk sub-profession, utgör en yrkesgrupp vars 
historia föregår välfärdsstatens uppkomst (se Swartling, 2006). Allmänläkare 
utgör med andra ord ett exempel på en tidigare egenanställd grupp. Det var så 
sent som på 60-talet som svenska läkare i större utsträckning blev anställda på 



 

 23 

sjukhus och vårdenheter (Einarsdóttir, 1997; Swartling, 2006). I jämförelse med 
allmänläkare kan socialarbetare betraktas som en ny profession med starka 
band till välfärdsstaten och med starkare förankring i arbetsorganisationer än i 
yrkesorganisationer (Brante et al., 2015; Dellgran, 2015a). En annan skillnad är 
att många allmänläkare är anställda vid landets 20 landsting eller 6 
sjukvårdsregioner medan en stor andel av socialarbetarkåren är anställd vid 
landets 290 kommuner med sinsemellan olika förutsättningar (Ds 2014:9).   
 
Allmänmedicin kan i jämförelse med det sociala arbetets verksamhetsfält, ses 
som mer avgränsad. Allmänmedicin är en av de största specialiteterna inom 
medicin, som totalt består av 56 specialiteter i Sverige. De flesta allmänläkare 
arbetar enligt Svensk förening för allmänmedicin (se Lindgren, 2014) med att ta hand 
om patienter på hälsocentraler och andra läkarmottagningar inom 
primärvården. Oavsett organisatorisk hemvist sysslar allmänläkare i huvudsak 
med problem av somatisk, psykosomatisk och ibland psykosocial karaktär.   
 
Dessa professioners organisering skiljer sig också åt vad gäller könsfördelning. 
Könsfördelningen inom socialt arbete är ojämn i betydelsen att de flesta 
socialarbetare, och i synnerhet de verksamma inom kommunal socialtjänst, är 
kvinnor. Könsfördelningen inom allmänmedicin har med åren tenderat att bli 
mer jämn (se SOU 2016:2).  
 
Det finns också en koppling mellan organisation och de arbetsuppgifter som 
respektive profession utför. Socialt arbete i Sverige spänner över ett brett fält 
av arbetsuppgifter. Mycket av det sociala arbetet som utförs i Sverige 
organiseras och bedrivs av svenska kommuner. Den kommunala socialtjänstens 
verksamhetsområde består huvudsakligen av äldreomsorg, handikappomsorg 
och individ- och familjeomsorg (IFO). Denna avhandling berör enbart 
socialarbetare som är verksamma inom IFO, som innefattar stöd och 
rådgivning till: barn, ungdomar och familjer, personer med missbruksproblem 
och deras anhöriga, samt ekonomiskt bistånd till enskilda och familjer (SOU 
2007:82).  
 
Samhällsuppdrag 
 
Vad gäller samhällsuppdrag eller mandat, dvs. vilka arbetsuppgifter socialarbetare 
och allmänläkare förväntas eller är skyldiga att utföra, finns det både likheter 
och skillnader mellan dem. Allmänläkares samhällsuppdrag går i huvudsak ut på 
att förebygga, bota, lindra och trösta (Akademikerförbundet SSR, 1997, s. 6). 
Det yttersta målet för deras uppdrag är god hälsa eller livskvalitet (SOU 2016:2, 
s. 66). I jämförelse med allmänläkares samhällsuppdrag består socialarbetares 
mandat av både hjälp och tvång, dvs. att båda hjälpa klienter leva ett värdigt liv 
eller med tvingande insatser som t.ex. omhändertagande av barn, att lägga livet 
till rätta för den enskilde (Akademikerförbundet SSR, 1997, s. 6; Levin, 2013). 
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Till likheterna hör att båda har en central roll som ”normalitetens väktare” 
(Brante 2010; Scott, 2008). Det betyder att de har mandat att förmedla goda 
normer att leva efter för att främja den sociala sammanhållningen (Brante, 
2014). Det innebär också att det finns moraliska inslag i båda professionernas 
yrkesutövning, även om socialt arbete tillskrivs en starkare moralisk karaktär, 
delvis pga. en långtgående myndighetsutövning gentemot klienter (Levin, 2013; 
Svensson, 2015). Det gäller både gynnande beslut och beslut om 
tvångsintervenering i klientens liv mot hans/hennes vilja (Levin, 2013; Vindegg, 
2009). Tvångsintervenering i socialarbetares fall beror till stor grad på att många 
av deras klienter är omotiverade eller ofrivilliga (Bergmark et al., 2011).  
 
Socialarbetares myndighetsutövning sker utifrån tillämpning av en rad olika lagar 
bl.a. socialtjänstlagen (SoL), lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård 
av unga (LVU) och lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). 
SoL bygger på frivillighet medan LVU och LVM innebär en rättslig skyldighet 
att ingripa i individers liv när någon utgör en fara för sig själva eller för andra. 
Vid tvångsomhändertaganden enligt LVU och LVM är det dock en 
förvaltningsdomstol som utifrån en ansökan från socialnämnden, fastställer 
beslutet om vård eller avslår ansökan (se Socialstyrelsen, 2015). Många av de 
uppgifter som socialarbetare utför innefattar myndighetsutövning medan vissa 
andra inte gör det. Låt oss titta på några exempel.  
 
De arbetsuppgifter som innefattar myndighetsutövning är åtgärder som att ta 
emot en anmälan eller ansökan. Det rör sig också om beslut om att en 
utredning ska inledas och att underrätta den enskilde om att en utredning har 
inletts. Även sådana arbetsuppgifter som att välja en handläggare och lämna 
över eventuella handlingar till denne/a, inhämta uppgifter från myndigheter 
och enskilda personer, dokumentera inhämtade uppgifter och de åtgärder som 
vidtas under utredningsarbetet, innebär myndighetsutövning. Till 
myndighetsutövande arbetsuppgifter hör också en anmälan till 
förvaltningsrätten om ett eventuellt behov av offentligt biträde, en 
sammanställning av utredningen, kommunicering och delgivning av 
utredningen med en part. Det räknas också som myndighetsutövning att 
informera den enskilde om rätten till företräde inför socialnämnden, dra 
ärendet för socialnämnden samt att fatta beslut och informera klienten om det. 
Till de arbetsuppgifter som inte innefattar myndighetsutövning hör bl.a. 
ärenden där socialnämnden med anledning av en begäran från domstol eller en 
annan myndighet måste göra en utredning som ligger till grund för ett yttrande 
(Socialstyrelsen, 2015, s. 74-75).  
 
I jämförelse med socialarbetare, bygger allmänläkares tjänster i högre grad på 
frivillighet (Bergmark et al., 2011, s. 26; Svensson, 2015). Vad begreppet 
myndighetsutövning i allmänläkares praktik är, beskrivs i en statlig utredning 
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som en komplicerad och oklar fråga (SOU 2003:30, s. 90). I utredningen står 
det att läsa att klara fall av myndighetsutövning inbegriper beslut eller åtgärder 
som innebär sådana frihetsinskränkningar som regleras i den psykiatriska 
tvångslagstiftningen. Vidare beskrivs i utredningen att det också är möjligt att 
andra åtgärder, som utredningar och intyg av olika slag, kan vara uttryck för 
eller ett led i en myndighetsutövning. Ett exempel är där läkare enligt vissa lagar 
anlitas för att göra undersökningar som ett led i utredning av ärenden som 
innefattar myndighetsutövning, eller när de som ett led i myndighetsutövning är 
skyldiga att göra anmälningar om vad de iakttagit. t.ex. misstanke om 
barnmisshandel (SOU 2003:30, s. 98). Det som hamnar utanför området 
myndighetsutövning är rena vård- och behandlingsåtgärder (a.a.).  
 
Annorlunda uttryckt inbegriper de arbetsuppgifter som läkare utför och som 
innefattar myndighetsutövning, eller utgör ett led i densamma, alltifrån 
bestämmande av förmån eller rättighet till ingripanden som innebär ”disciplinär 
bestraffning”, frihetsinskränkning eller integritetskränkning (SOU 2003:30, 
s.99). De kan med undantag för speciella situationer, t.ex. vid tillämpning av lag 
(1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård (LPT) eller risk för smittsamma 
sjukdomar, inte tvinga patienter att använda medicinska tjänster eller insatser. I 
jämförelse med socialarbetares relativt omfattande myndighetsutövande 
befogenheter utgör myndighetsutövning inte en lika stor del av allmänläkares 
praktik (Bergmark et al., 2011; Svensson, 2015). 
 
Monopol och jurisdiktion 
 
Även när det gäller monopol och jurisdiktion, dvs. ensamrätt över specifika 
arbetsuppgifter och ett specifikt yrkesområde, finns det skillnader i hur väl 
respektive professions arbetsuppgifter är legalt skyddade (Dellgran, 2015a). 
Allmänläkare, som en del av högstatusyrket läkare (se Einarsdóttir, 1997), har 
eller åtminstone fram till nyligen haft en relativt stor grad av kontroll över både 
sina arbetsuppgifter och sitt yrkesområde (Brante et al., 2015). Det beror delvis 
på att allmänläkare liksom läkare i allmänhet har en stark jurisdiktion på den 
rättsliga arenan då de erhåller statlig legitimation (a.a.). Socialarbetare saknar 
däremot legitimation vilket innebär att många av deras arbetsuppgifter även får 
utföras av andra än socionomer, dvs. både av sådana som har annan akademisk 
examen och sådana som saknar akademisk utbildning.  
 
Socionomer som jobbat i minst tre år kan dock ansöka om auktorisation som 
kan ses som en kvalitetssäkring av arbetet (Perlinski, 2010). Det är Nämnden 
för Socionomauktorisation som utfärdar auktorisationen. Denna nämnd är 
dock inte statlig utan knuten till fackförbundet SSR. Att auktorisationen inte 
utfärdas av staten gör att den i praktiken kan få liten betydelse, dvs. inte 
jämförbar med den betydelse som statlig legitimation kan få. Socionomexamen 
är behörighetsgrundande för en rad yrken som socialsekreterare, behandlings- 
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eller fältassistent, kurator vid skolor eller sjukhus, biståndsbedömare och 
enhetschefer i socialt arbete och omsorg (Brante, et al., 2015). Sedan 2014 ska 
de som jobbar med vissa uppgifter inom den sociala barnavården ha 
socionomexamen. Socionomexamen förefaller fylla en liknande funktion som 
yrkeslegitimation gör för professioner inom hälso- och sjukvården, eftersom 
den kommunala socialtjänsten i första hand anställer arbetstagare med 
socionomexamen. Socionomexamen ger i praktiken professionen ett slags 
”monopol” över yrket, även om detta ”monopol” inte går att jämföra med det 
monopol över yrket som läkarlegitimationen ger allmänläkare (se Perlinski, 
2010). De socionomer som under senare år har kommit allt närmare en statlig 
yrkeslegitimation är sjukhuskuratorer (Beckman, 2016). 
 
Allmänläkare har i jämförelse med socialarbetare också en relativt starkare 
jurisdiktion på den offentliga arenan, i betydelsen att allmänheten i hög grad 
efterfrågar och erkänner yrkesgruppens kompetens (Brante et al., 2015). Dock 
framkommer det i en jämförelse av bl.a. socialarbetare och allmänläkare att 
båda professionerna själva anser att deras tjänster och kompetens efterfrågas 
och att deras kompetens inte ifrågasätts från klienters och patienters sida 
(Brante et al., 2015). Denna självbild stämmer ganska väl i allmänläkarnas fall 
med hur patienters förtroende för dem ser ut, medan det i socialarbetarnas fall 
verkar finnas en diskrepans mellan självskattad jurisdiktion på den offentliga 
arenan och allmänhetens förtroende för professionen (a.a.).  
 
Autonomi 
 
Även i fråga om autonomi, dvs. graden av självbestämmande, förekommer 
skillnader mellan socialarbetare och allmänläkare. Det rör sig bl.a. om skillnader 
i graden av självständighet i beslutsfattande. Det är politiker, varav många 
lekmän, som utifrån sin operativa roll har det övergripande ansvaret för 
socialarbetares professionella praktik vilket på en och samma gång innebär att 
kommunanställda socialarbetare ofta fattar beslut på delegation av politiker 
samtidigt som förtroendevalda tar beslut på förslag av socialarbetare (se 
Börjeson, 2014; Ds 2014:9, s.54). I praktiken finns det en tydlig 
delegationsordning vad gäller typ av insatser och kostnadsstorlek som 
socialarbetare på egen hand kan fatta beslut om utan att behöva närmsta chefs 
eller ansvarig politikers godkännande (se Ds 2014:9; Perlinski, 2010). 
Allmänläkare kan, trots att allmänmedicin också är en politiskt styrd 
verksamhet, i betydligt större utsträckning luta sig mot sina professionella 
bedömningar när de fattar beslut om medicinska insatser eller behandlingar (se 
Börjeson, 2014; Ds 2014:9). Läkarnas starka ställning har därför ibland 
uppfattats som ett hinder för politisk styrning t.ex. i fråga om resursfördelning 
och prioriteringar (Dellgran, 2015a).  
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Dock är det viktigt att påpeka att autonomi är ett mångfacetterat begrepp som är 
svårt att definiera, dvs. om det har att göra med självständighet i förhållande till 
kollegor, andra professionella, klienter, chefer eller om det rör sig om graden av 
kontroll över arbetsuppgifter. I jämförelse med den gängse bilden av 
socialarbetare som en yrkesgrupp med lägre grad av autonomi än allmänläkare, 
redovisar socialarbetare i en studie om svenska professioner en större grad av 
självskattad kontroll över arbetets utförande än allmänläkare (Brante et al., 
2015). Det kan förmodligen bero på en större grad av styrning och reglering av 
hälsoprofessioners praktik (a.a.). I andra avseenden t.ex. graden av legitimitet 
hos klienter, patienter, chefer och andra professionella, gör båda professionerna 
en likartad skattning av sin autonomi (a.a.).  
 
Förtroende 
 
Beträffande förtroende, finns det enligt Brante m.fl. (2015) ett visst samband 
mellan graden av autonomi och status hos en yrkesgrupp, och det förtroende som 
yrkesgruppen åtnjuter bland klienter, patienter, chefer och andra professioner 
(Brante et al., 2015; Fransson, 2012). Förtroendet för professionella bland både 
andra professionella och allmänhet har ökat sedan mitten av 1990-talet (Brante 
et al., 2015). Det gäller särskilt för ekonomer, psykologer och socionomer (a.a.). 
Förtroendet för socionomer har dock enligt Brante m.fl. (2015) minskat sedan 
år 2000 bland allmänheten. Vidare framkommer i samma studie att 
allmänhetens förtroende för socionomer överlag är betydligt mindre jämfört 
med det stora förtroendet som allmänheten hyser för läkare. Förtroende för 
socialarbetare liksom för andra välfärdsprofessioner kan vara baserat på direkta 
egna erfarenheter eller på indirekta kunskaper och rykten (a.a.). Graden av 
människors beroende av yrkesutövare kan ses som en viktig förklaring till det 
förtroende som de tilldelar olika professioner (a.a.). Det är därför rimligt att 
anta att människor kan ha större förtroende för sådana yrken som de är mer 
beroende av och för tjänster som har större angelägenhet för dem personligen. 
Det kan ses som en förklaring till varför professioner inom skola och sjukvård, 
vilka anses ha hög samhällsnytta, rangordnas högt både bland allmänheten och 
bland andra professionella (a.a.).     
 
Performativa aspekter av socialarbetares och 
allmänläkares professionsutövning 
 
Förutom de skillnader i organisatoriska aspekter av socialarbetares och 
allmänläkares professionsutövning som beskrevs i föregående avsnitt, finns det 
också likheter och olikheter i de performativa aspekterna, dvs. det professioner 
gör i sitt arbete med klienter. I detta avsnitt koncentrerar jag redogörelsen 
enbart på de performativa aspekter som är av relevans för avhandlingens 
frågeställningar. Till dessa hör kunskapsbas och de professionellas relation till 
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klienter. Detta dels för att staten lägger stor vikt vid kunskap i dess satsningar 
på evidensbasering av välfärdsprofessioners praktik och dels för att i 
delstudierna intar relationen till klienter en central plats i socialarbetares, men 
till viss del även allmänläkarnas, beskrivningar av sin professionsutövning.  
 
Kunskapsbas 
 
Vad gäller kunskapsbas, som i snäv mening står för vetenskaplig grund för yrket 
(Selander, 1989, 1993) och i bred mening refererar till en kollektiv och 
systematisk kunskapsmassa bestående av samlade insikter, erfarenheter och 
forskning (Carlgren & Marton, 2001), är det vanligt att se på allmänläkare som 
en profession med en tydligare och mer robust kunskapsmassa än 
socialarbetare och andra nya professioner (Riska, 2011). Den kunskapsmassa 
som allmänläkare till stora delar bygger sin professionella praktik på, består i 
huvudsak av medicinsk kunskap om olika symptom, tillstånd, sjukdomar 
diagnoser och behandlingar (Ds 2014:9). I jämförelse med allmänläkare 
tillskrivs socialarbetare i litteraturen om professioner (se Brante, 2014; Perlinski, 
2013) ofta en eklektisk kunskapsbas. Stundtals kritiseras socialarbetare för att 
sakna en tydligt avgränsad kunskapsbas, inte minst i samband med diskussioner 
om kunskapsstyrning (Björk, 2016; SOU 2008:18). Den pluralistiska 
kunskapsmassan, bestående av bl.a. sociologisk, psykologisk, statsvetenskaplig 
och juridisk kunskap, som socialt arbete i stor utsträckning vilar på, anses vara 
en följd av det sociala arbetets breda verksamhetsfält och klienters 
mångfacetterade problem som behöver angripas med hjälp av olika typer av 
kunskap (se Payne, 2015).  
 
Dessa professioner skiljer sig också åt när det gäller den typ av kunskap som de 
huvudsakligen tillämpar eller är i behov av för att utöva sitt yrke. Båda 
använder sig av olika typer av kunskap för att utöva sitt yrke. Vetenskaplig 
kunskap tenderar komma i främsta rummet för läkare, därefter ny forskning 
åtföljd av vardagskunskap och kunskap om lagar och regler (Brante et al., 
2015). För socionomer verkar det däremot vara lagar och regler som ses som 
den typ av kunskap som anses vara mest relevant för praktiken, därefter 
vardagskunskap, vetenskaplig kunskap och sist ny forskning (a.a.). Ett sätt att 
förstå denna skillnad är att socialarbetare representerar en integrerande profession, 
dvs. förmedlar värden som är av stor vikt för att upprätthålla den sociala 
ordningen och den sociala sammanhållningen. Socialarbetare kan också, i likhet 
med poliser och jurister, ses som representanter för en reglerande profession, dvs. 
ingriper i klienters liv för att ställa deras liv till rätta utifrån en föreställd 
normalitet (Brante, 2014). Som en reglerande profession är de därför i behov av 
kunskaper om lagar och regler (Brante et al., 2015).  
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Relationen till klienter  
 
Relationen till klienter, som en central aspekt av välfärdsprofessioners arbete, är 
en annan performativ aspekt av socialarbetares och allmänläkares 
professionsutövning som här beskrivs utifrån likheter och skillnader mellan 
dessa professioner. Av litteraturen framgår att båda professionerna strävar efter 
att bygga upp tillitsfulla och bärande relationer till klienter och patienter 
(Ottosson, 1999; Perlinski, 2010). En viktig skillnad som rör karaktären på 
relationen mellan dessa professioner och klienter, är att en stor andel av 
socialarbetares klienter, i synnerhet när det rör sig om myndighetsutövning, 
tenderar att vara ofrivilliga (Levin, 2013; Svensson, 2015). Till skillnad från 
socialarbetares klienter tycks allmänläkares klienter vara frivilliga i betydligt 
större utsträckning, vilket kan antas påverkar relationerna. Denna olikhet i 
dessa professioners relation till klienter kan framför allt förstås mot bakgrund 
av dessa professioners olika samhällsuppdrag. I socialarbetares uppdrag ingår 
stöd, kontroll och tvång, (Nygren, Blom & Morén, 2013; Perlinski, 2013), 
medan sådana inslag inte är lika tydliga i allmänmedicinsk praktik (se Bergmark 
et al., 2011; Freidson, 1961; Levin, 2013).          
    
Avslutningsvis är det viktigt att påpeka att syftet med att hålla kunskap och 
relation isär inte är att måla upp en dikotom bild av kopplingen mellan kunskap 
och relation. Påpekas bör också att jag är medveten om att kunskap är ett 
komplext fenomen och inbegriper fler aspekter än bara kognitiva aspekter. 
Vidare är jag medveten om att frågan om socialarbetares förmåga att skapa och 
upprätthålla bärande relationer med omotiverade klienter kan betraktas som en 
fråga om kunskap. På basis av avhandlingens resultat menar jag dock att det 
ibland är viktigt att göra en analytisk distinktion mellan kunskap och relation. 
Jag gör en sådan distinktion av två huvudsakliga skäl. För det första handlar 
distinktionen om att vara följsam mot det empiriska underlaget. I empirin 
relateras exempelvis oproblematiska situationer av allmänläkare till kunskap 
medan socialarbetare knyter oproblematiska situationer till relationen till 
klienten. När jag analytiskt håller kunskap och relation åtskilda, gör jag detta 
utifrån delstudiernas empiriska fynd. Detta faktum är svårt att bortse ifrån även 
om jag i viss mån förstår att det kan upplevas som oortodoxt och även gå emot 
tidigare forskning på området. För det andra handlar en åtskillnad mellan 
kunskap och relation även om tillskott av ny kunskap. Min uppfattning är att 
resultaten om hur socialarbetare och allmänläkare upplever oproblematiska 
situationer tillför professionsstudier ny kunskap genom att visa att det finns 
olika vägar för professioner att vinna kontroll över interventionsprocessen. För 
allmänläkarna tycks den egna kunskapen stå i centrum medan det för 
socialarbetarna tycks handla om att etablera kontroll över relationen till 
klienterna. Denna insikt tror jag skulle gå förlorad ifall jag skulle välja att knyta 
analysen till ett utvidgat och allomfattande kunskapsbegrepp. 
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Kapitel 2. Litteraturöversikt 
 
I detta kapitel görs en genomgång av litteratur som jag funnit relevant för 
avhandlingens fokus. Denna litteratur är inte avgränsad till forskning utan även 
inbegriper populärvetenskapliga texter, teoretiska texter, läroböcker och 
policydokument. Framställningen följer samma struktur som avhandlingens 
frågeställningar. Först presenteras kunskapsläget om problematiska och 
oproblematiska situationer. Sedan redogörs för kunskapsläget om betydelsen av 
de professionellas relation till klienter för professionsutövningens performativa 
aspekter. Därefter görs en genomgång av vad statens kunskapsstyrning kan 
innebära för socialarbetares och allmänläkares professionsutövning, samt vilka 
reaktioner styrningen väckt hos de professionella. Genomgången i den senare 
delen knyter an till litteratur om problematiska och oproblematiska situationer 
samt betydelsen av relationen till klienter för professionsutövningen. Kapitlet 
avslutas med en sammanfattande reflektion över kunskapsläget.  
 
I den litteratur som jag har tagit del av, har jag funnit få empiriska jämförelser av 
de performativa aspekterna av socialarbetares och allmänläkares 
professionsutövning. Däremot finns det relativt mycket kunskap, dock av icke-
jämförande karaktär, om vad respektive profession gör i sin dagliga praktik.  
 
Problematiska situationer 
 
Med utgångspunkt i avhandlingens första frågeställning presenteras i detta 
avsnitt några generella mönster i den genomgångna litteraturen om vad som ses 
som problematisk i professionell praktik. Dessa mönster utgörs av: 1) 
relationen mellan problem och kunskap i professionell praktik, 2) 
problematiska klienter och deras karaktäristika, 3) professionellas förmåga och 
strategier för att hantera problematiska klienter och 4) problem kopplade till 
det professionella arbetets moraliska karaktär. Jag vill betona att dessa enbart 
utgör några få generella, men vanligt förekommande, mönster som diskuteras i 
den genomgångna litteraturen och kan därför inte ses som en uttömmande 
genomgång. Det är redan här viktigt att förtydliga att problematiska situationer 
refererar till störningar eller avbrott i den rutinartade professionella praktiken 
där de professionella möter svårigheter i att samla in information om klientens 
problematik, bestämma klienters status, ställa en diagnos, föreslå behandling 
eller vidta åtgärder (Abbott, 1988; Brodkin, 2010; Hasenfeld, 2010; Lipsky, 
2010). 
 
Relationen mellan kunskap och problem i professionell praktik 
 
Ett vanligt förekommande mönster i litteraturen om professionellt arbete är att 
problem kopplade till vad som orsakar komplexitet, osäkerhet och 
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problematiska situationer i professionell praktik, ofta diskuteras i relation till 
professionellas kunskapsbas (se Abbott, 1988; Brante, 2014; Freidson, 2004; 
Johnson, 1993; Larson, 1977; Molander & Terum, 2010; Svensson, 2010) eller 
bristande tillgång till rätt kunskap, t.ex. evidensbaserad kunskap, eller 
tillämpning av fel eller otillräcklig kunskap, t.ex. vardagskunskap (Ds 2014:9; 
Howitt & Armstrong, 1999; Morago, 2010; SOU, 2008:18). Det finns med 
andra ord en tendens i denna litteratur att relatera framgång, problem, olyckor 
och brister i den professionella praktiken till professionellas tillgång till eller 
svårigheter med att använda kunskap (Howitt & Armstrong, 1999; Morago, 
2010; Sackett et al., 2000; Sekimoto, Imanaka, Kitano, Tatsuro & Osamu, 2006, 
Serour, al Othman, & al Khalifah, 2009). Den syn på kunskapens betydelse för 
professionell praktik som finns i den refererade litteraturen har enligt min 
mening många beröringspunkter med svenska statens syn på problem i 
välfärdsprofessioners praktik, då båda tenderar att i första hand relatera 
problem till den kognitiva eller kunskapsrelaterade basen av professionell 
praktik (se Ds 2014:9; SBU, 2014; SOU 2008:18). Med detta inte sagt att 
kunskap som en kärnkomponent i den kognitiva basen av professionell praktik 
är oviktig. Poängen är snarare att för mycket fokus på den kognitiva basen 
riskerar överskugga andra aspekter av professionell praktik, exempelvis dess 
relationella bas i bemärkelsen vikten av relationens betydelse för 
interventionens utfall (Biestek, 1957; Ekeli, 2002; Knei-Paz, 2009). En så stark 
fokusering på den kognitiva basen kan också resultera i att en del problem i den 
professionella praktiken som av professionella inte beskrivs eller upplevs som 
ett kunskapsproblem, kan hamna i skymundan (se Ekeli, 2002).  
 
Problematiska klienter och deras karaktäristika 
 
Ett annat mönster som framträder i den genomgångna litteraturen är att 
upphovet till problematiska situationer i professioners arbete många gånger 
söks i klienters beteende (Aaker, Knudsen, Wynn & Lund, 2001; Bremberg, 
Nilstun, Kovaca & Zwittera 2003; Calder, 2008; Davis, 1966; Heszen-Klemens, 
1987; Levinson, Stiles, Inui & Engle, 1993; O'Hare, 1996; Steinmetz & 
Tabenkin, 2001). Fokus i diskussionen om problematiska situationer ligger ofta 
på vilka egenskaper eller beteenden som problematiska klienter brukar uppvisa 
eller hur problem hos problematiska klienter bör lösas. I denna diskussion 
refererar problematiska klienter till sådana som av både professionella och 
forskare beskrivs som ofrivilliga, motvilliga, anmälda, tvångsomhändertagna, 
förändringsobenägna, omotiverade, opålitliga, manipulativa eller förhandlande. 
Ett vanligt inslag i denna diskussion är beskrivningar av och rekommendationer 
om olika typer av metoder, teorier och arbetssätt för att motivera problematiska 
klienter till att ta emot hjälp och stöd. En rad empiriska studier i den 
genomgångna litteraturen handlar exempelvis om hur professionella ska 
bemöta eller hantera klienter som upplevs vara oföljsamma (Aaker et al., 2001; 
Davis, 1996; Heszen-Klemens, 1987) ofrivilliga (Calder, 2008; O'Hare, 1996) 
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eller svåra (Steinmetz & Tabenkin, 2001). Andra empiriska studier har fokus på 
nödvändigheten av professionellas respekt för problematiska klienters rätt till 
självbestämmande (Bremberg et al., 2003).  
 
I jämförelse med den vikt som i litteraturen läggs vid hantering av 
problematiska klienter, får problematiska situationer inte någon nämnvärd 
uppmärksamhet i statens satsningar på kunskapsstyrning. Där är det snarare ett 
implicit antagande om att klienter är frivilliga och motiverade till att få den 
bästa hjälpen som ligger till grund för satsningarna på kunskapsstyrning (se Ds 
2014:9; SOU 2008:18). EBP som en hörnsten i statens kunskapsstyrning har 
kritiserats bl.a. för att vara oklar beträffande vad som menas med klientens 
preferenser och önskemål samt hur dessa kan påverka interventionsprocessen 
(se Denvall & Johansson, 2012). Mot bakgrund av denna kritik kan den här 
typen av litteratur om problematiska klienter ha något viktigt att säga om den 
tredje komponenten i EBP, dvs. klientens preferenser och krav. Denna 
litteratur kan bidra med förtydligande av vad som händer med tillämpningen av 
EBP när klienter är motvilliga eller omotiverade.  
 
Professionellas hantering av problematiska klienter 
 
Problematiska situationer förknippas i den genomgångna litteraturen inte bara 
med klienter som av forskare eller professionella upplevs som problematiska, 
utan också med professionellas förmåga eller strategier för att hantera dessa 
klienter (Bremberg & Nilstun, 2005; De Jong & Berg, 2001; Hernández López, 
2012; Serour et al., 2009; Smith et al., 2012). Det rör sig alltså om det som i 
denna litteratur beskrivs som professionellas (o)förmåga att hantera 
problematiska klienter eller om deras dåliga bemötande av klienter, stora 
handlingsutrymme, paternalism, inkompetens, bristande lyhördhet gentemot 
klienters önskemål, bristande kunskaper om vikten av relationen till klienter 
och hur ”problematiska” klienter kan fångas upp samt motiveras att ta emot 
hjälp. Hit räknas också empiriska studier om vad professionella behöver göra 
eller vilka strategier och verktyg de behöver tillgripa för att hantera problem i 
sin praktik. Det rör sig bl.a. om de professionellas förmåga att genom gott 
bemötande, samarbete, förhandlingar och motiverande arbetssätt för att 
engagera klienten, hantera situationer där de möter klienter som upplevs vara 
motvilliga, ofrivilliga eller omotiverade (Bremberg & Nilstun, 2005; De Jong & 
Berg, 2001; Hernández López, 2012; Serour et al., 2009; Smith et al., 2012).  
Diskussionen ovan indikerar att många problem i professionell praktik kan 
hänföras till motsättningar i de professionellas relation till klienter. Denna 
diskussion står i skarp kontrast till den fokusering på kunskap, som en 
huvudsaklig upphovskälla till problem i professionell praktik, som tar sig 
uttryck i olika dokument om statens satsning på kunskapsstyrning (se Ds 
2014:9; SBU, 2014; SOU 2008:18).   
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Problem kopplade till klientarbetets moraliska karaktär 
 
Ytterligare ett mönster som framkommer i den genomgångna litteraturen är att 
uppkomsten av problematiska situationer i professionell praktik sätts i relation 
till normativa aspekter av socialarbetares och allmänläkares praktik. Det finns 
mycket skrivet om att båda professionernas praktik bär normativa inslag 
såtillvida att de vill ändra klienters status och tillstånd, exempelvis från sjuk till 
frisk, från socialbidragstagare till självförsörjande, från missbrukare till nykter 
eller drogfri (Brante et al., 2015; Hasenfeld, 2010; Levin, 2013; Svensson, 2015; 
Thompson, 2009). I denna litteratur framkommer också att de moraliska 
aspekterna är tydligare i socialt arbete, bl.a. med anledning av att socialarbetare 
har en mer omfattande och långtgående myndighetsutövning, inklusive 
skyldighet att ibland tvångsintervenera i klienters liv (Levin, 2013; Thompson, 
2009).  
 
Myndighetsutövning anses vara en av de mest centrala källorna till konflikt och 
bristande tillit i relationen mellan klienter och socialarbetare (Levin, 2013; 
Perlinski, 2010; Svensson, 2015). Vidare utgör myndighetsutövning en 
försvårande omständighet för etablering av bärande eller betydelsefulla 
relationer till klienter, men också ett hinder för socialarbetares användning av 
specifika metoder och arbetssätt (Perlinski, 2010). Detta problem relateras till 
socialarbetares dubbla mandat eller samhällsuppdrag vilket innebär att de ska 
erbjuda klienter hjälp och stöd på frivillig väg, samtidigt som de kan 
tvångsintervenera i klienters liv när klienten bedöms utgöra en fara för sig själv 
eller för andra (Levin, 2013; Vindegg, 2009). Myndighetsutövning som en 
möjlig upphovskälla till problem och konflikt i socialarbetares praktik har fått 
mycket lite uppmärksamhet i statliga dokument om hur kunskapsstyrning av 
socialt arbete bör gå till (Ds 2014:9; SBU, 2014; SOU 2008:18). Statens 
satsningar på kunskapsstyrning skulle därför kunna dra nytta av mer kunskap 
om hur förvaltningsstyrning, i form av bestämmelser om myndighetsutövning 
(Svensson, 2011a) påverkar professionellas yrkesutövning inklusive 
kunskapsanvändning.  
 
Oproblematiska situationer 
 
Medan problematiska situationer i socialarbetares och allmänläkares 
professionella praktik, har fått ganska stor uppmärksamhet i den genomgångna 
litteraturen, har oproblematiska situationer fått föga uppmärksamhet.  
 
I de få bidrag i litteraturen som tangerar området ”oproblematiska situationer”, 
är det enkla ärenden eller enkla problem som ligger i fokus. Enkla ärenden 
kontrasteras mot komplicerade och pendelärenden (Dunér & Nordström, 2005). 
Mer specifikt beskrivs enkla ärenden som sådana där den sökande, dennes 
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anhöriga och professionella i huvudsak är överens om vilket stöd som klienten 
är i behov av och hur det ska utformas. Karaktäristiskt för enkla ärenden är enligt 
Dunér och Nordström att de hanteras snabbt av de professionella och att det 
även går snabbt att verkställa stödet. Enkla ärenden refererar också till ärenden 
där behovet är tydligt, reglerna klara och där önskad insats kan erbjudas 
(Socialstyrelsen, 2004). Fokus i de refererade källornas beskrivningar av enkla 
ärenden ligger därför till stor del på relationen mellan klienter och professionella.  
 
Till skillnad från enkla ärenden kontrasteras enkla problem mot komplicerade och 
komplexa problem. Enkla problem beskrivs – i litteraturen som tangerar 
problemområdet oproblematiska situationer – som sådana där recept (dvs. 
detaljerade instruktioner), är av central betydelse, där recept är testade för att 
tillförsäkra replikering och där recept producerar standardiserade resultat. Det 
karaktäristiska för enkla problem anses därför vara att de bästa recepten ger goda 
resultat varje gång (se Blom, Morén & Perlinski, 2011; Glouberman & 
Zimmerman, 2002). Här ligger huvudfokus på tekniska färdigheter och mindre 
på hur relationen mellan professionella och klienter påverkar upplevelsen av 
enkla problem. Min tolkning är att statens satsningar på kunskapsstyrning av 
socialt arbete utgår ifrån en liknande förståelse av enkla problem eller 
oproblematiska situationer. Även i statens satsningar på kunskapsstyrning ligger 
fokus mer på rationella klienter och professionella än på relationen dem 
emellan. Vidare får frågan om hur motsättningar i relationen mellan 
professionella och klienter kan påverka interventionsprocessen och dess utfall, 
ingen nämnvärd uppmärksamhet i statliga dokument om kunskapsstyrning.  
 
Klientens betydelse för professionsutövningen 
 
Den tredje delen av litteraturgenomgången relaterar till den tredje 
frågeställningen i avhandlingen. Här redogör jag för hur relationen till klienten 
påverkar socialarbetares och allmänläkares professionsutövning.  
 
En aspekt som har fått stor uppmärksamhet i litteraturen om de berörda 
yrkesgrupperna är relationen mellan de professionella och klienter. Det som 
står i centrum i denna litteratur är hur professionella skapar, konstruerar 
(Järvinen, 2002; Järvinen & Mik-Meyer, 2003; Mosesson, 2000; Salonen, 2000), 
processar, förändrar, diagnostiserar, behandlar, eller tvångsomhändertar klienter 
(Hasenfeld, 1983). Även frågan om hur professionellas makt, 
definitionsprivilegium och bemötande påverkar klienten, mötet eller utfallet av 
vidtagna åtgärder har fått stor uppmärksamhet i litteraturen (Järvinen, 2002; 
Järvinen & Mik-Meyer, 2003; Rooney, 2009; Smith et al., 2012; Trotter, 2006; 
Turney, 2012). Att synliggöra möjligheter till eller hinder för ökat 
klientinflytande eller brukarmedverkan, utgör ytterligare en klientrelaterad 
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aspekt som dragit till sig växande intresse bland forskare (se Bülow & 
Cedersund, 2011; Eriksson, 2015; Ingemarson, Bergmark & Lundström, 2006).  
 
Fokus i de ovan refererade studierna ligger till stor del på hur klienter påverkas 
av de professionellas handlingar, bedömningar och beslut. Emellertid kan 
klienter i egenskap av aktörer störa eller urholka den professionella praktiken 
när de tvingas ta emot stöd eller vård, när de är omotiverade att göra det eller 
obenägna att förändra sin ”problematiska” livssituation (Hasenfeld, 1983). 
Dessutom kan klienter utifrån sådana krav som klientinflytande, 
brukarmedverkan, kundnöjdhet eller klienters möjlighet att ”rösta med 
fötterna”, dvs. vid missnöje vända sig till en annan vårdgivare, utöva stort 
inflytande över den professionella praktiken (Svensson, 2011a).  
 
Vem som kan betraktas som klient är ytterligare en aspekt av klientens 
påverkan på professionsutövning som fått tämligen begränsad uppmärksamhet 
i den genomgångna litteraturen. Det kan delvis förstås mot bakgrund av att i 
teorier om professioner tas det många gånger för givet att den person som 
betalar för eller ansöker om en tjänst som professioner tillhandahåller, är att 
betrakta som klient (Abbott, 1988; Johnson, 1993; Hasenfeld, 1983; Mosesson, 
2000; Salonen, 2000). För allmänläkare är det oftast ganska klart vem som är 
klient (Freidson, 1961), medan detta inte alltid är klart för socialarbetare (Levin, 
2013; Mosesson, 2000). Det kan sägas bero på att ett fall eller ärende i 
socialarbetares praktik kan initieras av andra än den som har problem som ska 
lösas eller behov som ska tillgodoses. Mer konkret kan förutom enskilda 
klienter även myndigheter och privatpersoner anmäla en person, som anses 
vara i behov av socialarbetarens insatser, till socialtjänsten (se Mosesson, 2000; 
Salonen, 2000).  
 
Även om denna avhandling inte studerar effekterna av socialarbetares och 
allmänläkares insatser kan det ändå vara relevant att beröra litteratur om vad 
relationen mellan klienter och professionella kan ha för betydelse för 
professionsutövningen och dess utfall. Generellt sett ses relationen mellan 
klienter och professionella i litteraturen om socialt arbete som en central 
komponent, en viktig resurs. Vissa forskare menar t.o.m. att relationer är det 
primära, medan specifika metoder, arbetssätt och teknologier ses som 
sekundära i klientarbetet (se Adams, Matto & Lecroy, 2009; Belin, 2007; Knei-
Paz, 2009; Perlinski, 2010; Revstedt, 2007; Ribner & Knei-Paz, 2002; Wampold, 
2001).  
 
En avsevärd del av den litteratur som fokuserar på relationens betydelse för 
utfallet av behandlingsresultat kommer från det psykoterapeutiska området. I 
utvärderingsstudier av psykoterapins utfall framkommer att alliansen mellan 
klient och terapeut har större betydelse än många andra faktorer, för hur 
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behandlingen faller ut (Miller, Duncan, Sorell & Brown, 2005; Wampold, 2001). 
Närmare bestämt är det fyra faktorer som i dessa studier anses stå för 
huvuddelen av förbättringar hos klienten. Klientrelaterade eller 
utomterapeutiska faktorer står för 40%, relationsbaserade faktorer för 30%, 
placebo, hopp- och förväntningsrelaterade faktorer för 15% och modeller eller 
teknologiska faktorer för 15% av förbättringen eller förändringen (Duncan & 
Miller, 2000; Hubble, Duncan, & Miller, 1999). Om behandlaren eller 
terapeuten troget följder metoden (graden av metodtrohet) eller besitter 
kompetens för att tillämpa metoden, uppvisar inte någon nämnvärd effekt på 
terapins utfall (se Perlinski, 2010). 
 
Den centrala betydelsen av relationen mellan professionella och klienter i den 
professionella praktiken har också belysts i förhållande till en byråkratisk logik. 
Den professionella logik som styr professionellas relationsskapande med 
klienter, hamnar ibland i konflikt med organisationers instrumentella sätt att 
styra villkoren för professionellas möten med klienter (se Abrandt Dahlgren et 
al., 2004; Perlinski, 2010). Konflikt kan uppstå när en rigid styrning lämnar litet 
utrymme för förhandlingar mellan klienter och professionella (Webb, 2006). 
Det kan exempelvis röra sig om konfliktsituationer mellan professionella och 
klienter där klienter motsätter sig evidensbaserade insatser och vill ha en insats 
som saknar stöd i evidensbaserade riktlinjer (Bergmark et al., 2011; Lewis & 
Tully, 2009).  
 
Sammanfattningsvis tyder genomgången i denna del på att relationen till 
klienter är viktig för båda yrkesgruppernas professionsutövning dock på olika 
sätt. Socialarbetare behandlar inte bara klienters problem utan även strävar ofta 
efter att bygga upp en terapeutisk relation till klienten, identifiera behov, 
formulera mål och föreslå resurser samt betona ömsesidighet i relationen till 
klienten (Adams et al., 2009). Socialarbetares praktik kan sägas vara inbäddad i 
sociala problem som hemlöshet, våld i hemmet och barnmisshandel. Dessa är 
komplexa sociala svårigheter som kräver att klientens livssituation behöver 
sättas i ett brett socialt sammanhang, vilket ofta skiljer sig markant från de 
svårigheter som hanteras av medicinska professioner (a.a.). Det ska dock inte 
tolkas som att relationen saknar betydelse för allmänläkares arbete med 
patienter (se Ottosson, 1999), utan det som avses är att relationen till klienter 
tenderar vara av mer central betydelse för socialarbetares klientarbete eftersom 
relationen många gånger utgör en oskiljaktig del av interventionen (Knei-Paz, 
2009; Webb, 2006). Med Biesteks (1957) ord kan en god relation till klienten 
vara önskvärd för medicinska och juridiska professioner men inte nödvändig, 
som i fallet med socialarbetare. Trots den relationella basens avgörande 
påverkan på socialarbetares professionsutövning, problematiseras den sällan i 
de statliga dokument om berör kunskapsstyrning.  
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De nya styrformernas konsekvenser för 
professionsutövningen 
 
I detta avsnitt presenteras, med anknytning till avhandlingens fjärde 
frågeställning, litteratur som berör vad statens kunskapsstyrning betyder för 
socialarbetares och allmänläkares professionsutövning. Genomgången berör de 
nya styrformernas konsekvenser för de berörda professionernas yrkesutövning, 
men tonvikten läggs vid statens kunskapsstyrning. 
 
Sedan flera decennier tillbaka har den svenska staten, i likhet med staten i flera 
andra länder i västvärlden, försökt att effektivisera, rationalisera och reformera 
den offentliga sektorn och välfärdsprofessioners arbete (Fransson, 2012; 
Johansson et al., 2015). Som nämnts tidigare har staten använt sig av sådana 
styrformer som utvärderingar, NPM och EBP för att försöka få bukt med vad 
staten upplevt som problem i välfärdsprofessioners praktik och för att uppnå 
vissa mål, t.ex. rättsäkerhet, effektivitet, likvärdighet och kvalitet (se Björk, 
2016; Blom, 1998; Johansson et al., 2015). Till problemen hör bl.a. godtyckliga 
bedömningar och insatser, icke-transparent praktik, ineffektiva eller skadliga 
insatser, bristande användning av vetenskaplig evidens, rättsosäkerhet, 
olikabehandling och maktmissbruk. Målen tenderar att formuleras som en 
lösning på de nyss nämnda problemen (Dellgran, 2015a). Till målen hör bl.a. 
effektivitet genom mätbara resultat och insatser, en transparent eller 
utvärderingsbar praktik, ökad användning av evidens vid bedömningar och 
beslut om insatser, rättssäkerhet, klientinflytande och kvalitetssäkerhet (a.a.).  
 
Den bild av de nya styrformernas effekter som framkommer i litteraturen är 
inte entydig. Den förändrade formen för statens styrning av de performativa 
aspekterna av socialarbetares och allmänläkares professionsutövning tycks ha 
fört med sig en del positiva effekter, men också en rad problem. Låt oss först ta 
en närmare titt på de positiva effekterna.   
 
Möjligheter med de nya styrformerna  
 
Till positiva effekter av de nya styrformerna för medicinsk praktik, hör viss 
grad av kostnadseffektivitet, ökad tillgänglighet, minskad godtycklighet i läkares 
bedömningar och beslut, medvetenhet om vissa ouppmärksammade problem, 
antibiotikaförskrivning samt livsstilsfrågor (Björk & Petterson, 2015; Minder, 
Blumenthal & Blaha, 2013; Nilsson, 2014).  Även i litteraturen om socialt 
arbete uppmärksammar vissa fördelar med de nya styrformerna. 
Standardisering av delar av praktiken tillskrivs vissa fördelar Till dessa hör ökad 
möjlighet till specialisering inom ett område, dvs. att den kan leda till ökad 
expertis (Ponnert & Svensson, 2015; Svanevie, 2013). En annan fördel är att 
vissa evidensbaserade system för utredning och dokumentation, t.ex. Barns 
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bästa i centrum, BBIC, har ökat transparensen och strukturen i 
barnavårdsutredningar (Avby, 2015).  
 
Svårigheter med de nya styrformerna 
 
I denna del redogör jag för tre huvudsakliga svårigheter med de nya 
styrformerna som berörs både i litteraturen om allmänläkare och i litteraturen 
om socialarbetare. Det första handlar om de nya styrformernas möjligheter att 
reducera eller hantera komplexitet i välfärdsprofessioners praktik. Det andra 
mönstret har att göra med de nya styrformernas konsekvenser för de 
professionella med avseende på handlingsutrymme, medan det tredje är 
relaterat till hur de nya styrformerna påverkar de professionellas relation till 
klienter.  
 
Komplexitet  
 
De nya styrformernas möjlighet att reducera eller hantera ovisshet och 
komplexitet i välfärdsprofessioners arbete, tenderar användas som måttstock 
för hur effektiva dessa styrformer är i praktiken. En bild som framkommer i 
litteraturen är att de nya styrformerna, och i synnerhet EBP, inte kunnat fånga 
upp mycket av den komplexitet som anses vara en oskiljaktig del av 
välfärdsprofessioners praktik (Bergmark & Lundström, 2006, 2011; Björk, 
2016; Björk & Pettersson, 2015; Månsson, 20001; Nilsson, 2014; Svensson & 
Persson, 2011). Det kan röra sig om komplexitet pga. polyfarmaci, dvs. 
användning av flera läkemedel, hos patienter som lider av flera olika sjukdomar 
(comorbidity) (Nilsson, 2014). Det kan också handla om komplexitet relaterad 
till sammansatta sociala problem (se Grell, 2016), t.ex. missbruk som ett 
biologiskt, psykiskt och socialt problem (Alm, 2015). Det är ganska vanligt att 
personer med missbruksproblem också har problem inom andra områden 
vilket innebär att insatserna för denna målgrupp behöver beakta flera faktorer i 
klientens liv (a.a.).  
 
Vad gäller de nya styrformernas svaghet, består den delvis i att de baseras på en 
föreställning om att alla problem som professionella möter i sin praktik kan 
hanteras och kontrolleras i termer av följsamhet till EBP eller EBM (Nilsson, 
2014). Denna beskurna möjlighet hos EBP kan emellertid kasta ljus över varför 
en del professionella inte använder dessa instrument, gör det delvis eller gör om 
dessa instrument för att anpassa dem till verksamhetens eller klienternas behov 
(se Alm, 2015; Björk, 2016; Svensson & Persson, 2011). 
 
Sammantaget visar den genomgångna litteraturen om följderna av de nya 
styrformerna att styrningen, trots ambitionen att lösa problem och osäkerhet, 
gett upphov till ytterligare osäkerhet och komplexitet i de professionellas 
praktik (Alm, 2015; Björk, 2016; Nilsson, 2014Ponnert, 2013; Ponnert & 
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Svensson, 2015). Vidare visar genomgången att det finns det tecken på att 
styrformerna till viss del har lett till ytterligare problem för de professionella 
(Bergmark & Lundström, 2011; Dellgran et al., 2015a; Lauri, 2016). Det 
diskuteras vidare i nästa avsnitt.  
 
De nya styrformernas konsekvenser för de professionella  
 
I litteraturen finns det olika bilder av hur professionella ställer sig till den 
förändrade formen för statlig styrning av välfärdsprofessioners yrkesutövning i 
förhållande till klienter. Den ena bilden visar att många professionella intar en 
kritisk hållning till kraven på evidensbasering av rädsla för erodering av deras 
yrkeskunskap. Den negativa inställningen relateras i litteraturen till att EBP och 
standardiserande instrument tenderar reducera professionella till utförare av 
regler och riktlinjer som kommer uppifrån (Alexanderson, 2006; Bergmark et 
al., 2011; Montin, 2015; Månsson, 2000, 2007; SOU 2016:2; Stenlås, 2011). Den 
andra bilden är att det finns en växande positiv inställning till EBP bland 
socialarbetare (Bergmark & Lundström, 2002, 2007; Socialstyrelsen, 2011). Den 
senare bilden får också stöd i internationell forskning som visar att både 
socialarbetare och läkare i princip är positiva till EBP, men de hamnar i 
ambivalens eller upplever problem när det kommer till praktisk tillämpning av 
evidensbaserade arbetssätt och behandlingar (Lewis & Tully, 2009; Mayer & 
Piterman, 1999; Morago, 2010; Pope, Rollins, Chaumba & Risler, 2011).  
 
Ytterligare en bild är att den statliga styrningens förändrade innehåll och form 
har lett till viss inskränkning av välfärdsprofessioners handlingsutrymme och 
självständighet (Alm, 2015; Brante et al., 2015; Lauri, 2016; Lindgren, 2014, 
2015). Det framhålls exempelvis att professionellas definitionsmakt över den 
egna verksamheten har minskat, bl.a. med anledning av att organisationens 
ekonomiska bedömningar tenderar att i ökad grad få större utrymme än 
professionella bedömningar (Lauri, 2016; Nilsson, 2014). Annorlunda uttryckt 
tyder delar av litteraturen på att professionellas egen styrning av det dagliga 
arbetet har minskat medan inslag av byråkratisk och hierarkisk styrning har ökat 
(Björk & Pettersson, 2015; Dellgran, 2015a; Lindgren, 2014, 2015; Nilsson, 
2014; SOU 2016:2). Denna bild nyanseras dock i studier av tillämpning av 
EBP, som intar en central plats i statens kunskapsstyrning, inom 
missbruksvården (Alm, 2015; Björk, 2016). Dessa studier visar att 
professionella fortfarande har relativt stort handlingsutrymme, inte minst när 
det gäller hur EBP ska tillämpas, även om handlingsutrymmet totalt sett 
minskat i förhållande till ökade inslag av kunskapsstyrning (Alm, 2015; Björk, 
2016). Som Alm (2015, s. 46) uttrycker det har idén om EBP en stram förpackning 
men ett lösare innehåll, vilket gör att den kan bli föremål för översättningar och redigering 
när den når den lokala praktiken.   
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Den förändrade styrningens innehåll och form har enligt kritiker också 
inneburit en utveckling mot minskad kompetens eller deprofessionalisering av 
socialt arbete (Blom, 1998; Dellgran, 2015a; Ponnert & Svensson, 2015; 
Svensson, 2010, 2011a). Det som beskrivs som deprofessionalisering tycks vara 
en följd av att krav på standardisering av den professionella praktiken kommer 
uppifrån, och att ökade inslag av standardisering kan innebära en risk att lägre 
utbildade personer kan utföra de rutiniserade uppgifterna (Ponnert & 
Svensson, 2015; Svanevie, 2013).  
 
Sammantaget pekar litteraturen om hur de nya styrformerna påverkat 
professionella, på få fördelar, däremot på en rad svårigheter. Till dessa hör ökad 
administrativ börda och försvagat professionellt inflytande över arbetet, 
tidskrävande (över)redovisning av resultat som anses påverka 
kärnverksamheten eller klientarbetet negativt (se Alm, 2015; Björk, 2016; 
Dellgran et al., 2015a; Lauri, 2016; SOU 2016:2) vilket beskrivs mer utförligt i 
nästa avsnitt. 
  
Styrformernas inverkan på relationen mellan klienter och professionella 
 
Relationen mellan professionella och klienter pekas ut i litteraturen som 
ytterligare ett område som påverkats av statlig styrning av socialarbetares och 
allmänläkares yrkesutövning genom standarder, procedurer och riktlinjer (Alm, 
2015; Lauri, 2015; Nilsson, 2014). Även här framkommer olika bilder av hur 
ökade inslag av standardiserande instrument och arbetssätt påverkar relationen 
mellan klient och professionella. Den ena bilden är att standardiserade 
instrument, t.ex. strukturerade intervjuer, upplevs av professionella som en 
underlättande faktor i relationen med klienter (se Alm, 2015). Den andra bilden 
är att standardiserade instrument och arbetssätt tar för stor plats i mötet och 
relationen mellan professionella och klienter (se Lauri, 2016; Liljegren & 
Parding, 2010). Vidare tenderar de nya styrformerna att lämna mindre utrymme 
åt andra problem, andra symptom och livshändelser än sådana som klienten 
explicit sökt för (Nilsson, 2014). Utrymmet för mellanmänsklig kontakt, dvs. att 
ge klienten råd, tröst och lindring, tycks också ha blivit beskuret (a.a.). Vidare 
framhålls det att den direkta detaljstyrningen av kärnverksamheten, bl.a. genom 
ekonomistyrning, haft en negativ effekt för klienters del, inte minst pga. att 
ökad administrativ börda tenderar ta tid från klientarbetet (Dellgran et al., 
2015a; Lauri, 2016; Nilsson, 2014). Det är således oklart om statens 
kunskapsstyrning genom standardiserade instrument och arbetssätt – som 
förväntas tillförsäkra att klienter ska få effektiva insatser – gynnar eller 
missgynnar klienter då det finns motstridiga bilder av hur dessa instrument 
påverkar relationen mellan klienter och professionella.  Dessa förhållanden har 
fått vissa kritiker att se med skepsis på formuleringen “bästa möjliga insatser till 
klienter”, som var ett av huvudmotiven till statens direkta styrning av 
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välfärdsprofessioners verksamhet (Björk & Pettersson, 2015; Dellgran et al., 
2015; Nilsson, 2014; Ponnert & Svensson, 2013). 
 
Sammanfattande reflektion över litteraturöversikten 
 
Sammanfattningsvis visar genomgången litteratur i detta kapitel att det finns en 
rad problemområden och svårigheter som svenska statens kunskapsstyrning 
inte kan hantera, samt att kunskapsstyrningen medför nya svårigheter. 
Genomgången väcker därför frågor kring kunskapsstyrningens fokus, syn på 
praktik, orsaker till stabilitet kontra störningar och problem i praktiken. Dessa 
frågor diskuteras närmare i denna avhandlngs avslutande kapitel. Vidare 
illustrerar genomgången att intresset för empiriska studier av vad socialarbetare 
gör och hur de utövar sitt yrke, har vuxit (se Alm, 2015; Avby, 2015; Björk, 
2016; Isaksson, 2016; Liljegren, 2008; Perlinski, 2010). Däremot visar 
genomgången att empiriska jämförelser av de performativa aspekterna av 
socialarbetares och allmänläkares yrkesutövning är få. Det är därför motiverat 
att jämföra socialarbetares och allmänläkares professionsutövning. Denna 
avhandling lägger fokus på socialarbetares och allmänläkares professionella 
vardag, dvs. vad de gör och hur de utför sina arbetsuppgifter. Detta för att 
undersöka hur statens satsningar på kunskapsstyrning svarar mot de problem 
och utmaningar som socialarbetare och allmänläkare möter i sin professionella 
vardag.  I avhandlingen ägnas särskilt intresse åt olikheter mellan dessa 
professioner och vad olikheterna kan innebära för förståelsen av dessa 
professioner, deras praktik och för förståelsen av statens kunskapsstyrning av 
socialt arbete. 
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Kapitel 3. Teoretisk referensram 
 
Detta kapitel inleds med en diskussion om mitt förhållningssätt till begreppet 
profession. Därefter görs en beskrivning av performativa och organisatoriska 
aspekter av yrkesgruppers professionsutövning. Anledningen till att mitt fokus 
ligger på de performativa aspekterna är att svenska statens kunskapsstyrning 
primärt berör dessa aspekter av socialarbetares och allmänläkares praktik. I och 
med att de performativa aspekterna av professionsutövningen i sin tur rör 
kunskapsbaserade aspekter av professionell praktik, beskriver jag även hur jag 
använder begreppet kunskap som en central komponent i det professionella 
arbetet.  
 
Begreppet profession  
 
Vad begreppet profession står för, har länge varit en omtvistad fråga (Abbott, 
1988; Evetts, 2010; Freidson, 2004; Johnson, 1993; Larson, 1977; Molander & 
Terum, 2010; Svensson, 2011a). Kontroversen kan sägas utgå ifrån en åtskillnad 
mellan yrkesgrupper som uppnått professionell status och de som inte anses ha 
lyckats vinna en sådan status (Riska, 2011). Tvisten har i stora drag handlat om 
vilka egenskaper som en yrkesgrupp behöver besitta för att tillerkännas 
professionell status (se Brante, 2014; Etzioni, 1969). Ambitioner att definiera 
professioner och hitta professionalismens ”kärna” har kritiserats, inte bara för 
att de har pågått sedan flera decennier tillbaka utan att landa i en definition som 
vunnit bred acceptans, utan också för att de riskerar dra uppmärksamheten från 
frågan om vad professioner gör (Abbott, 1988; Johnson, 1993; Svensson, 
2011b).  
 
Mot ovanstående bakgrund har jag valt att se på professionsbegreppet ur ett 
pragmatiskt perspektiv. Det centrala i ett sådant perspektiv är att betrakta de 
yrkesgrupper som gör anspråk på professionalism, tillskrivs eller tillskriver sig 
en professionell status, som professioner (se Abbott, 1988; Fauske, 2010). En 
sådan pragmatism är till viss del nödvändig i en studie om allmänläkare, som 
vanligtvis ses som ett exempel på en klassisk profession, och socialarbetare som 
än idag av många ses som en semiprofession, då de inte anses besitta alla 
nödvändiga egenskaper som en klassisk profession brukar ha (se Brante, 2014; 
Perlinski, 2010). Det pragmatiska perspektivet på professioner ställer däremot 
inte några krav på att yrkesgrupper som reser professionella anspråk ska ha 
nödvändiga egenskaper som en ”idealtypisk profession” antas besitta, utan där 
läggs tonvikten vid vad yrkesgrupperna gör (Abbott, 1988; Evetts, 2010). 
 
Anledningen till att jag i denna avhandling fjärmar mig från taxonomiska 
ansatser till professioner är att dessa tenderar att lägga tonvikten vid hur 
professioner är organiserade än vad de gör i praktiken (Abbott, 1988, Molander 
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& Terum, 2010). Eftersom frågan om vad som utgör professioners "väsentliga 
egenskaper" ur mitt perspektiv, inte utgör det mest intressanta teoretiska 
spörsmålet, nöjer jag mig med ett minimalistiskt bruk av professionsbegreppet 
där det står för yrkesgruppers, däribland socialarbetares och allmänläkares 
självdefinierade status. Denna minimalistiska definition är inspirerad av 
Abbotts (1988) och Evetts (2010) pragmatiska inställning till studiet av 
professioner, med huvudfokus på vad professioner gör än vad de är. 
 
Professionsutövnings performativa och organisatoriska 
aspekter 
 
Denna avhandling har fokus på de performativa aspekterna av socialarbetares och 
allmänläkares professionsutövning. I detta avsnitt gör jag därför en principiell 
beskrivning av den teoretiska distinktionen som Molander och Terum (2010) 
håller mellan professionsutövningens performativa och organisatoriska 
aspekter.  
 
De organisatoriska aspekterna refererar, i grova drag, till hur professioner är 
organiserade och avgränsade för att tillvarata de arbetsuppgifter som tillhör 
yrket och slå vakt om det egna yrkesområdet (Molander & Terum, 2010). De 
performativa aspekterna omfattar däremot de delar av professionsutövningen 
som har att göra med hur kunskap produceras och tillämpas i professionell 
praktik, hur professionella handlar eller utför sina arbetsuppgifter (Dellgran, 
2015a; Molander & Terum, 2010).  
 
Mer specifikt berör de performativa aspekterna en rad olika områden av det 
professionella arbetet (Brante, 2014; Molander & Terum, 2010). De handlar om 
att yrkesgrupper utövar sin profession på basis av diskretion, dvs. 
handlingsutrymme eller handlingsfrihet (Molander & Terum, 2010). 
Användning av diskretion blir nödvändig då de problem som 
välfärdsprofessioner förväntas lösa, svårligen kan standardiseras (a.a.). Detta 
beror delvis på att lagar och normer ger svag vägledning i hanteringen av 
komplexa mänskliga problem (Molander & Grimen, 2010). De professionellas 
resonemang kring val av handlingssätt behöver därför ske utifrån en tolkning 
av det enskilda fallet i ljuset av generella kunskaper och handlingsmönster (a.a.). 
Karaktäristiskt för de performativa aspekterna är också att de tjänster som 
välfärdsprofessioner förmedlar har klienter som mottagare (a.a.). I de 
performativa aspekterna ingår också att professioner löser problem av fysisk, 
psykisk, social, ekonomisk och miljömässig karaktär (a.a.).  
De performativa aspekterna har också att göra med att välfärdsprofessioner är 
förändringsorienterade, dvs. förändrar klienters status från sjuk till frisk, från 
outbildad till utbildad, från orätt till rätt, från icke-fungerande till fungerande 
(Molander & Terum, 2010). Vidare handlar de performativa aspekterna om att 
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professioner tillämpar en systematisk kunskapsmassa på enskildheter för att 
lösa klienters problem och tillgodose deras behov (a.a.). Även det förhållandet 
att de tjänster som professioner erbjuder är normativt reglerade har med de 
performativa aspekterna att göra (a.a.). Det innebär att det ställs krav på att 
deras kunskap ska vara giltig, att professioner ska göra en rättvis behandling av 
klienter och att deras handlingssätt ska vara ändamålsenlig (a.a.). I de 
performativa aspekterna ingår också att professionella tjänster präglas av stor 
grad av ovisshet om klienters problem och även betydande osäkerhet kring 
interventioners effekter (Brante et al., 2015; Molander & Terum, 2010).   
 
Som nämndes i genomgången av kunskapsläget, ligger fokus i avhandlingen 
inte på performativa aspekter i stort, utan specifikt på två av dessa: de 
kognitiva, dvs. kunskapsrelaterade och relationella, dvs. samspelet mellan 
klienter och professionella (se Brante et al., 2015; Harrits, 2016). Detta med 
anledning av att kunskap utgör en hörnsten i statens satsningar på 
evidensbasering av de berörda professionernas praktik, och att relationen till 
klienten i avhandlingens delstudier tillskrivs en stor vikt i socialarbetarnas, men 
också i viss utsträckning i allmänläkarnas berättelser om hur de utför sitt arbete.  
 
Då kunskap beskrivs som en central komponent såväl i teorier om professioner 
och i många empiriska studier (Abbott, 1988; Brante et al., 2015; Freidson, 
2004; Larson, 1977; Molander & Terum, 2010; Svensson, 2011a) behövs ett 
tydliggörande av vilket kunskapsbegrepp avhandlingen laborerar med. Kunskap 
är ett mångfacetterat begrepp. Det tillskrivs inte bara olika innebörder utan 
länkar in i en rad andra syskonbegrepp. Till dessa hör teoretisk kunskap, 
erfarenhet, teori, praxis, visdom, hantverk, samhandling, vetande, kunnande 
skicklighet, visshet, tyst kunskap, kompetens, förmåga, färdighet, fakta, 
förtrogenhet, expertis etc. (se Blom, Morén & Nygren, 2013; Kalman, 2013).  
Trots kunskapsbegreppets komplexitet används det ofta en snävare definition 
av det i professionsstudier. I de flesta definitioner av professioner presenteras 
akademiskt förmedlad kunskap som en central ingrediens (Brante et al., 2015). 
Båda förespråkare för och motståndare till professionsbegreppet pekar på 
vikten av en robust kunskapsbas för yrkesgruppers professionsutövning. 
Professionellas makt och status anses till stor del vara beroende av deras 
anspråk på en unik form av expertis eller kunskap (Brante et al., 2015; Eurat, 
1994; Scott, 2008).  
 
Min avsikt i denna del är emellertid inte att fördjupa mig i kunskapsbegreppet 
utan jag nöjer mig med en förenklad beskrivning av Erauts (1994) resonemang 
om professionell kunskap. Eraut gör en distinktion mellan två huvudtyper av 
kunskap: kodifierad och personlig sådan. Kodifierad kunskap erhålls från 
utbildning, forskning, praktiska riktlinjer, lagar och textböcker, medan personlig 
kunskap utgörs av både kodifierad kunskap i dess personliga form och av 
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kunskap om procedurer, processer samt erfarenhetsbaserad kunskap (a.a.). I 
vilken utsträckning och hur ofta socialarbetare och allmänläkare använder sig 
av dessa kunskapstyper kan enligt min mening vara beroende av karaktären på 
de arbetsuppgifter som de utför (Shanteau, 1992). Min kunskapssyn 
överensstämmer med Erauts kunskapssyn. Detta kunskapsbegrepp är bredare 
än det som används i de statliga dokument om kunskapsstyrning som hittills 
refererats i avhandlingen. I litteraturen om EBP är det vanligt att begreppet 
kunskap används tillsammans med ord som uppdaterad, forskningsbaserad och 
giltig. Kunskap som så långt som möjligt är grundad i evidens. Evidensbaserad 
kunskap framställs också ofta som något annat, och säkrare eller giltigare, än 
erfarenhetsbaserad kunskap (se Ekeli, 2002, s. 57). I dessa dokument läggs en 
relativt stor vikt vid evidensbaserad praktik som i sin tur bygger på 
kvalitetssäkrad kunskap (Ds 2014:9, s. 80; SOU 2008:18), forskningsbaserad 
kunskap (Socialstyrelsen, 2011) eller bästa tillgängliga vetenskapliga kunskap 
(Ds 2014:9, s. 5; Socialdepartementet, 2010, s.6,) även om andra typer av 
kunskap som praktisk kunskap eller professionell expertis, dvs. systematiserade 
och dokumenterade iakttagelser och erfarenheter från praktiken, nämns (SOU 
2008:18, s. 24-25).  
 
Sammanfattningsvis är den centrala skillnaden mellan min kunskapssyn och 
den som finns i litteraturen om EBP, att min kunskapssyn är bredare än den 
smala kunskapssyn som ligger till grund för EBP. 
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Kapitel 4. Metoder, material och genomförande   
 
I detta kapitel beskrivs forskningsprocessen från design, planering och 
genomförande av delstudierna. Mer specifikt redogörs i detta kapitel för en 
översiktlig beskrivning av forskningsprojektet, val av metodologisk ansats, 
beskrivning av förförståelse, planering, urval, materialinsamling, genomförande 
av materialinsamling, bearbetning och analys av insamlat material, 
metodologiska, vetenskapsteoretiska och etiska reflektioner.  
 
Forskningsprojektet 
 
Denna avhandling har sin hemvist i ämnet socialt arbete. Vidare är den en del 
av ett större tvärdisciplinärt forskningsprojekt8, lett av professor Björn Blom, 
och finansierat av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE). 
Forskningsprojektets övergripande syfte var att studera såväl yrkesverksamma 
socialarbetares och allmänläkares som socionom- och läkarstudenters 
kunskapsanvändning. Projektet sjösattes hösten 2010 samtidigt som mitt 
avhandlingsprojekt startade. Till en början fanns det i projektet fyra forskare i 
socialt arbete: professor Björn Blom, professor Lennart Nygren, docent Lars 
Evertsson, Lektor Lars Nordlander och adjunkt Carina Nyman. Dessutom 
ingick en professor i allmänmedicin Göran Westman, som i projektets början 
gick i pension och då ersattes av Annika Forssén, docent i allmänmedicin. De 
olika projektmedlemmarnas insatser framgår av översikten nedan.  
 
Tabell 4.1. Enskilda forskares arbetsinsatser i avhandlingen.  
Forskare   Planering   Datainsamling  Analys  Medförfattarskap 

 
Björn Blom  Delstudie I-

IV 
Delstudie II-III Delstudie  

I och IV 
Medförfattare i delstudie I 

Lars Evertsson  Delstudie I-
IV 

Delstudie  
I-III 

Delstudie  
I, II och 
IV 

Medförfattare i delstudierna I, II och 
IV 

Devin Rexvid  Delstudie I-
IV 

Delstudie  
I-IV 

Delstudie  
I-IV 

Huvudförfattare av samtliga 
delstudier 

Annika 
Forssén  

Delstudie I-
IV 

Delstudie  
I-III 

Delstudie,  
I och IV 

Medförfattare i delstudierna I och IV 

Lennart 
Nygren  

Delstudie I-
IV 

- Delstudie,  
I och IV 

Medförfattare i delstudie I 

Carina Nyman  Delstudie I-
IV 

Delstudie  
I-II 

- -   

 
Att komma in i ett forskningsprojekt som redan är designat är speciellt på olika 
sätt såtillvida att vissa delar av projektet inte går att påverka medan andra delar 
inte är helt fastlagda. Det som gick att påverka var att avhandlingen inte skulle 
                                                             
8 Projektet går under namnet ”Hur använder socialarbetare och allmänläkare kunskap i 
praktiken?”, FAS/Forte dnr 2009-0251.  
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inkludera socionom- och läkarstudenter utan enbart yrkesverksamma 
socialarbetare och allmänläkare. Det gick också att påverka utformningen av 
materialinsamlingsinstrument och bestämma analysmetod i samtliga delstudier 
samt formulera syfte, frågeställningar och slutsatser i de specifika delstudierna. 
 
Val av metodologisk ansats 
 
Mitt val av metodologisk ansats föll på en kvalitativ sådan vilket jag bedömde 
som lämplig. Framförallt med hänsyn till min ambition att förstå och 
konceptualisera den företeelse som stod i avhandlingens fokus, dvs. de 
performativa aspekterna av socialarbetares och allmänläkares 
professionsutövning, i synnerhet klientarbetet (se Eneroth, 1984; Gummesson, 
2000). Uttryckt i Eneroths ord var mitt syfte med den kvalitativa ansatsen att 
söka ett eller flera begrepp som skulle fånga upp ”en given bit verklighet�(1984, s. 
51), dvs. en del av de performativa aspekterna av socialarbetares och 
allmänläkares professionsutövning. Min utgångspunkt var att genom en 
förståelseinriktad kvalitativ ansats komma i kontakt med den företeelse, dvs. 
performativa aspekter av professionsutövning, som jag inte hade mycket mer 
än en benämning på (se Eneroth, 1984). Jag finner Eneroths beskrivning av 
den kvalitativt inriktade forskarens utgångsläge mycket träffande, när han 
skriver att forskaren står inför en företeelse som hon grovt kan urskilja men 
utan att veta på vilka grunder (a.a.). Det blev uppenbart för mig när jag i arbetet 
med detta kapitel rekonstruerade olika moment i planeringen och 
tillvägagångssättet genom att dra mig till minnes, läsa metodavsnitten i 
delstudierna, gå tillbaka till mejlkorrespondens med projektmedlemmarna och 
läsa igenom projektprotokollen. Flera gånger under 
materialinsamlingsprocessen står det exempelvis i protokollen att: materialet ger 
intryck av att vara innehållsrikt och mångdimensionellt men Devin vet i dagsläget inte vad 
exempelvis delstudie II eller III ska handla om. Jag har, som nyss nämndes, inte haft 
annat än ett vagt namn på den företeelse som jag varit intresserad av att förstå 
dvs. hur statens satsningar på kunskapsstyrning svarar mot de problem och 
svårigheter som socialarbetare och allmänläkare möter i sin praktik (se Eneroth, 
1984; Stenbacka, 1998, 2001).  
 
Men den kvalitativa ansatsen handlar inte enbart om förståelse utan också om 
vilken vikt forskarens förförståelse kan ha och hur den kan användas eller 
hanteras. I nästa avsnitt skriver jag därför några ord om min förförståelse och 
dess betydelse.  
 
Min förförståelse 
 
Även om utgångspunkten i kvalitativ forskning ofta är att uppnå ny, större eller 
fördjupad förståelse av en företeelse, utgör den förståelse som forskaren redan 
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har, dvs. förförståelsen, den naturliga basen för fördjupad förståelse av 
företeelsen. Förförståelse avser kunskap, insikter och erfarenheter som 
forskaren tar med sig in i forskningsprocessen (Gummesson, 2000; Stenbacka, 
1998). Det är därför viktigt att påpeka att jag inte har varit som ett oskrivet blad 
i arbetet med avhandlingen, utan jag har haft en förförståelse som jag i det 
följande redogör för. Jag har haft både en primär, dvs. en erfarenhetsbaserad 
förförståelse av studieobjektet, och en sekundär förförståelse baserad på 
litteraturgenomgångar inför och under arbetet med de olika delstudierna (se 
Gummesson, 2000).  
 
Min erfarenhetsbaserade förförståelse av såväl professionsutövning som 
kunskapsstyrning kommer från den tid, 2007-2010, då jag var verksam som 
socialarbetare i Botkyrka kommun i Stockholm. Under denna period erfor jag 
statens kunskapsstyrning i form av att jag fick fortbilda mig i och bruka olika 
manualer, t.ex. Adolescent Drug Abuse Diagnosis (ADAD), standardiserade 
dokumentationssystem som Barns behov i Centrum (BBIC) och 
standardiserade samtalsmetodik som Motivational Interviewing (MI). Jag såg 
hur dessa instrument ökade arbetsbördan samt hur vissa av dem, t.ex. BBIC, 
tenderade att bli mentala mallar i möten med klienter, där den yttersta risken 
var att anpassa klienternas problembild eller samtalet till metoderna, 
arbetssätten och instrumenten, istället för att utgå från klientens situation. Mot 
denna bakgrund har jag strävat efter att inte låta min förförståelse av statens 
kunskapsstyrning hindra en öppen inställning till studieobjektet.  
 
Förförståelse behöver nödvändigtvis inte utgöra ett hinder, den kan också vara 
en viktig resurs i forskningsprocessen. En fördel med min förförståelse var att 
statens kunskapsstyrning, och de metoder som den bygger på, inte bara var en 
teoretisk abstraktion, utan en reell erfarenhet från mitt tidigare yrkesliv. En 
annan fördel var att vi forskare i projektgruppen, genom vår kollektiva och 
erfarenhetsbaserade förförståelse av skillnader mellan de berörda 
professionerna, hade insikt i att materialinsamlingsinstrumenten behövde 
anpassas efter deras professionsspecifika förhållanden. Samtidigt strävade vi 
efter att behålla strukturlikheten hos instrumenten för att möjliggöra 
jämförelser av socialarbetares och allmänläkares professionsutövning. Vi hade 
även nytta av vår sekundära förförståelse som hade sin grund i våra 
utbildningar, litteraturgenomgångar osv. Genom denna typ av förförståelse 
kunde vi plocka fram användbara begrepp för att sammanfatta det empiriska 
materialet (se Eneroth, 1984). Exempelvis utgör wicked problem och dirty work två 
exempel på etablerade teoretiska begrepp som kom till användning i slutfasen 
av analysen i delstudie I. I det fallet hade vi vaskat fram en rad idealtyper i 
empirin som vi senare kunde samla under dessa paraplybegrepp. Den teoretiska 
förförståelsen gjorde också det möjligt i flera av delstudierna att exemplifiera, 
klyva eller bygga vidare på begrepp och idealtyper i tidigare forskning (Eneroth, 
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1984; Swedberg, 2012). Ett sådant exempel är att vi inspirerade av begreppen 
wicked problem och dirty work kunde mynta begreppet wicked work i delstudie I.  
 
En ytterligare aspekt av förförståelsen som jag vill lyfta fram är att det är 
möjligt att förena förförståelse med en öppen inställning till empirin (se 
Alvesson & Kärreman, 2007). Min teoretiska förförståelse inför arbetet med 
delstudie IV var att välfärdsprofessioner, till följd av ökade inslag av styrning, 
riskerar hamna i ett spänningsfält mellan yrkesmässig professionalism och 
organisatorisk professionalism (Evetts, 2010). Resultaten visade dock att detta 
tycktes vara fallet för allmänläkare men inte för socialarbetare. Den slutsats som 
drogs var att socialarbetare försökte anpassa sig till nya förhållanden för sin 
professionsutövning där förändring och kontinuitet pågick samtidigt. Det 
innebar en viss revidering eller en nyansering av vår teoretiska förförståelse, 
istället för att pressa in resultaten i en förförståelse om deprofessionalisering av 
välfärdsprofessioner. På ett liknande sätt var vår förståelse inför delstudie I att 
de professionella skulle koppla sina upplevelser av problematiska situationer till 
brist på, eller svårigheter med att tillämpa, kunskap. Detta med tanke på den 
viktiga roll som kunskap tillskrivs i teorier om professioner. Resultaten visade 
dock att de professionella i mycket liten grad hänvisade till kunskap i sina 
berättelser om problematiska situationer och mer till en upplevelse av 
störningar i det rutinartade professionella flödet. Även i detta fall reviderade vi 
vår förförståelse när skillnaden mellan den och de empiriska fynden var 
iögonfallande.  
 
Urval, urvalsmetod, material, materialinsamlingsmetod 
och analysmetod  
 
Detta avsnitt ägnar jag åt beskrivningar av de motiv som styrt urval, valet av 
urvalsmetod, material, materialinsamlingsmetod och analysmetod. 
Beskrivningarna bygger delvis på minnesanteckningar, beskrivningar av 
metoden i de enskilda delstudierna, men också på drygt 25 protokoll och 
hundratals mejl mellan mig och de andra projektmedlemmarna i samband med 
planering, genomförande av delstudierna och analys av insamlat material.   
 
Det empiriska materialet i avhandlingen utgörs av: 1) skriftliga berättelser från 
socialarbetare och allmänläkare om problematiska (delstudie I) respektive 
oproblematiska (delstudie II) situationer i dessa professioners praktik, 2) 
vinjettbaserade fokusgruppsintervjuer med socialarbetare och allmänläkare 
(delstudie III), och 3) refereegranskade artiklar om socialarbetare och 
allmänläkare (delstudie IV), (se tabell 4.2.).  
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Tabell 4.2. Översikt över urval, materialinsamling, analysmetod och 
publiceringsmedium 
 

 Delstudie I-II Delstudie III Delstudie IV 

Urval Socialarbetare inom 
kommunal Individ- 
och familjeomsorg 
(IFO) och 
allmänläkare vid 
hälsocentraler 

Socialarbetare inom 
kommunal Individ- 
och familjeomsorg 
(IFO) och 
allmänläkare vid 
hälsocentraler 

Refereegranskade 
empiriska artiklar i 
socialt arbete och 
allmänmedicin  

Urvalsmetod Strategiskt urval 
och snöbollsurval 

Strategiskt urval 
och snöbollsurval 

Strategiskt urval  

Material 52 berättelser, varav 
28 från 
socialarbetare och 
24 från allmänläkare 

Utskrifter från 4 
fokusgruppsinter-
vjuer med totalt 25 
deltagare 

54 artiklar varav 25 
i socialt arbete och 
29 i allmänmedicin 

Materialin-
samlingsmetod  

Skriftliga berättelser Vinjettbaserade 
fokusgrupper 

Litteraturöversikt  

Analysmetod  Innehållsanalys Innehållsanalys Innehållsanalys 
 
Urval 
 
Som tabell 4.2 visar, bestod urvalet i delstudierna I-III av socialarbetare 
verksamma inom socialtjänstens Individ- och familjeomsorg (IFO) och 
allmänläkare verksamma vid landstingsdrivna hälsocentraler. Respondenterna 
skulle ha minst två års arbetslivserfarenhet. Som geografiskt urval valdes från 
början Norr- och Västerbotten men av skäl, som beskrivs i avsnitten om 
planering och genomförande av delstudierna, utvidgades urvalet så att det även 
inbegrepp två andra län. De urvalsmetoder som valdes i delstudierna I-III var 
strategiskt urval dvs. att vi valde ett antal nyckelpersoner inom socialtjänsten 
och landstinget i Norr- och Västerbotten som bedömdes kunna ge oss tillgång 
till socialarbetare och allmänläkare. När detta urvalsförfarande gav en relativt 
låg svarsfrekvens, främst i socialarbetarnas fall, genomfördes ett snöbollsurval. 
Det innebar att vi genom personliga kontakter (som hade tillgång till 
socialarbetare och allmänläkare) kunde få skriftliga berättelser och genomföra 
fokusgruppsintervjuer. Urvalet i delstudie IV bestod av vetenskapliga artiklar i 
ämnena socialt arbete och allmänmedicin. Den urvalsmetod som tillämpades 
var ett strategiskt urval som gick ut på att enbart inkludera publicerade 
empiriska artiklar som var refereegranskade. Det som talade för detta urval, var 
att refereegranskade artiklar bedömdes vara mer tillgängliga än annan litteratur 
bestående av böcker, rapporter och avhandlingar som inte alltid finns i fulltext 
eller finns tillgängliga. Även det förhållandet att diskussionen om 
evidensbasering av socialt arbete, via idéer och metoder med sitt ursprung i en 
medicinsk praktik, ofta skett utifrån rent teoretiska och inte empiriska 
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utgångspunkter, gjorde att urvalet avgränsades till artiklar som byggde på 
empiriska jämförelser av dessa professioner.  
 
Att just dessa urvalsmetoder tillämpades beror huvudsakligen på kvalitativa 
metoders karaktär. Kvalitativa metoders syfte är inte att åstadkomma statistisk 
representativitet (se Yin, 2009) utan, deras ambition är, som Eneroth (1984) 
framhåller det, att hos den studerade företeelsen upptäcka så många olika 
kvaliteter som möjligt. Att kvalitativa studier ofta bygger på småskaliga urval 
och att de, mätt med kvantitativa mått, kan antas ha bristande representativitet 
är enligt Eneroth inget problem för den kvalitativa metoden utan snarare något 
som forskaren medvetet ska eftersträva. Däremot står kvalitativa metoder enligt 
Eneroth inför ett annat problem, nämligen att få en så stor bredd som möjligt, 
dvs. att i urvalet få in så många olika slags fall av företeelsen ifråga som möjligt. 
I denna avhandling har jag försökt att följa Eneroths rekommendation om att 
göra strategiska urval. Detta för att öka möjligheterna att de slutgiltiga begrepp 
som springer ur varje enskild delstudie täcker så många kvaliteter och aspekter 
som möjligt hos den studerade företeelsen (Eneroth, 1984, s. 63). Mot denna 
bakgrund valdes strategiska urval för att kunna göra analytiska generaliseringar, 
dvs. att generera en förståelse genom att lyfta det empiriska materialet till en 
generell nivå och därefter dra slutsatser om de berörda professionernas 
yrkesutövning (se Eneroth, 1984; Yin, 2009). 
 
Val av materialinsamlingsmetod 
 
Valet av skriftliga berättelser i delstudierna I och II gjordes utifrån ett 
metodologiskt antagande om att socialarbetares och allmänläkares 
beskrivningar av deras upplevelser av problematiska situationer skulle avspegla 
gränsen för deras kunskap, då dessa berättelser kunde synliggöra hur de kunde 
handla i situationer där de agerade i utkanten av sitt kunskapsområde.  
    
Vinjettbaserade fokusgruppsintervjuer som ligger till grund för delstudie III 
valdes för att ge respondenterna möjlighet att beskriva sin professionsutövning 
i förhållande till verklighetsnära fall. Valet byggde också på att metoden kunde 
synliggöra de professionellas handlande under interventionsprocessens olika 
skeden, t.ex. initiala möten med klienten, bedömningar, diagnostisering, 
behandling, hantering av rättsliga och etiska dilemman osv., då vinjetterna 
innebar en stor grad av frihet för respondenterna att resonera sig fram till hur 
de skulle handlägga eller hantera de klientsituationer som beskrevs i vinjetterna.  
 
Valet av litteraturöversikt som materialinsamlingsmetod i delstudie IV 
motiverades dels av att jag i början av mitt avhandlingsarbete behövde orientera 
mig om vad som hade skrivits om de berörda yrkesgruppernas 
professionsutövning, och dels av mitt behov av att formulera frågor som inte 
getts ett tydligt svar i befintlig forskning, men som kunde undersökas i 
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avhandlingen. Syftet var med andra ord att avgränsa och orientera mig om, den 
företeelse som jag ville studera (se Eneroth, 1984), dvs. performativa aspekter 
av socialarbetares och allmänläkares professionsutövning i förhållande till 
statens kunskapsstyrning. Ett annat skäl var att en litteraturöversikt bedömdes 
vara tidsbesparande då materialet redan fanns i text och att analysarbetet kunde 
påbörjas direkt.  
 
Val av analysmetod 
 
Som tabell 4.2. visar var det innehållsanalys som tillämpades i samtliga 
delstudier. Valet avgjordes av att jag hade tidigare erfarenhet av metoden. 
Under min tid som forskningsassistent vid institutionen för socialt arbete vid 
Stockholms universitet, 2008-2010, deltog jag i flera studier där innehållsanalys 
användes vilket gjorde mig förtrogen med metoden. Andra skäl som också 
talade för innehållsanalys var att metoden möjliggjorde en öppen inställning till 
det empiriska materialet (se Graneheim & Lundman, 2004). Ytterligare ett skäl 
till valet var att innehållsanalys, och i synnerhet de varianter som jag tillämpade, 
dvs. konventionell och riktad, är mycket lämpliga om forskaren är ute efter att 
förstå vad som sägs, snarare än hur eller hur ofta något sägs. För min del var jag 
mest intresserad av vad socialarbetare och allmänläkare hade att säga om sin 
professionsutövning och inte hur de uttryckte det. Det var främsta skälet att jag 
valde innehållsanalys framför någon annan form av kvalitativ analys av dessa 
professioners berättelser i delstudierna I och II.  
 
Design, planering och genomförande 
 
I detta avsnitt beskriver jag planering, genomförande, analys och publicering av 
avhandlingens delstudier. Då det är samma planering och materialinsamling 
som ligger till grund för delstudierna I och II, gör jag inte separata 
beskrivningar av dessa moment för respektive delstudie. Separata beskrivningar 
görs däremot när det kommer till analys av respektive delstudie.  
 
Design av materialinsamlingsinstrument i delstudierna I och II  
 
Jag har valt att göra en ganska detaljerad beskrivning av utformningen av 
materialinsamlingsinstrument och genomförande i delstudierna I och II, då 
båda dessa moment var komplexa, långdragna och tidskrävande. Planeringen av 
delstudierna I och II började i mitten av januari 2011 och avslutades i mitten av 
maj samma år. Planeringen bestod av: 1) formulering av ett missivbrev, 2) 
konstruktion av en specialdesignad minienkät för respektive profession, 3) 
formulering av instruktioner för skrivande av en berättelse om en problematisk 
situation, samt 4) exemplifieringar av oproblematiska situationer (se bilaga 1 
och 2). Minienkäterna inbegrep frågor om respondenternas 
bakgrundsförhållanden som kön, ålder, utbildning, arbetslivserfarenhet, 
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födelseland, etnisk tillhörighet, befattning, arbetsområde etc. I missivbrevet 
presenterades studiens fokus, syfte, forskningsetiska principer och nytta, dvs. 
studiens implikationer för praktik och utbildning i socialt arbete och 
allmänmedicin.  
 
I arbetet med utformningen av materialinsamlingsinstrumentet gjordes en rad 
överväganden av begreppslig, metodologisk och forskningsetisk karaktär. Vissa 
av dessa överväganden gjordes av projektgruppen, medan vissa andra 
aktualiserades när extern feedback på instrumentet hämtades från forskare och 
praktiker i allmänmedicin.   
 
Ett första exempel på både begreppsliga och metodologiska överväganden som 
gjordes i projektgruppen var att vi behövde förklara på ett kort och koncist sätt 
vad undersökningen handlade om, dvs. något kort och kärnfullt om vad vi var 
ute efter, utan att styra respondenternas kognition allt för mycket. Skulle vi 
exempelvis fråga direkt om kunskap skulle vi löpa en risk att en del 
respondenter skulle uppfatta det som att vi endast ville veta något om formell 
faktakunskap. Ännu ett exempel på metodologiska överväganden var att en 
enkätfråga som syftade till att kartlägga om respondenterna hade någon 
utbildning i evidensbaserad praktik togs bort för att inte riskera styra deras 
kognition i en viss riktning. Detta då ambitionen var att samla in så många 
aspekter som möjligt av det studerade fenomenet, dvs. performativa aspekter 
av dessa yrkesgruppers professionsutövning.  
 
Materialinsamlingsinstrumentet till socialarbetare blev färdigt något tidigare än 
instrumentet till allmänläkare, eftersom vi var flera som hade huvudansvaret för 
att utforma instrumentet till socialarbetare. I gruppen fanns bara en forskare i 
allmänmedicin (Annika Forssén), som hade huvudansvaret för att göra 
nödvändiga anpassningar av instrumentet så att det skulle passa allmänläkare. 
Till en början gjordes instrumenten till allmänläkarna mer likt socialarbetarnas, 
eftersom vi hade hunnit längre i konstruktionen av det sistnämnda. Senare kom 
projektgruppen dock fram till att göra instrumentet till socialarbetarna mer likt 
allmänläkarnas version. Allmänläkarnas mer slimmade variant bedömdes vara 
föredömligt kort och koncis. Instrumentet till allmänläkarna blev slimmat 
allteftersom synpunkter hämtades från verksamma allmänläkare, då de 
påpekade att instrumentet var för omfattande och tidskrävande med hänsyn till 
deras stressiga arbetssituation. Det som talade för att även informationen i 
instrumentet till socialarbetare skulle hållas kort var att även socialarbetare 
bedömdes ha en stressig vardag och att de skulle orka läsa, samt att 
instrumenten av metodologiska skäl, dvs. giltighet och trovärdighet, skulle vara 
mer lika.  
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Vid flera tillfällen under arbetet med instrumentet till allmänläkare inhämtades 
synpunkter från yrkesverksamma allmänläkare och forskare i allmänmedicin, 
främst genom Göran Westman, professor i allmänmedicin. Detta för att testa 
instrumentets precision, tydlighet och lämplighet. Att vi bara hämtade 
utomståendes synpunkter på instrumentet till allmänläkare berodde främst på 
att Annika Forssén hade direkt tillgång till allmänpraktiserande läkare som 
kunde ge synpunkter på instrumentet. Samma möjlighet hade vi inte när det 
gällde verksamma socialarbetares synpunkter på instrumentet till socialarbetare. 
Dock hade flera av oss som tagit fram instrumentet till socialarbetare erfarenhet 
av praktiskt socialt arbete. De synpunkter på instrumentet till allmänläkare som 
kom från praktiker och forskare i allmänmedicin föranledde inte bara 
justeringar av instrumentet till allmänläkare utan även av instrumentet till 
socialarbetare. 
 
Synpunkterna rörde allt från ordval och formuleringar i missivbrevet, till 
enkätfrågornas ordning, karaktär, svårighetsgrad samt instruktionernas 
tydlighet. De utomstående gav exempelvis synpunkter på de begrepp som 
användes i instruktionerna till författande av en berättelse om problematiska 
situationer. Det rörde sig om begrepp som handläggning, svår, problematisk och 
hur många oproblematiska situationer som skulle skrivas (se bilaga 1 och 2). 
Den konkreta revideringen blev att vi förde in både begreppen handläggning och 
behandling i instruktionerna och att vi bestämde oss för att använda begreppet 
problematiska situationer i stället för svåra fall, då alla svåra fall inte behöver vara 
problematiska vid handläggning eller behandling t.ex. vissa LVU-ärenden i 
socialarbetarnas fall, eller vissa remissfall i allmänläkarnas fall (se delstudie II). 
Vi ändrade också instruktionerna till exemplifieringar av oproblematiska 
situationer där vi gav respondenterna möjlighet att ge exempel på en eller flera 
oproblematiska situationer.   
 
Efter att ha behandlat instrumenten under fem projektmöten och via en hel del 
mejlväxling, samt efter att vi gjort nödvändiga revideringar på basis av 
utomståendes synpunkter, bedömdes instrumenten i mitten av maj 2011 vara 
klara inför materialinsamlingen. 
 
Planering av materialinsamling 
 
I planeringen av materialinsamlingen var det flera förhållanden som vi tog 
hänsyn till, bl.a. geografiskt urval eller rekryteringsområde, urvalsstorlek, 
rekryteringsstrategier, huvudansvariga för rekryteringen, datum för 
genomförande, hur och var svaren skulle skickas in samt när vi behövde eller 
skulle gå ut med en påminnelse.  
 
Gällande geografiskt urval bestämdes att vi initialt skulle utgå från Västerbotten 
och Norrbotten, men beroende på svarsfrekvens skulle även övriga län i 
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Norrland kunna komma i fråga. Vad gäller materialinsamling från allmänläkare 
var planen att utvidga området till de nordliga länen och även lägga till 
Västernorrland och Jämtland, dels för att säkra datainsamlingen, dels för att 
Annika Forssén hade kontakter inom de länen. Beträffande urvalets storlek var 
vår planering att göra utskick till ca 90 socialarbetare och 90 allmänläkare. Det 
bedömdes som ett ganska stort urval, men samtidigt var vi införstådda med att 
svarsfrekvensen skulle kunna bli mycket lägre än 90 från respektive grupp med 
tanke på dessa yrkesgruppers tunga arbetsbörda.  
 
Vad gäller rekryteringsstrategier bestämde vi oss för att i första hand rekrytera 
respondenter via mejl och vid behov via telefon. Svaren skulle också sändas in 
både via post och som e-post. Annika Forssén ansvarade för rekryteringen av 
allmänläkare och Carina Nyman ansvarade för rekrytering av socialarbetare. 
Inför materialinsamlingen skapades två så kallade elektroniska 
funktionsbrevlådor för respektive målgrupp dit de kunde mejla sina svar. Som 
ett sista moment i planeringen av materialinsamlingen bestämdes att en 
påminnelse skulle skickas ut efter sommaren 2011 då det skulle stå klart hur 
många svar som inkommit.  
 
Genomförande av materialinsamling 
 
Genomförandet av delstudierna I och II inleddes med att det i mitten av maj 
2011 skickades ett mejl innehållande en kort beskrivning av projektet, 
missivbrev, enkät och instruktioner, till chefer inom socialtjänstens Individ- och 
familjeomsorg (IFO), samt nyckelpersoner inom landstingen i Norr- och 
Västerbotten. Initialt under materialinsamlingsprocessen tillämpades ett 
strategiskt urval (se Enerot, 1984), vilket innebar att socialarbetare verksamma 
inom IFO och allmänläkare verksamma vid hälsocentraler med minst två års 
arbetslivserfarenhet skulle tillfrågas om deltagande i studien. Det gjordes 
utskick vid flera tillfällen till chefer och andra nyckelpersoner inom 
socialtjänsten och landstinget för att nå verksamma socialarbetare och 
allmänläkare. Denna urvalsmetod gav låg svarsfrekvens. I praktiken övergick 
därför urvalsstrategin till ett snöbollsurval (Patton, 1990), där respondenter 
rekryterades genom forskarnas kontakt med nyckelpersoner, som möjliggjorde 
tillgång till yrkesverksamma socialarbetare och allmänläkare. Det gjorde att 
svarsfrekvensen ökade och det totala antalet berättelser blev 52 stycken. De 
flesta svar kom in via mejl, resten med vanlig post.  
 
I mitten av maj 2011 införskaffades mejladresser till IFO-chefer i flera 
kommuner i Norr- och Västerbotten. Det första utskicket till IFO-chefer i sex 
större kommuner i Norr- och Västerbotten gjordes 17 maj 2011. Responsen 
från tre kommuner var snabb och utsikterna för materialinsamlingen var till en 
början ljusa då cheferna meddelade att de skulle informera sin personal om 
forskningsprojektet. Redan veckan efter utskicket märkte vi emellertid att det 
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inte kom mer respons från de IFO-chefer som omfattades av utskicket. Redan i 
detta skede väcktes frågan om förlängning av stoppdatumet och behovet av en 
påminnelse då det bedömdes sannolikt att många skulle kunna glömma svara. 
Stoppdatumet som var satt till sista maj 2011 förlängdes då till mitten av juni 
2011. Hela materialet skickades ut till IFO-cheferna som ombads att distribuera 
det till sina medarbetare, så att dessa själva skulle se vad projektet handlade om 
samt vad uppgiften gick ut på. Den 25 maj 2011 gjordes också ett första 
mejlutskick till ett hundratal allmänläkare i norra regionen. Det gjordes av en 
person på landstinget i Norrbotten å projektmedlemmen Annika Forsséns 
vägnar.  
 
Mot slutet av maj 2011, dvs. strax innan stoppdatumet för inlämning av svar 
skulle gå ut, noterade vi att responsen var svag då endast en socialarbetare och 
en allmänläkare hade skickat in sina svar (för en översikt över svarsfrekvensens 
utveckling under materialinsamlingsperioden, dvs. från maj 2011 till februari 
2012, se tabell 4.3.). Vår analys i det läget var att den svaga responsen kunde 
bero på vår användning av mellanhänder, dvs. IFO-chefer för att nå 
socialarbetare. IFO-cheferna kunde förstås skapa access (se Gummesson, 2000) 
dvs. ge oss tillgång till respondenter, men att vi gick via dem för att nå 
socialarbetare ledde också till viss del att viktig information om projektet och 
uppgiften till respondenterna kunde gå förlorad. Detta framkom när vi fick 
frågor från socialarbetare om hur många träffar studien rörde sig om och hur 
mycket tid den skulle ta i anspråk. Det handlade alltså om information som 
IFO-cheferna hade fått av oss, men som av olika anledningar inte nått 
socialarbetarna. På basis av feedback från några allmänläkare kunde vi förstå att 
den svaga responsen delvis berodde på att stoppdatumet ännu inte förfallit, och 
att vissa respondenter upplevde att de hade tid på sig och väntade med att svara 
precis innan stoppdatumet. 
 
Tabell 4.3. Svarsfrekvensens utveckling under materialinsamlingsperioden, maj 2011 till 
februari 2012 

Antal svar från maj 2011 till februari 2012 

2011 2012 

 Maj Jun Jul Aug Sep  Okt  Nov Dec Jan Feb  

Socialarbetare 1 2 2 3 3 5 6 10 12 27 

Allmänläkare 1 8 8 13 18 18 25 25 25 25 

 
Vidare märkte vi att svaret från den enda socialarbetaren som dittills hade 
svarat, hade kommit som brev och att dokumentet var ifyllt för hand och inte 
digitalt. Socialarbetaren hade skrivit mycket kort då svarsrutan, som i digitalt 
format expanderade, blev en ganska liten ruta, drygt en halv A4-sida, vid 
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utskrift av dokumentet. Det föranledde ett tillägg i instruktionerna där vi talade 
om för respondenterna att de kunde skriva på baksidan av dokumentet om de 
fyllde i det för hand. Denna lätt reviderade version av instrumentet skickades ut 
i en påminnelse den 7 juni 2011 till båda socialarbetare och allmänläkare.  
 
Som framgår av tabell 4.3. var responsen fortsatt svag in i juni 2011 då vi 
enbart hade fått in 8 svar från allmänläkare och 2 svar från socialarbetare. Vår 
bedömning var då att den svaga responsen antagligen också berodde på 
tajmingen. Att göra ett utskick i maj, då de flesta socialarbetare och 
allmänläkare troligtvis hade mycket att göra inför sommaren, var inte optimalt. 
Därför bestämde vi oss för att fortsätta med påminnelser, och eventuellt göra 
ett utskick till fler respondenter i andra län än Norr- och Västerbotten, under 
hösten 2011. 
 
I slutet av augusti 2011 såg svarsfrekvensen fortfarande dyster ut; detta gällde i 
synnerhet responsen från socialarbetare.  I detta läge diskuterade vi alternativa 
rekryteringsstrategier, dvs. att efter påminnelser via mejl kontakta personer i 
tidigare sändlistor per telefon och se om det kunde öka svarsfrekvensen från 
socialarbetare. Dock visade det sig att det var svårt att nå IFO-chefer och 
socialarbetare via telefon och att många inte hörde av sig även när ett 
meddelande hade talats in i deras röstbrevlåda.  
 
Alternativa rekryteringsstrategier  
 
I slutet av september 2011 blev det allt tydligare att vi behövde tänka om, ta ett 
nytt grepp om materialinsamlingsstrategin, satsa på nya geografiska urval men 
också på andra kanaler än IFO-chefer, framför allt för att nå fler socialarbetare 
vars respons var fortsatt mycket svag. De påminnelser som hade skickats ut 
mellan juni och oktober 2011 till allmänläkare och IFO-chefer i mitten av 
september hade haft marginell påverkan på svarsfrekvensen, och allra minst på 
svarsfrekvensen från socialarbetare. Av denna anledning diskuterade vi och 
kom överens om att satsa på andra rekryteringsstrategier. Till dessa strategier 
hörde att vi vände oss till forsknings- och utvecklingsenheter (FOU-enheter) 
både i Norr- och Västerbotten, samt till kommuner och landsting i angränsande 
län. Vidare bestämde vi att vända oss till socialarbetares och allmänläkares 
yrkesförbund, som Akademikerförbundet SSR och Svensk förening för 
allmänmedicin (SFAM), för att undersöka om vi kunde få tillgång till deras 
medlemsregister eller om vi kunde få hjälp med distribution av 
materialinsamlingsinstrumentet. Om dessa kontakter inte skulle ge utdelning 
skulle vi försöka utnyttja utbildningsdagar och kongresser för socialarbetare 
och allmänläkare, som Carina Nyman och Annika Forssén hade tillgång till. 
Carina Nyman var också involverad i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på 
socionomutbildningen vid Umeå universitet, och skaffade på så sätt 
kontaktuppgifter till socialarbetare inom offentlig förvaltning som handledde 
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socionomstudenter under verksamhetsförlagd utbildning. Det gjordes också 
utskick till dessa handledare för att informera om forskningsprojektet och 
rekrytera deltagare. Vidare bestämdes att om dessa strategier inte ökade 
svarsfrekvensen, skulle vi som sistahandsval använda oss av de personliga 
kontakter som vi hade med socialarbetare och allmänläkare.   
 
I detta skede, slutet av september 2011, diskuterade projektgruppen hur låg 
svarsfrekvens som skulle vara acceptabel och hur länge vi kunde vänta med att 
få tillräckligt många svar. En målsättning som då sattes upp var att få in lika 
många svar från socialarbetare som från allmänläkare, dvs. 25 svar. Detta 
ställningstagande grundade sig på en preliminär analys av de inkomna svaren 
som visade att berättelserna var förhållandevis korta, men informativa och 
innehållsrika. 
 
I praktiken visade det sig att de alternativa rekryteringsstrategierna inte hade 
någon nämnvärd påverkan på svarsfrekvensen. Kontakterna med kommuner 
och landsting i de angränsande länen till Norr- och Västerbotten ledde till 
ytterligare några svar, främst från allmänläkare. Vår bedömning blev att vi inte 
kunde få fler svar från Umeå och övriga Västerbotten, då socialarbetarna där 
antagligen var ”utsatta” för (för) många kontakter med forskare och studenter 
på grund av närheten till universitetet.  
 
Våra kontakter med FOU-enheterna visade att de var samarbetsvilliga och 
positivt inställda till forskningsprojektet, men skeptiska till sina möjligheter att 
kunna påverka socialarbetares deltagande i studien. Detta då de bedömde 
socialarbetarnas tunga arbetsbörda som det största hindret för medverkan i 
forskningsprojektet.  
 
Sammanfattningsvis (se tabell 4.3) ökade antalet svar från allmänläkare från 18 i 
september till 25 i november, vilket kvarstod ända in i februari 2012 då 
materialinsamlingen ansågs vara avslutad. Svarsfrekvensen från socialarbetare 
ökade under samma period mycket blygsamt, dvs. från 3 i september till 6 i 
oktober. Genombrottet i socialarbetarnas fall skedde i mitten av februari 2012, 
troligtvis som en direkt följd av de personliga kontakter som 
projektmedlemmarna tog från och med oktober 2011, och som intensifierades 
under januari 2012. Antalet svar ökade då från 12 till 27. Vid en noggrann 
genomläsning av de inkomna svaren gjordes en bedömning att berättelserna 
innefattade täta och pregnanta beskrivningar av problematiska situationer, samt 
illustrativa skildringar och uppräkningar av oproblematiska situationer. Som ett 
resultat beslutade projektgruppen att ytterligare datainsamling inte behövdes. 
Underlaget bedömdes vara så pass rikt att det antogs räcka till flera artiklar med 
fokus på olika aspekter av de aktuella professionernas yrkesutövning.  
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Design av materialinsamlingsinstrument i delstudie III 
 
I delstudie III användes vinjettbaserade fokusgruppsintervjuer som 
materialinsamlingsmetod. Arbetet med utformning av vinjetterna, dvs. korta 
fiktiva men verklighetsnära fall, började i mitten av oktober 2011. Målet var att 
ha färdiga vinjetter innan årsskiftet 2011/2012 för att kunna påbörja 
materialinsamlingen under våren 2012.   
 
I konstruktionen av vinjetterna stod valet mellan en universalvinjett för båda 
professionerna och två professionsspecifika vinjetter (bestående av 5 
delvinjetter). Efter en rad överväganden om för- och nackdelar med respektive 
alternativ, kom forskargruppen överens om att fördelarna med 
professionsspecifika vinjetter övervägde nackdelarna. Utgångspunkten var att 
de skulle beröra en professionsspecifik problematik, dvs. att de skulle handla 
om en diffus problematik som stegrades efterhand, och där det fanns ”sociala 
inslag” i båda. Utgångspunkten var också att ha strukturlikhet mellan 
vinjetterna för att senare kunna jämföra dessa professioners yrkesutövning (se 
bilaga 3-4).  
 
Vinjetterna reviderades flera gånger under arbetet med att utforma dem. Det 
gjordes utifrån olika överväganden i projektgruppen, men också utifrån 
inhämtade synpunkter från två pilotförsök. Dels med forskare i socialt arbete 
med yrkeserfarenhet från socialtjänsten, i början av februari 2012. Dels med 
yrkesverksamma allmänläkare, i mitten av juni 2012. I det följande ger jag några 
exempel på de överväganden som föranledde flera omgångars revideringar av 
vinjetterna.  
 
Ett övervägande var att vi skulle ta ställning till för- och nackdelar med långa 
respektive korta vinjetter. Vi diskuterade bl.a. att alltför korta vinjetter kunde 
resultera i svar som kunde vara alltför olika för att kunna jämföra mellan de två 
grupperna. Å andra sidan kunde alltför långa och detaljerade vinjetter göra att 
fokusgrupperna kunde bli för fokuserade på att hålla sig till texten och därmed 
glömma bort att diskutera. Exempelvis hade vi en diskussion om hur mycket 
det rent medicinska skulle beskrivas i vinjetterna till allmänläkare. Vi kom till 
slut fram till att för mycket information skulle lämna för lite utrymme för 
spekulationer och att för lite information kunde skapa frustration och kunde 
göra att respondenterna fastnade i det medicinska. Efter nödvändiga 
omarbetningar kom vi i projektgruppen överens om att vinjetterna skulle vara 
korta dvs. ca en fjärdedel av en A4-sida (se bilaga 3).  
 
Ännu ett övervägande, som gjordes utifrån pilotförsöket med forskare i socialt 
arbete, var att vinjetterna inte skulle bli funktionsindelade, utan att de i stället 
skulle rikta sig till socialarbetare generellt, även om de berörde t.ex. ekonomiskt 
bistånd eller frågor om barn. Frågan var om detta möjligen kunde innebära 
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problem om fokusgrupperna skulle innehålla medlemmar som inte arbetade 
med ekonomiskt bistånd eller barn. Projektgruppen antog att alla medlemmar i 
en sådan fokusgrupp, utifrån utbildning och yrkeserfarenhet, torde kunna delta 
i diskussioner utifrån vinjetterna även om dessa innehöll sådant de inte mötte 
till vardags i sin yrkesutövning.  Av den anledningen bestämdes att bredden i 
vinjetterna skulle kvarstå, men att vi skulle vara noggranna med hur vinjetterna 
introducerades till deltagarna i respektive fokusgrupp. Det innebar att vi i 
samband med genomförandet av fokusgruppsintervjuerna skulle förklara för 
respondenterna att de inte behövde ha erfarenhet av försörjningsstöd eller 
barnavårdsutredningar för att kunna delta och resonera kring vinjetterna. 
 
Ett sista exempel på överväganden, berör revideringar av vinjetterna till 
allmänläkarna. Till skillnad från pilotförsöket med forskare i socialt arbete, som 
inte föranledde någon revidering av vinjetterna, kom en del brister fram i 
vinjetterna till allmänläkare när dessa testades på en pilotgrupp yrkesverksamma 
allmänläkare. Exempelvis kom det fram att det saknades provvärden för att 
allmänläkarna skulle kunna föra diskussioner utifrån vinjetterna. Därför 
kompletterades vissa av delvinjetterna med tilläggsinformation om provvärden 
och annan nödvändig medicinsk information som gavs under fokusgrupperna.  
 
Planering av materialinsamling i delstudie III 
 
Som tidigare nämnts var målet att boka fokusgruppsintervjuer med båda 
professionerna innan årsskiftet 2011/2012. Som geografiskt urval hade vi även 
denna gång valt Norr- och Västerbotten, men med erfarenheterna från den låga 
svarsfrekvensen i samband med materialinsamlingen i delstudierna I och II i 
åtanke, var vi även inställda på att göra rekryteringsförsök på annat håll i landet. 
Enligt planen skulle vi genomföra två fokusgruppsintervjuer med respektive 
profession och sedan göra en snabbanalys av insamlat material för att bedöma 
om vi behövde hålla ytterligare fokusgrupper, eller om materialet var tillräckligt 
för en delstudie. Även i denna delstudie tillämpades först ett strategiskt urval 
som senare övergick i ett snöbollsurval av liknande skäl som för delstudierna I 
och II. 
 
Fokusgrupperna skulle bestå av 4 till 8 personer. Totalt två timmar bedömdes 
som en rimlig tid för fokusgruppsdiskussionerna, inklusive introduktion, 
genomgång av studiens syfte och forskningsetiska principer. Samtliga 
fokusgruppsintervjuer skulle spelas in. Planen var att rekrytera respondenter via 
mejl. Jag och en forskare i socialt arbete skulle hålla i fokusgrupperna med 
socialarbetare, medan jag och Annika Forssén skulle genomföra 
fokusgruppsintervjuerna med allmänläkare.  
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Genomförande av materialinsamling i delstudie III 
 
Genomförandet av materialinsamlingen började med att ta kontakt med 
nyckelpersoner inom socialtjänst och landsting först i Norr- och Västerbotten 
och senare i flera län via mejl. Vinjetterna tillsammans med ett missivbrev 
skickades till dessa personer. I vissa fall kom det inte någon respons alls, medan 
i andra fall avböjdes deltagande i studien bl.a. med hänvisning till tung 
arbetsbörda eller underbemanning. Rekryteringen av respondenter 
koncentrerades av denna anledning till områden där det sedan tidigare fanns 
etablerade kontakter mellan personer i forskargruppen och nyckelpersoner 
inom socialtjänst och landsting. På basis av erfarenheter från motgångarna i 
processen kring materialinsamlingen i delstudierna I och II, och pga. att några 
av de kontakter vi tog avböjde medverkan, satsade vi på personliga kontakter 
som resulterade i två fokusgrupper med socialarbetare i Stockholm och 
Göteborg (N= 14, varav 8 i Stockholm och 6 i Göteborg) samt två 
fokusgrupper med allmänläkare i Norr- och Västerbotten (N= 11, varav fyra i 
Umeå och 7 i Luleå). Den första fokusgruppsintervjun med socialarbetare 
genomfördes under våren 2012 i Stockholm och den andra under hösten 2012 i 
Göteborg. Den första fokusgruppsintervjun med allmänläkare genomfördes i 
Luleå under hösten 2012, den andra genomfördes i Umeå i början av januari 
2013.  
 
Samtliga fokusgruppsintervjuer hölls på respondenternas arbetsplatser, en 
direkt efter arbetstid och tre inför eller i samband med lunch. Vi inledde med 
en presentation av oss forskare och av projektet, samt en genomgång av 
forskningsetiska principer. Därefter beskrev vi vad en vinjettstudie gick ut på, 
att vi hade totalt två timmar till vårt förfogande (drygt 15 minuter till varje 
vinjett) samt att de fick resonera fritt utifrån sin läsning av delvinjetterna, men 
att både de och vi vid behov kunde ställa frågor för att klargöra otydligheter. 
Respondenterna kom genast in i rollen som socialarbetare eller allmänläkare i 
de fiktiva casen. Flera gånger under intervjuerna konstaterade de att de haft 
liknande klienter eller mött liknande situationer i sin praktik. Det tolkade 
forskargruppen som att vinjetterna var tillräckligt realistiska för att fungera som 
ett adekvat underlag för materialinsamlingen.  
 
Planering och genomförande av delstudie IV 
 
I och med att delstudie IV bygger på en litteraturöversikt av refereegranskade 
empiriska artiklar i socialt arbete och allmänmedicin, konstruerades inte något 
instrument för materialinsamling utan den skedde via sökningar i vetenskapliga 
databaser. Därför går jag direkt över till en beskrivning av planeringen inför 
materialinsamlingen och avslutar avsnittet med en redogörelse för hur den gick 
till.    
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 Kronologisk sett var delstudie IV den första som genomfördes i 
avhandlingsprojektet. Tanken var att göra en genomgång av befintlig forskning, 
i synnerhet jämförande studier av socialarbetares och allmänläkares 
kunskapsanvändning, för att skaffa en bild av ”state of the art”. Närmare 
bestämt skulle litteraturöversikten utgå ifrån ett strategiskt urval som byggde på 
två tydligt avgränsade inklusionskriterier: 1) att artiklarna skulle bygga på 
empiriska studier, och 2) att de skulle vara refereegranskade och publicerade i 
vetenskapliga tidskrifter.  
 
Genomförandet av materialinsamlingen inleddes hösten 2010 och pågick till 
och med hösten 2011. Arbetet började med att göra sökningar i de databaser 
som då var tillgängliga via Umeå universitetsbibliotek. Följande databaser 
användes vid sökningarna: Ebsco, Medline, Pubmed, Web of Science, EBM, 
JSTOR, LIBRIS, SocINDEX, Sage Journals online, Diva-portal m.fl. I 
sökningarna använde jag såväl svenska som engelska sökord. Här är några 
exempel på de sökord som användes: social workers’ and general practitioners’ 
use/utilization of knowledge, decision making, clinical reasoning, knowledge 
utilization/use in general practice/social work, kunskapsanvändning i socialt 
arbete/allmänmedicin, beslutsfattande, professionella bedömningar i socialt 
arbete/allmänmedicin. I ett senare skede utökades sökningarna, av skäl som jag 
redogör för nedan, med sökord som var relaterade till fenomenet risk, dvs. risk, 
riskbedömning, riskhantering, risk assessment, risk management. 
 
Materialinsamlingen pågick i drygt ett år. Processen blev långdragen av två 
huvudskäl. Det ena skälet var att jag hade samlat in en omfattande textmassa 
som var rik, mångfacetterad och tidskrävande att bearbeta och analysera. De 
initiala sökningarna resulterade i 130 artiklar som bedömdes vara relevanta för 
delstudiens fokus, dvs. kunskapsanvändning. Relevansbedömningen gjordes 
utifrån en läsning av artiklarnas abstract och en ”skumläsning” av artikelns 
helhet. De artiklar som bedömdes ha relevans för delstudien lästes i en första 
vända i sin helhet, i en andra vända kommenterades och sammanfattades 
artiklarna. Vid flera tillfällen under materialinsamlingen gjorde jag också nya 
sökningar, men även nya analyser och bedömningar av artiklarnas relevans, 
vilket gjorde att antalet artiklar som jag bedömde som relevanta kunde både 
minska och öka vid olika tillfällen. Läsningen och sorteringen tog mycket tid i 
anspråk. Den långvariga processens förtjänst var att jag – genom det jag vill 
kalla ”sekundär sökning”, dvs. att söka relevant litteratur i referenslistan i de 
redan relevantmarkerade artiklarna – kom över flera relevanta artiklar som mina 
sökord och mina sökningar i databaserna inte hade fångat upp.  
 
Det andra skälet till den långdragna materialinsamlingsprocessen var att 
delstudiens fokus ändrades när jag i princip var klar med första analysen av 
materialet. I detta skedde (när delstudiens fokus var kunskapsanvändning) 
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identifierade jag flera olika typer av kunskap och minst 12 typer av 
kunskapsanvändning hos de berörda professionerna. En begränsning med 
analysen utifrån olika typer av kunskap och kunskapsanvändning var att 
delstudien lutade åt att bli för deskriptiv, vilket begränsade möjligheten till 
djupare analyser och jämförelser av likheter och skillnader mellan dessa 
professioners yrkesutövning.  
 
Någon gång i februari 2011 skedde en förändring i delstudiens fokus, som en 
följd av intensivläsningar och analyser av artiklarnas innehåll. I en jämförande 
analys av socialarbetares och allmänläkares kunskapsanvändning framkom att 
de diagnostiserade problem och tillstånd på olika sätt, men det gemensamma 
för bådas diagnostisering var att de förhöll sig till fenomenet risk. Analysen 
visade att allmänläkare tenderade att jobba utifrån uteslutning av risker, t.ex. att 
utesluta risk för hjärtproblem vid ont i bröstet, medan socialarbetare ofta 
tenderade att fastställa risker, t.ex. risk för våldsutövning vid missbruk. Jag blev 
uppmärksam på att temat risk var återkommande i det insamlade materialet och 
det öppnade upp för en ny ingång i analysen. Det öppnade även upp för en 
jämförelse av dessa professioners yrkesutövning i förhållande till statens och 
arbetsorganisationers satsningar på att introducera nya metoder eller 
teknologier för att hantera olika typer av risk, genom reducering av osäkerhet 
och komplexitet i socialarbetares och allmänläkares praktik. Tilläggas bör att 
kunskapsanvändning fortfarande fanns med, men nu i relation till 
riskbegreppet.   
 
Utifrån ”riskspåret” gjordes en ny genomgång av materialet med efterföljande 
analyser och sammanställningar. Efter en ny intensivläsning av artiklarna 
bedömde jag att 54 av dem, varav 25 i socialt arbete och 29 i allmänmedicin, 
uppfyllde inklusionskriterierna. De artiklar som ingår i översikten är att betrakta 
som sekundärt material, då de bygger på andra forskares beskrivningar och 
analyser av socialarbetares och allmänläkares praktik. Själva 
forskningsöversikten är dock inte enbart en enkel sammanställning av 
publicerade studier, utan den bygger på en systematisk analys och tolkning av 
innehållet i de insamlade artiklarna. Delstudie IV liknar därför en metaanalys. 
Det innebär att de kvantifieringar, kategoriseringar och skildringar som gjordes 
av socialarbetares och allmänläkares respons på riskreduceringsteknologier 
grundas på våra tolkningar av det empiriska underlaget. 
 
Analys av insamlat material 
 
Analys är, som Stenbacka (1998) uttrycker det, inte en isolerad fas i 
forskningsprocessen utan forskaren är vanligtvis upptagen av och gör analyser 
under nästan hela processen. I tidigare avsnitt har jag gett exempel på analyser 
som gjordes i samband med utformning av materialinsamlingsinstrumenten och 
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analyser under materialinsamlingen. I detta avsnitt redogör jag för analysen av 
det empiriska materialet i form av text. Med text menar jag i detta sammanhang 
skriftliga berättelser i delstudierna I och II, intervjuutskrifter i delstudie III och 
sammanfattningar av vetenskapliga artiklar i delstudie IV. Själva 
analysprocessen upplevde jag som spännande och engagerande, men att i 
efterhand beskriva processen är tämligen krävande och komplicerat. Det beror 
delvis på att det i kvalitativ analys ofta är svårt att särskilja tydliga 
arbetsmoment i analysfasen, samt att många analystekniker är varianter på att 
först bryta ned texten för att sedan bygga upp en ny analytisk struktur (se 
Stenbacka, 1998). I följande avsnitt beskriver jag den process som resulterade i 
de kategorier som sammanfattar delstudiernas empiriska fynd.   
 
Som framgick av tabell 4.2. användes kvalitativa innehållsanalyser för 
bearbetning av insamlat material i avhandlingens samtliga delstudier. En 
kvalitativ innehållsanalys innefattar identifiering, kodning och kategorisering av 
framträdande mönster i insamlat material (Patton, 1990; Schreier, 2012). Det 
finns olika typer av kvalitativ innehållsanalys. Hsieh och Shannon (2005) skiljer 
mellan tre huvudtyper: konventionell, riktad och summerande innehållsanalys. Den 
konventionella varianten har en induktiv ansats, vilket innebär en 
förutsättningslös kodning av det empiriska underlaget. Den riktade varianten 
har en deduktiv karaktär, som betyder att kodning och analys av det insamlade 
materialet sker utifrån befintliga teorier och begrepp. Det görs dock en 
oortodox tillämpning av den riktade innehållsanalysen i delstudie I då den 
initiala kodningen av empirin inte skedde utifrån redan befintliga begrepp. Det 
gjordes först en empirinära kodning och därefter gjordes en delvis omkodning i 
enlighet med befintliga teoretiska begrepp. Den slutliga kodningen var ett 
resultat av en pendling mellan empiri och teori vilket ibland benämns 
abduktion (Patton, 1990). Den summerande varianten går ut på att analysera 
kvantifieringar av vissa begrepp eller innehåll i texter. Detta för att bilda sig en 
uppfattning om i vilket sammanhang dessa ord används (a.a.).  
 
I avhandlingen användes konventionell och riktad innehållsanalys. Delstudierna 
II, III och IV bygger på en konventionell innehållsanalys av det empiriska 
materialet, medan delstudie I utgår ifrån en riktad innehållsanalys. Nedan görs 
en beskrivning av hur dessa två typer av innehållsanalys gjordes. 
Tillvägagångssättet kan i grova drag sammanfattas som i de fem stegen nedan:  
 

• Texten lästes igenom i sin helhet för att få en uppfattning om mönster, 
samband, likheter och skillnader. Under denna läsning gjordes bara 
sporadiska anteckningar.  

• Vid andra läsningen, dvs. det som Merriam (1994) kallar för 
intensivanalys, gjordes systematiska anteckningar bestående av 
nyckelord eller kortare fraser för att kondensera textmängden. 
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Intensivanalysen gick ut på att göra en genomgång av de systematiska 
anteckningarna för att göra en lista över likheter, olikheter och 
samband. Slutprodukten i detta steg var olika kategorier, dvs. empiriska 
generaliseringar på basis av fynden i materialet (se Eneroth, 1984).  

• Nästa steg innebar en närmare granskning av listan och kategorierna 
för att bestämma vad respektive kategori beskrev, dvs. vad som var 
själva kärnan.   

• Kategoriernas innehåll jämfördes med varandra för att avgöra om de 
länkade in i eller överlappade varandra, och om de kunde slås ihop 
eller klyvas i ytterligare subkategorier.  

• I delstudierna III och IV genomförde jag de ovanstående stegen själv, 
men fick kommentarer av forskargruppen. I delstudierna I och II 
genomfördes dessa steg av mig och en annan forskare i gruppen. Först 
kodade och kategoriserade vi materialet på var sitt håll. Därefter 
jämförde vi våra kodningar och kategoriseringar samt beslutade vad 
som skulle behållas med hänsyn till de enskilda delstudiernas 
problemställning.  

 
Konventionell innehållsanalys 
 
Analys av det insamlade materialet i delstudierna II, III och IV gjordes, som 
påpekats, utifrån en konventionell innehållsanalys. Detta för att koda och 
strukturera empiriskt råmaterial till meningsbärande enheter och från dessa 
skapa kondenserade enheter som i sin tur resulterade i delstudiernas empiriska 
huvudkategorier (se Graneheim & Lundman, 2004). Ansatsen var induktiv 
såtillvida att koder och kategorier härleddes från det empiriska materialet och 
namngavs under analysprocessen (se Hsieh & Shannon, 2005). Koderna och 
kategorierna var ett utfall av en läsning med en öppen attityd till det insamlade 
materialet (Alvesson & Kärreman, 2007; Ricoeurs, 1976). Denna procedur 
resulterade i delstudiernas huvud- och subkategorier. I delstudie II beskrevs 
socialarbetares och allmänläkares upplevelser av oproblematiska situationer 
utifrån tre huvudkategorier: kompetenta klienter, tvångssituationer och kompetenta 
allmänläkare. I delstudie III kondenserades det empiriska materialet till tre 
huvudkategorier för att beskriva socialarbetares och allmänläkares uppfattning 
om vem de betraktade som klient. Dessa kategorier var: sökande och klient, 
information och problemlösning. Dessa kategorier var i själva verket en slutprodukt 
av flera omgångars rekategoriseringar och sammanslagningar av de initiala 
kategorierna. I delstudie III slog jag exempelvis ihop tre initiala kategorier: typ 
av information, informationskällor och typ av informationsinsamling, för att låta dem 
bilda en enda kategori, dvs. information. I delstudie IV bildade socialarbetares 
och allmänläkares respons på evidensbaserade respektive organisatoriska 
riskreduceringsteknologier (ERRT och ORRT) två huvudkategorier. I denna 
delstudie klövs en initialt bred kategori, riskreduceringsteknologier, i två 
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subkategorier: evidensbaserade respektive organisatoriska 
riskreduceringsteknologier. 
 
Riktad innehållsanalys 
 
I delstudie I användes en riktad innehållsanalys. I den delstudien, som handlar 
om socialarbetares och allmänläkares upplevelser av problematiska situationer, 
beskrivs ansatsen som abduktiv. Det innebär att vår förståelse av problematiska 
situationer sprang ur en pendling mellan det empiriska underlaget och de 
teoretiska begrepp som vi ansåg vara relevanta (Hsieh & Shannon, 2005).  
 
Det är viktigt att påpeka att utgångspunkten i analysen av empirin inte var 
teoretisk; analysen började, precis som i de övriga delstudierna, med en 
noggrann och förutsättningslös läsning och kodning av det empiriska 
materialet. Jag och ytterligare en forskare läste och kodade materialet separat, i 
stort sett enligt de fem steg som beskrevs ovan. De initiala koderna var 
sprungna ur empirin. De resulterade i inte mindre än 20 initiala kategorier, se 
bilaga 5, som senare kondenserades till tre huvudkategorier; client-making work, 
wicked work och dirty work, samt 8 subkategorier. Vid närmare analyser kunde vi 
konstatera att det teoretiska begreppet dirty work (Hughes, 1962), som vi sedan 
tidigare kände till, täckte en viss del av empirin. Vid en konferens i Trondheim i 
oktober 2012 ”snubblade” vi över begreppet wicked problems (Rittel & Webber, 
1973), som ursprungligen kommer från forskning om stadsplanering. Även 
detta begrepp bedömdes kunna bilda en relevant kategori. Begreppet 
modifierades dock till wicked work som en komponent i den typologi som 
utvecklades i analysen av det empiriska underlaget, vilket kom att bestå av client-
making work, wicked work och dirty work. Samtliga subkategorier i delstudien är 
empiribundna. Det var under denna fas som flera av de empirinära kategorierna 
slogs ihop och samlades under kategorierna wicked work och dirty work.  
 
Metodologiska reflektioner  
 
I det här avsnittet beskrivs först för- och nackdelar med de urvals- och 
materialinsamlingsmetoder som använts i avhandlingens delstudier. Sedan 
presenteras reflektioner över styrkor och svagheter med de analysmetoder som 
tillämpats i de olika delstudierna. Därefter presenteras reflektioner över den 
materialets trovärdighet och resultatens överförbarhet. Sist i kapitlet redogörs 
för forskningsetiska reflektioner.  
 
Metodologiska reflektioner över delstudierna I och II 
 
Delstudierna I och II bygger på insamlade berättelser om problematiska och 
oproblematiska situationer. Bland fördelarna med materialinsamlingsmetoden 
kan nämnas att mycket tid som annars skulle ha ägnats åt transkribering och 



 

 67 

noteringar av iakttagelser sparades och kunde läggas ned på analysarbetet. 
Berättelserna var korta men samtidigt tillräckligt fokuserade, innehålls- och 
nyansrika. Överflödig information som intervjuer ibland kan resultera i var 
ganska sällsynt i berättelserna.  
 
Trots dessa fördelar fanns det också nackdelar med 
materialinsamlingsmetoden. En låg svarsfrekvens var den främsta nackdelen 
med datainsamlingsmetoden i delstudierna I och II. Den låga svarsfrekvensen 
medförde en långdragen datainsamlingsprocess. Även om det är svårt att skatta 
hur mycket tid respondenterna lagt ned på författandet av de skriftliga 
berättelserna, är det troligt att tidsbrist har varit den enskilt mest betydande 
orsaken till att vissa valde att inte delta i studien. Det kan antas att deltagande i 
ett forskningsprojekt utan forskarnas direkta närvaro, ur ett deltagarperspektiv 
kan ha uppfattats som mer tidskrävande, jämfört med om forskarna t.ex. 
genomfört intervjuer. Ur ett forskarperspektiv är det också en nackdel att inte 
vara på plats för att kunna svara på respondenters frågor, förtydliga oklarheter, 
ge ytterligare instruktioner, guidning eller för att ställa följdfrågor och be 
deltagarna om förtydliganden och nyanseringar.  
 
Även om det empiriska underlaget i dessa delstudier var tämligen innehålls- och 
nyansrikt, och därmed kunde användas för att analysera performativa aspekter 
av socialarbetares och allmänläkares professionsutövning, täcker de inte alla 
aspekter av professionsutövningen. Det är en öppen fråga om, och i så fall på 
vilket sätt, ett större empiriskt underlag skulle ha förändrat resultaten på ett 
avgörande sätt. Däremot är det sannolikt att berättelser från socialarbetare 
inom andra delar av socialtjänsten än IFO skulle sett annorlunda ut om 
delstudierna också inkluderade andra områden av socialt arbete, som inte i lika 
stor grad karaktäriseras av myndighetsutövning. Hit hör förebyggande arbete, 
uppsökande arbete, serviceinriktade verksamheter eller socialt arbete med äldre 
och funktionshindrade.  
 
En sista metodologisk reflektion över delstudierna I och II rör möjligheter och 
begränsningar som forskning i tvärdisciplinära sammanhang kan ge upphov till. 
Att vara inblandad i ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt har medfört en del 
goda erfarenheter, inklusive ökad medvetenhet om vikten av tydlighet i det 
tvärvetenskapliga samtalet, vikten av en välunderbyggd argumentation och 
värdet av att utveckla och använda ett gemensamt språk som är meningsfullt 
och gångbart inom båda disciplinerna. Under arbetet med delstudierna I och II 
blev det emellertid uppenbart att forskare med sin disciplinära hemvist i 
samhällsvetenskap respektive medicin ibland kunde tala olika språk, och lade in 
delvis olika innebörd i vissa teoretiska begrepp. Att bedriva forskning i ett 
tvärdisciplinärt sammanhang nödvändiggjorde dialog för att nå konsensus. Det 
blev viktigt att vara extra tydlig i tillämpningen av samhällsvetenskapliga teorier 
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och begrepp, vilka kunde upplevas som provocerande då de lätt kunde 
uppfattas på ett annat sätt ur en medicinsk synvinkel. Ett exempel på detta är 
uttrycket ”client control” som är vanligt förekommande i organisations- och 
professionsteoretiska sammanhang, men som kunde uppfattas som främmande 
och paternalistisk ur medicinskt perspektiv, då allmänläkare inte ansågs 
”kontrollera klienter” i bokstavlig mening. Reflektioner över tvärvetenskaplig 
forskning inbegriper också olika forskningsetiska överväganden av hur de 
inblandade disciplinerna inklusive deras praktik och praktiker bör eller kan 
skildras. Denna aspekt diskuteras närmare i avsnittet om forskningsetiska 
reflektioner.  
 
Metodologiska reflektioner över delstudie III 
 
En metodologisk reflektion över delstudie III är att socialarbetare och 
allmänläkare fick olika vinjetter då det var svårt att utforma en 
”universalvinjett” som kunde fungera för båda professionerna (se Kullberg & 
Brunnberg, 2007). Det kan ses som en begränsning då olika vinjetter kan tyckas 
försvåra jämförelser av dessa yrkesgruppers professionsutövning. En 
universalvinjett som skulle vara begriplig och meningsfull för båda 
professionerna, i den meningen att båda kunde identifiera sig med de 
situationer som beskrevs i vinjetterna, hade kanske varit den optimala 
lösningen. Men mot bakgrund av de skillnader som denna avhandling lyfter 
fram rörande dessa professioners målgrupper, teknologier, 
interventionsprocess, mandat etc., skulle den största nackdelen med en 
universalvinjett antagligen ha varit att den skulle ha kunnat bli för generell för 
att enskilda professionella skulle känna igen sig i de beskrivna casen.  
 
En viktig aspekt i konstruktionen av vinjetterna var att de skulle vara 
verklighetsnära för att kunna få de professionella att verbalisera sitt 
professionella handlande. Intervjupersonerna verifierade flera gånger att de 
fiktiva situationerna och klienterna var verklighetstrogna vilket följande citat 
från en av allmänläkarna visar: ”Den här patienten har vi ju träffat; han finns ju. 
Sådan här typfall har vi ju träffat allihopa.”.  
 
Metodologiska reflektioner över delstudie IV 
 
Delstudie IV bygger på en litteraturöversikt, dvs. en metod som i 
forskningslitteratur ofta tillskrivs en rad fördelar (se Galvan, 2004; Pan, 2004). 
En av fördelarna är att forskare genom en litteraturöversikt kan få grepp om 
”the state of the art”, dvs.  om tidigare forskning ägnat föga eller stor 
uppmärksamhet åt studieobjektet, om det finns olika riktningar bland forskare 
och om det finns konsensus eller kontroverser om viktiga aspekter av 
forskningsfrågan. Litteraturöversikter beskrivs också som en tidseffektiv metod 
i jämförelse med sådana metoder som intervjuer där en avsevärd tid disponeras 
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för transkriptioner (Galvan, 2004; Pan, 2004). Utifrån mina erfarenheter från 
delstudie IV vill jag markera att om en litteraturöversikt är tidsbesparande eller 
tidskrävande kan bero på olika faktorer. I mitt fall blev materialinsamlingen, av 
flera skäl, en långdragen och komplicerad process.  
 
För det första fanns det ett relativt stort antal refereegranskade artiklar inom 
socialt arbete och allmänmedicin som berörde vitt skilda aspekter av dessa 
yrkesgruppers professionsutövning. Det tog ganska lång tid att kondensera 
materialet och vaska fram det de hade gemensamt. Det berodde delvis på brist 
på empiriska jämförelser av socialarbetares och allmänläkares klientarbete. 
Hade det funnits komparativa studier av dessa professioners klientarbete skulle 
det förmodligen varit mindre tidskrävande att hitta ett fokus i dem.  
 
För det andra förutsatte studiens tvärvetenskapliga karaktär att i presentationen 
av resultaten sträva efter att uppnå strukturlikhet, dvs. att hitta och välja ut 
artiklar som studerade samma företeelser, vilket ökade tidsåtgången ytterligare.  
 
För det tredje identifierades en rad artiklar som bedömdes vara relevanta och 
intressanta genom referenslistan i de artiklar som identifierades via 
litteraturdatabaserna. Att artiklar som var av hög relevans för delstudien inte 
fångades upp av de sökord som jag använde mig av i den initiala 
datainsamlingen, beror till stor del på sökordens träffsäkerhet. Det kan också 
bero på att de relevanta artiklarna hade sådana rubriker och nyckelord som inte 
alltid var representativa för deras fokus eller innehåll.    
 
Reflektioner över materialets trovärdighet och resultatens 
överförbarhet 
 
I detta avsnitt gör jag en reflektion över avhandlingens kunskapsanspråk. En 
sådan reflektion är viktig inte minst mot bakgrund av att avhandlingen bygger 
på analyser av olika typer av empiriskt material. För att inte hamna i en 
invecklad diskussion om realism och relativism (se Abbott, 2004), eller om 
huruvida sociala konstruktioner har ontologiskt företräde framför en, i 
förhållande till oss, oberoende verklighet eller vice versa, vill jag lyfta fram två 
aspekter.  
 
Den första aspekten är att jag inte haft en ambition att undersöka en eventuell 
diskrepans mellan det respondenterna sagt eller skrivit och hur de i själva verket 
utför sin professionella praktik (se Bourdieu, 1997). Annorlunda uttryckt har 
syftet inte varit att studera en skillnad mellan vad de professionella säger och hur 
de säger det eller en diskrepans mellan det de gör och hur de resonerar kring det 
de gör. Den andra aspekten är att jag enbart studerat vissa delar av de 
performativa aspekterna av socialarbetares och allmänläkares 
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professionsutövning. Jag gör därför inte anspråk på att ha analyserat samtliga 
performativa aspekter av relevans. På ett djupare plan gör jag inte heller något 
anspråk på att de berättelser om professionsutövning som jag fått ta del av, står 
för en fullkomlig avspegling av verkligheten ”där ute”.  
 
Samtidigt betraktar jag inte dessa beskrivningar av socialarbetares och 
allmänläkares professionsutövning som enbart mentala representationer eller 
föreställningar. Min utgångspunkt är att de professionella, i egenskap av 
aktörer, formar sin praktik samtidigt som de formas och färgas av sin praktik. 
Jag är därför medveten om att forskare med andra metodologiska, analytiska 
och vetenskapsteoretiska glasögon kan närma sig det område som avhandlingen 
studerar på ett annat sätt, göra andra analyser och tolkningar samt komma fram 
till andra resultat.  
 
Ur mitt perspektiv behöver det inte finnas någon avgörande motsättning 
mellan hur ”det är” respektive hur ”det upplevs” eller ”representeras”, 
eftersom jag anser att det är svårt att abstrahera praktikern från praktiken; de är 
i många avseende oskiljaktiga. ”Hur det” upplevs kan ur mitt perspektiv 
svårligen vara helt frikopplat från ”hur det är” (se Baghramian, 2011; Endress, 
2011; Schantz, 2011).  
 
Forskningsetiska reflektioner  
 
Det forskningsprojekt som denna avhandling baseras på prövades och 
godkändes av den regionala etikprövningsnämnden i Umeå. Under arbetet med 
delstudierna I-III beaktades forskningsetiska principer, dvs. informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  
 
Informationskravet beaktades genom att formulera två missivbrev i 
delstudierna I-III som innehöll upplysningar om etiska principer, studiernas 
syfte och tänkta implikationer för praktiken i socialt arbete och allmänmedicin. 
Samtyckeskravet beaktades i sin tur genom att informera respondenterna om 
frivilligt deltagande och möjlighet att avbryta eller återkalla sitt deltagande tills 
publicering av resultaten. De fick också information om att de, innan 
publicering av delstudiernas resultat, hade möjlighet att få ta del av sina citerade 
påståenden ifall de ville figurera med namn. I linje med konfidentialitetskravet 
återgavs inte sådan information som kunde leda till identifiering av enskilda 
respondenter. Materialet förvarades säkert och gjordes oåtkomligt för andra än 
de forskare som var knutna till forskningsprojektet. Slutligen beaktades 
nyttjandekravet genom att inte vidarebefordra information som gjorde att 
respondenterna kunde identifieras. 
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En annan etisk reflektion gäller min inställning till de personer som deltagit i 
delstudierna, dvs. hur deras profession och verksamhet ska beskrivas eller inte 
beskrivas. Att en del forskningsfrågor är kontroversiella och kan väcka 
emotioner var ingen nyhet för mig. Jag var också bekant med att haverier i t.ex. 
den medicinska eller sociala vården väckt kritik mot läkare, sjuksköterskor och 
socialarbetare. Däremot var jag inte förberedd på att behöva iaktta så pass stor 
noggrannhet och försiktighet i beskrivningen av de professioner som studerats i 
denna avhandling.  
 
Under arbetet med avhandlingen blev det uppenbart att professioners status, 
både i betydelsen självdefinierad och tillskriven status, kan vara en känslig 
komponent i diskussionen om professioner. Jag har därför fått anledning att 
sträva efter att i möjligaste mån beskriva socialarbetares och allmänläkares 
professionsutövning på ett försiktigt, omdömesgillt och omsorgsfullt sätt, då 
kritisk granskning av välfärdsprofessioner kan vara en känslig fråga. Framförallt 
i det så kallade risk- och granskningssamhället där professioners ställning anses 
vara hotad då de utsätts för mycket granskning och för en del negativ kritik. 
Denna känslighet kan förstås i relation till en utbredd ”skuldkultur” (blame 
culture) där ett skifte från ansvarstagande (responsibility) till ansvarsutkrävande 
(accountability) håller på att ske (Evetts, 2010). Utmaningen har varit att kunna 
hålla en balans mellan att som kritisk forskare inte idka självcensur, och att inte 
bli en del av den så kallade skuldkulturen. Annorlunda uttryckt, bestod 
utmaningen i att hitta rätt skrivgenre för att måla upp ett sakligt analyserande, 
men icke-provocerande eller nedsättande porträtt, av dessa professioner. Det 
handlade om vilka termer, uttryck och metaforer som skulle användas eller 
undvikas. En lösning blev att i möjligaste mån använda respondenternas egna 
utsagor och termer i framställningen av resultaten.  
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Kapitel 5. Sammanfattning av avhandlingens 
delstudier 
 
Detta kapitel ägnas åt en sammanfattning av de fyra delstudier som 
avhandlingen baseras på. Mer specifikt gör jag en beskrivning av delstudiernas 
syfte, viktigaste resultat och huvudsakliga slutsatser.  
 
Delstudie I: The precarious character of routine practice 
in social and primary health care  
 
Denna delstudie, som tillsammans med delstudie II besvarar avhandlingens 
första frågeställning, syftar till att beskriva och analysera socialarbetares och 
allmänläkares upplevelser av problematiska situationer, dvs. situationer där den 
rutinartade praktikens stadga riskerar avbrytas eller rubbas. Delstudien bygger 
på 52 berättelser om problematiska situationer varav 28 skrivna av 
socialarbetare och 24 av allmänläkare. I delstudien tillämpas en riktad 
innehållsanalys.  
 
Resultaten från delstudien visar att socialarbetares och allmänläkares 
upplevelser av problematiska situationer sällan formulerades som ett 
kunskapsproblem. Det betyder att de i mycket liten utsträckning beskrev sina 
upplevelser av problematiska situationer som ett problem kopplat till tillgång 
till eller brist på kunskap, eller svårigheter med tillämpning av kunskap. 
Problematiska situationer förknippades snarare med spänningar och 
motsättningar i de professionellas relation till klienter.  
 
Socialarbetares och allmänläkares upplevelser av problematiska situationer delas 
i delstudien in i tre huvudkategorier: client-making work, wicked work och dirty 
work.  
 
Client-making work, ett begrepp som springer ur det empiriska materialet i 
delstudien, refererar till situationer där de professionella upplever att de inte 
kan ställa en diagnos, göra en tidsplanering, hävda sin problemdefinitionsmakt 
och föreslå lämplig behandling. Det rör sig om upplevelser av situationer där 
klienter upplevs vara ovilliga eller motvilliga att tillhandahålla information. Det 
handlar också om upplevelser av situationer där klienter kan visa såväl öppet 
som dolt motstånd. Delstudien visar att dolt motstånd, t.ex. att dra sig undan, 
inte komma på möten eller tacka ja till insatser men ej fullfölja dem, är mer 
förekommande i socialarbetarnas berättelser än i allmänläkarnas. Öppet 
motstånd refererar i socialarbetarnas och allmänläkarnas berättelser till 
situationer där klienten aktivt motsätter sig eller förkastar de professionellas 
bedömningar eller förslag till åtgärder. Båda professionerna upplever också 
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situationer där klienter vill förhandla till sig eller förhandla bort vissa insatser, 
som problematiska. Även situationer där klienter visar bristande motivation 
eller bristande tillit till de professionella upplevs som problematiska.  
 
Wicked work refererar till situationer där socialarbetare och allmänläkare inte kan 
göra något åt klientens problem, föreslå behandling eller avsluta ärendet då 
klienten tenderar att gång på gång återkomma. Begreppet wicked work härleds i 
delstudien från termen wicked problems som myntats av Rittel och Webber 
(1973). Wicked problems står för problem som är svåra eller omöjliga att lösa pga. 
komplexa ömsesidiga beroenderelationer, ofullständiga, motstridiga och 
föränderliga omständigheter som ofta är svåra att känna igen. Mot denna 
bakgrund syftar wicked work på situationer där de professionella upplever att 
klienten inte kan artikulera sina problem eller visar oförmåga att ta till sig eller 
fullfölja föreslagna åtgärder.  
 
Problematiska situationer kopplade till dirty work, dvs. arbetsuppgifter som 
anses vara degraderande då de hotar professioners eller enskilda professionellas 
självrespekt, värdighet och status (Hughes, 1962), framkommer enbart i 
allmänläkarnas berättelser. Dirty work refererar till situationer där allmänläkarna 
upplever att deras status påverkas negativt då de kan framstå som 
inkompetenta läkare och deras kliniker som ineffektiva. Mer specifikt syftar 
dirty work på situationer där allmänläkarna upplever att klienten försummar 
föreslagen behandling eller där de visar oförmåga att förstå eller fullfölja 
åtgärderna. Även situationer där klienter gör en beställning av andra insatser än 
dem allmänläkarna bedömer som lämpliga, uppfattas som problematiska. Att 
socialarbetarna inte förknippar liknande situationer med statusförlust tolkas 
som att dirty work är en oskiljaktig del av socialt arbete. Det kan delvis bero på 
att klienter som socialarbetare möter ofta är ofrivilliga, och att de många gånger 
inte delar de professionellas problemformulering, diagnos och förslag till 
åtgärder. 
 
Sett ur de professionellas perspektiv representerar problematiska situationer 
zone of disruption, vilket betyder att skillnader i makt och intressen mellan 
professionella och klienter blir påtagliga i mötet emellan dem. I jämförelse med 
professionellt rutinarbete som utförs i zone of indifference (Barnard, 1938) eller 
truce (Nelson & Winter, 1982), dvs. i situationer där maktobalans och 
intressekonflikter är nedtonade, finns det inga tama lösningar till problematiska 
situationer inom zone of disruption. 
 
Delstudiens huvudsakliga slutsats är att socialarbetare och allmänläkare sällan 
beskriver problematiska situationer som ett kunskapsproblem, dvs. ett problem 
relaterat till bristande tillgång till eller svårigheter med att tillämpa kunskap. Det 
problematiska går däremot att finna i störningar i det rutinartade professionella 
arbetet pga. motsättningar i relationen mellan de professionella och klienter. 
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Det rör sig om motsättningar som underminerar de professionellas kontroll 
över interventionsprocessen såtillvida att de inte kan ställa diagnos, göra en 
tidsplanering eller sätta in lämplig insats. Det är därför en öppen fråga i vilken 
utsträckning problematiska situationer pga. störningar i det professionella 
rutinarbetet kan hanteras med hjälp av evidensbaserade metoder, manualer, 
standarder och riktlinjer.  
 
Delstudie II: Non-problematic situations in social 
workers’ and GPs’ practice 
 
Även denna delstudie bidrar med svar till avhandlingens första frågeställning. 
Medan fokus i delstudie I ligger på problematiska situationer, läggs tonvikten i 
delstudie II vid oproblematiska situationer. Syftet med denna delstudie är att 
beskriva och analysera socialarbetares och allmänläkares upplevelser av 
oproblematiska situationer. Det empiriska materialet består av 52 berättelser 
om oproblematiska situationer varav 28 skrivna av socialarbetare och 24 av 
allmänläkare. I denna delstudie tillämpas en konventionell innehållsanalys.  
 
Resultaten i delstudien visar att oproblematiska situationer för både 
socialarbetare och allmänläkare handlar om kontroll över 
interventionsprocessen. Den centrala skillnaden i dessa professioners 
upplevelser av oproblematiska situationer är att socialarbetarna upplever att de 
etablerar kontroll över interventionsprocessen genom att ha kontroll över 
relationen till klienten. Det handlar om situationer där klienten upplevs som 
kompetent, dvs. en samarbetsvillig och förändringsbenägen klient som är 
motiverad att ta emot hjälp. Det rör sig också om situationer där socialarbetare 
inte anser sig ha något annat val än att vidta tvångsåtgärder mot klientens vilja, 
då klienten bedöms utgöra en fara för sig själv eller för andra. Att dessa 
situationer upplevs som oproblematiska beror till viss del på att socialarbetare 
kan ställa en diagnos, göra en tidsplanering för interventionsprocessen och 
föreslå lämplig insats samt att lagstiftningen ger tydlig vägledning i 
tvångssituationer. Dessa situationer blir med andra ord oproblematiska då 
socialarbetare upplever att de får kontroll över interventionsprocessen.  
 
Oproblematiska situationer för allmänläkarna refererar däremot till situationer 
där de upplever sig som kompetenta läkare. Mer konkret hänvisar de, i sina 
beskrivningar av oproblematiska situationer, explicit till kontroll över 
interventionsprocessen genom tillgång till och användning av relevant 
professionell kunskap. Delstudien visar bl.a. att allmänläkarna i sina 
beskrivningar av oproblematiska situationer hänvisar till olika typer av 
professionell kunskap som evidensbaserad, erfarenhetsbaserad, 
mönsterigenkänning, riktlinjer och diagnosmanualer. Det är med hjälp av sin 
professionella kunskap som de anser sig kunna tolka klientens symptom och på 
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basis av det göra en bedömning av klientens medicinska tillstånd och behov. 
Professionell kunskap upplevs också av allmänläkarna vara central för deras 
bedömning av lämpliga åtgärder för att lösa klientens problem. Tillgång till rätt 
eller relevant professionell kunskap för att ställa rätt diagnos och sätta in 
lämplig åtgärd upplevs också av allmänläkarna vara av central betydelse för 
effektiv användning av tid och resurser.   
 
En av delstudiens övergripande slutsatser är att förmågan att upprätthålla 
kontroll över interventionsprocessen genom kontroll över relationen till 
klienten, kan vara av stor vikt för professioner där en central del av 
professionens jurisdiktion handlar om att förändra klientens beteende. Denna 
slutsats innebär att professionell kunskap inte utgör den enda resursen för att 
upprätthålla kontroll över professionell interventionsprocess.   
 
Delstudie III: Who is viewed as client by social workers 
and general practitioners? 
 
Denna delstudie besvarar avhandlingens andra frågeställning. Syftet med 
delstudien är att beskriva och analysera vem socialarbetare och allmänläkare 
betraktar som klient samt hur de samlar information om klienten för att lösa 
hennes/hans problem. Delstudien bygger på fyra vinjettbaserade 
fokusgruppsintervjuer med totalt 25 socialarbetare och allmänläkare. Det görs 
en konventionell innehållsanalys av det empiriska materialet.  
 
Resultaten visar på grundläggande skillnader i socialarbetares och allmänläkares 
uppfattning om vem som kan betraktas som klient, vem som är bärare av ett 
problem, hur de professionella ska samla in information om problemet och hur 
det ska lösas.  
 
Vad gäller frågan om vem som ses som klient visar resultaten att det för 
socialarbetarna många gånger inte är entydigt vem som är klient. De tenderar 
därför att zooma ut klienten för att få en helhetsbild av klientens sociala 
situation, vilket gör att de ofta finner fler personer än den sökande som 
tentativa klienter. En hel familj kan ses som klient. Att socialarbetare kan ha 
flera tentativa klienter i samma ärende, gör att de kan ses som en 
multiklientsprofession. Det innebär att de vi val av eller beslut om insatser behöver 
beakta vem eller vilka insatserna ska rikta sig till eller mot. Allmänläkarnas 
tillvägagångssätt skiljer sig åt då de i stället tenderar att zooma in klienten. För 
läkarna är det betydligt mer sällan, med undantag för situationer där 
vårdnadshavare följer sitt barn till läkaren, någon skillnad mellan sökande och 
klient. Det förhållandet att det för allmänläkarna ofta är tämligen entydigt att 
det är en enskild sökande som är klient, gör att de kan betraktas som en 
monoklientsprofession.  Det innebär att de vi val av eller beslut om insatser vet att 
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insatsen ofta ska riktas till klienten och i exceptionella fall, t.ex. vid risk för 
spridning av smittsamma sjukdomar, mot klienten men inte till eller mot någon 
annan än klienten.   
 
Resultaten visar även att eftersom socialarbetare ofta har flera tentativa klienter, 
samlar de aktivt mer information om de tentativa klienterna både från klienterna 
och om dem från externa källor. De väger också in andrahandsinformation som 
kommer in genom en anmälan, t.ex. från en myndighet eller en anonym källa. 
Allmänläkare samlar däremot vanligtvis in information endast från klienten 
själv. I den mån de behöver information om klienten erhålls denna genom 
medicinska test och fysiska undersökningar av klienten. 
 
Vidare visar resultaten att socialarbetarna förhåller sig till förekomsten av flera 
parallella problem, vilket kan ses som en logisk följd av att de ser flera personer 
som tentativa klienter. I socialarbetarnas fall kan såväl klienter som tredje part 
formulera vad som är det sociala problemet. Socialarbetare upplever också en 
diskrepans när det gäller om åtgärder ska riktas till eller mot den sökande. För 
allmänläkarna är det däremot vanligen uppenbart att det är de själva som 
utifrån klientens sjukdomshistoria och aktuell anamnes ska formulera 
problemet. Det är också uppenbart för allmänläkarna att åtgärden normalt sett 
ska riktas till och inte mot klienten eller till andra än klienten, t.ex. någon i 
klientens familj.  
 
En övergripande slutsats är att en förståelse av professionell praktik som en 
linjär och rationell process, där en enskild individ diagnostiseras, bedöms och 
behandlas, i stor utsträckning motsvarar allmänläkares praktik som en 
monoklientsprofession. En sådan förståelse avspeglar emellertid i mindre grad 
socialarbetares interventionsprocess. I egenskap av en multiklientsprofession liknar 
socialarbetarnas interventionsprocess oftare ett släktträd än en linje (se figur i 
delstudie 3), då de många gånger har flera tentativa klienter i samma ärende 
som har motstridiga problem och behov.  Att socialarbetare kan rikta insatser 
både till och mot klienten bidrar med andra ord till att utmana förståelsen av 
deras professionella praktik som en linjär rationell process.  
 
Delstudie IV: Risk Reduction Technologies in General 
Practice and Social Work  
 
Syftet med delstudie IV, som besvarar avhandlingens tredje frågeställning, är att 
beskriva och analysera socialarbetares och allmänläkares respons på de 
metoder, arbetssätt och verktyg för hantering och reducering av risker som i 
delstudien kallas för riskreduceringsteknologier (RRT). Det empiriska 
underlaget består av 54 refereegranskade artiklar, varav 25 i socialt arbete och 
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29 i allmänmedicin. I delstudien tillämpas en konventionell innehållsanalys av 
det empiriska underlaget.  
 
Studien tar avstamp i en diskussion om hur professionell praktik och dess 
villkor påverkas av det så kallade risk- och granskningssamhällets (Beck, 2010; 
Giddens, 2010; Power, 2010) mekanismer för styrning av välfärdsprofessioner. 
Karaktäristiskt för risk- och granskningssamhället anses vara en strävan efter 
”kolonisering av framtiden” (Giddens, 2005) genom reducering eller hantering 
av osäkerhet och komplexitet. I och med att välfärdsprofessioners arbete 
tillskrivs en stor grad av komplexitet och ovisshet (Hasenfeld, 2010) är det föga 
förvånande att riskbegreppet har fått en central plats i välfärdsprofessioners 
praktik. Det tar sig bl.a. uttryck i en ökad fokusering på riskkalkyler, 
riskprevention, utvärdering, granskning och ansvarsutkrävande (s.k. 
accountability) (Parton, 1998; Webb, 2006). För att minska ovisshet i 
välfärdsprofessioners praktik, och öka dess effektivitet, har både staten och 
arbetsorganisationer infört olika typer av riskreduceringsteknologier (RRT). Det 
rör sig om teknologier som manualer, evidensbaserad kunskap, riktlinjer, 
rekommendationer och underlag för prioriteringar.  
 
I delstudien görs det åtskillnad mellan evidensbaserade och organisatoriska 
riskreduceringsteknologier (ERRT och ORRT). ERRT står för teknologier som 
är till för att styra professioners kunskapsanvändning för att säkra användning 
av evidensbaserad kunskap. Exempel på ERRT är: behandlingsmetoder, 
diagnostiska instrument och riktlinjer för utredning och behandling av enskilda 
klienter. ORRT avser teknologier som syftar till att organisera den 
professionella praktiken i enlighet med organisatoriska snarare än yrkesmässiga 
principer (Evetts, 2010; Freidson, 2004). I delstudien exemplifieras ORRT med 
prioriteringar, beslutsstöd, byråkratiska regler samt organisatoriska riktlinjer och 
procedurer.  
 
Resultaten visar bl.a. att socialarbetare och allmänläkare i princip är positivt 
inställda till ERRT. Dock tenderar de att hamna i ambivalens i fråga om 
tillämpning av både ERRT och ORRT. Professionernas ambivalenta inställning 
till ERRT är både klient- och expertisrelaterad. I förhållande till klienter 
upplever de att ERRT inte kan fånga upp och hantera all den komplexitet som 
är en integrerad dela av deras relation till klienter eftersom klienterna kan vara 
oförutsägbara och deras symptom och tillstånd ofta är vaga, svårfångade och 
svårhanterliga. ERRT kan också påverka relationen till klienten negativt, 
framförallt i de fall när klienten motsätter sig eller tackar nej till 
evidensbaserade insatser och behandlingar. Vad gäller respons på ORRT finns 
det också tydliga skillnader mellan dessa professioners. Skillnaden består i att 
socialarbetarna i hög grad intar ett pragmatiskt förhållningssätt till ORRT, medan 
allmänläkarna i stor utsträckning intar en skeptisk hållning till dessa teknologier. 
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Dessa skillnader förklaras utifrån socialarbetares och allmänläkares självbild och 
tillskrivna status, men också utifrån olikheter i deras organisation. 
Socialarbetare är en relativt ung profession som tillskrivs en jämförelsevis svag 
professionell självbild och lägre professionell status än allmänläkare (Brante et 
al., 2015). Allmänläkare tillhör den medicinska professionen som har en ganska 
stark professionell självbild och som tillskrivs en relativt hög professionell 
status (a.a.). Det är vanligt i teorier om professioner att betrakta allmänmedicin 
som arketypen för hur en profession bör vara (Riska, 2011). De har till viss del, 
fram till nyligen då de anser att deras kontroll över arbetet minskat (Brante et 
al., 2015), haft en större vana att själva bestämma över sina arbetsuppgifter och 
att delegera ansvar till närliggande professioner. Vidare anses de ha en ganska 
robust kunskapsbas. Socialarbetarna tycks däremot, bl.a. med anledning av att 
deras arbetsuppgifter spänner över flera olika områden, ha en mer eklektisk 
kunskapsbas. Dessa olikheter, i kombination med att socialarbetare som tillhör 
en politiskt styrd profession, är mer vana vid att få riktlinjer och verkställa 
socialpolitiska beslut, kan antagligen förklara varför socialarbetare upplever 
ORRT som mindre hotande.  
 
En slutsats är att införandet av RRT kan innebära en del vinster för 
socialarbetare och vissa förluster för allmänläkare. ORRT kan tydliggöra 
socialarbetares jurisdiktion och utgöra ett skydd mot den kritik som riktas mot 
professionen vid t.ex. haverier i den sociala barnavården. Detta samtidigt som 
införandet av ORRT kan ur teoretiskt perspektiv ses som en inskränkning av 
socialarbetares diskretion. Införandet av ORRT verkar med andra ord inte ha 
försatt socialarbetare i en ”antingen- eller-situation” där de kläms mellan 
yrkesmässig professionalism och organisatorisk professionalism. De förefaller snarare dra 
viss nytta av ORRT. I jämförelse med socialarbetarna upplevs ORRT av 
allmänläkarna som ett intrång i deras jurisdiktion och en inskränkning av deras 
diskretion dvs. deras handlingsutrymme att avgöra vad som är lämpligast att 
göra i enskilda fall. Detta delvis pga. att allmänläkare har en starkare förankring 
i yrkesmässig professionalism som karaktäriseras av hög grad av autonomi, 
kollegial kontroll, diskretion och tydlig jurisdiktion. 
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Kapitel 6. Kunskapsstyrningens blinda fläckar  
 
I föregående kapitel behandlades de tre första frågeställningarna i avhandlingen. 
Detta avslutande kapitel ägnas åt en diskussion om avhandlingens fjärde 
frågeställning: Vilka problem kan uppstå när staten bygger sin kunskapsstyrning av det 
sociala arbetets praktik på en jämförelse med medicin, då dessa professionella fält uppvisar en 
rad centrala skillnader?  Frågan reses mot bakgrund av skillnader i de 
performativa aspekterna av socialarbetares och allmänläkares 
professionsutövning som framkommer i delstudierna. Mer specifikt diskuterar 
jag i vilken mån statens satsningar på kunskapsstyrning av socialt arbete kan 
utgå ifrån principer som ligger till grund för evidensbaserad medicin (EBM), 
eller ifrån en översättning av EBM till socialt arbete i form av evidensbaserad 
praktik (EBP). Diskussionen ägnas åt reflektioner över vad resultaten från 
delstudierna kan betyda i förhållande till statens kunskapsstyrning. Eftersom 
EBP intar en central plats i statens kunskapsstyrning ställer jag resultaten mot 
de föreställningar om klienter, relationen mellan klienter och professionella 
samt om kunskap som finns i EBP. Mer konkret för jag en diskussion om hur 
två centrala aspekter av professionsutövningen, dvs. klientrelationer respektive 
kontroll över interventionsprocessen, tenderar att utgöra den statliga 
kunskapsstyrningens blinda fläckar. Jag för också en diskussion om möjliga 
implikationer av dessa blinda fläckar.  
  
Relationen mellan klient och professionell som en blind 
fläck i kunskapsstyrning 
 
I denna del diskuterar jag att de professionellas relation till klienter tenderar att 
utgöra en blind fläck i statens kunskapsstyrning av det sociala arbetets praktik. 
Denna blinda fläck har två aspekter. Den ena är att socialarbetares, och till viss 
del även allmänläkares, relation till klienter inte alltid bygger på samförstånd, 
samarbete, motivation och frivillighet. Den andra aspekten är att det för 
socialarbetare många gånger inte är entydigt vem som är klient. Dessa två 
aspekter kan betraktas som kunskapsstyrningens blinda fläckar eftersom statens 
kunskapsstyrning bygger på föreställningar om att relationen mellan 
professionella och klienter är präglad av rationalitet, samarbete, frivillighet och 
motivation (Bergmark et al., 2011). Den solitära genomsnittsklienten, implicit i 
EBP, som frivilligt söker hjälp och är motiverad att genomgå någon form av 
behandling (se Bergmark et al., 2011; Ekeli, 2002), motsvarar enbart en 
begränsad andel av socialarbetares klienter. I det följande förs en närmare 
diskussion om dessa två aspekter.  
 
Den ena aspekten av relationen till klienter som inte uppmärksammas i EBP, är 
att socialarbetare möter en hög andel ofrivilliga, ovilliga eller omotiverade 
klienter som de enligt sitt samhällsuppdrag är skyldiga att rikta insatser till eller 
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mot (Bellamy et al., 2013; Bergmark, et al., 2011; Levin, 2013; Mosesson, 2000). 
Relationen mellan socialarbetare och klient inrymmer med andra ord en rad 
potentiella motsättningar som kan göra att professionsutövningen sker i ett 
tillstånd av institutionaliserad misstro (se Levin, 2013), och i en zone of disruption 
(Rexvid et al., 2014) snarare än i ett tillstånd av truce (Nelson & Winter, 1982) 
där intressekonflikter och maktobalans mellan parterna är nedtonade. Jämfört 
med socialarbetare hamnar allmänläkare mer sällan i konflikter med patienter 
(Bergmark et al., 2011; Freidson, 1961). Vidare har allmänläkare inte lika stora 
befogenheter att tvångsintervenera i klienters liv som socialarbetare har. De 
tvingas inte heller lika ofta som socialarbetare att tillämpa lagstiftning som 
underlag för sina insatser (Bergmark et al. 2011, s.26; SOU 2003:30).  
 
De ovan nämnda skillnaderna innebär emellertid inte att socialarbetare enbart 
möter ofrivilliga och omotiverade klienter, och att allmänläkare enbart möter 
frivilliga och motiverade klienter. Socialarbetare möter även klienter som i 
många avseenden liknar den motiverade genomsnittsklienten, som finns 
implicit i EBP. Kärnpunkten i mitt resonemang är att professionellas relation 
till klienten inte är synliggjord i de dokument om kunskapsstyrning som jag har 
refererat till. Mer specifikt tas i tanken om kunskapsstyrning inte hänsyn till 
relationen till klienten som en dynamisk faktor. En dynamisk faktor som inte 
alltid är en resurs utan den även kan vara ett hinder när den är präglad av 
intressekonflikter. En spänningsfylld relation kan underminera de 
professionellas kontroll över interventionsprocessen.  
 
Den andra aspekten av relationen till klienten är att det ofta inte är entydigt för 
socialarbetare vem som är klient. Detta beror delvis på att de är en 
multiklientsprofession. Det innebär att socialarbetare i de fall där det finns flera 
tentativa klienter behöver ta ställning till vem eller vilka insatsen ska rikta sig till 
eller emot. Socialarbetare ställs därför många gånger inför en utmaning att zooma 
ut klienten. Med det menas att de ofta behöver sätta in enskilda klienter i ett 
bredare socialt sammanhang, vilket delvis kan bero på att sociala problem ofta 
är så komplexa att de berör flera tentativa klienter i ett och samma ärende. Denna 
multiklientskaraktär innebär att socialarbetare kan stöta på problem när de 
försöker arbeta evidensbaserat. De måste göra ställningstaganden som sällan 
problematiseras eller uppmärksammas i statliga dokument om 
kunskapsstyrning. Det innebär att socialarbetare många gånger måste identifiera 
och arbeta med en rad lösningar eller interventioner som tar sikte på de 
problem som exempelvis individer i en familj kan vara bärare av. För vissa av 
dessa problem kan det finnas evidensbaserade riktlinjer. Problemet för 
socialarbetare är dock att de i tillämpningen av dessa riktlinjer måste ta hänsyn 
till helheten av klienternas problem och behov, och inte minst de potentiella 
intressekonflikter som detta kan ge upphov till. Denna aspekt har fått lite 
uppmärksamhet i de dokument om statens kunskapsstyrning som jag hittills har 
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refererat till. Den solitära genomsnittsklient, som är implicit i EBP, kan mot 
denna bakgrund, knappast ses som representativ för den stora variationen 
bland socialarbetares klienter.  
 
Ett exempel från barnavårdsområdet kan vara illustrerande. För socialarbetare 
som arbetar inom det området är det ganska vanligt att klienter i ett och samma 
ärende ger uttryck för motstridiga intressen. Föräldrars intressen kan 
exempelvis kollidera med barnens, och föräldrarna kan i sin tur förespråka olika 
intressen (se Bergmark et al., 2011). Intressekonflikter mellan klienter kan ställa 
socialarbetare inför allvarliga svårigheter främst i situationer där de måste fatta 
ett beslut. Ett exempel på sådana svårigheter är när en flicka vill lämna sin 
familj på grund av utsatthet för hedersvåld, men vårdnadshavarna inte 
samtycker till placering av dottern (se Bergmark et al., 2011, s. 25; Schlytter & 
Rexvid, 2016).  
 
En implikation av kunskapsstyrningens första blinda fläck kan vara att det 
faktum att det finns kvalitetssäkrad kunskap (eller evidensbaserade metoder och 
riktlinjer) inte behöver betyda att de kan tillämpas i praktiken (se Alm, 2015; 
Björk, 2016). Mer specifikt riskerar statens kunskapsstyrning att, i situationer 
där socialarbetare möter ofrivilliga, motvilliga och omotiverade klienter, eller i 
situationer där det inte är entydigt vem som är klient, bli en otillräcklig strategi. 
Detta för att standardisering av interventionsprocessen med hjälp av 
kvalitetssäkrad kunskap eller EBP riskerar att undermineras av ovilja eller 
bristande motivation hos ofrivilliga eller motvilliga klienter som många gånger 
kan bete sig oförutsägbart. Detsamma kan gälla situationer där det inte är 
entydigt för socialarbetare vem som företräder klientintresset eller närmare 
bestämt i situationer där klienter i samma ärende uttrycker motstridiga intressen 
och behov. Det gäller i synnerhet situationer där klienten avböjer kontakt med 
de professionella eller i de fall där preferenser hos klienter står i strid med såväl 
kvalitetssäkrad kunskap som beprövad erfarenhet. Det kan också gälla 
situationer där intressekonflikt mellan klienter kan försvåra tillämpningen av 
evidensbaserade metoder. Det sista fallet kan exempelvis röra sig om 
situationer där en vårdnadshavare samtycker till en evidensbaserad insats 
medan den andra avböjer all hjälp från socialtjänsten. 
 
Sammanfattningsvis vill jag framhålla att socialarbetares möjlighet att tillämpa 
kvalitetssäkrad kunskap eller evidensbaserade metoder kan vara mycket 
begränsade i de fall där klienten är omotiverad och förändringsobenägen eller 
de fall där tentativa klienter uttrycker motstridiga behov och intressen (se 
Bergmark et al. 2011, s. 148-149). Det beror delvis på att socialarbetare i sin 
interventionsprocess inte enbart utgår ifrån en tillämpning av evidensbaserade 
metoder på enskilda klienter utan också behöver väga in det komplexa sociala 
sammanhang som omger klienterna. 
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Mot den ovan beskrivna bakgrunden är det rimligt att hävda att 
kunskapsstyrning ger lite vägledning i situationer där socialarbetare möter 
ofrivilliga, ovilliga och omotiverade klienter eller i situationer där klienter i 
samma ärende har motstridiga intressen. Detta kan ses som ett allvarligt 
problem som kan försvåra för staten att uppnå vissa uppsatta mål med 
kunskapsstyrning. Det kan alltså bli svårt för staten att genom kunskapsstyrning 
åstadkomma en likvärdig vård och att anpassa såväl kunskapsstyrningen som 
professionellas insatser, till klienters synpunkter och behov (SFS 2015:15; 
Statskontoret, 2016).  
 
Kontroll över interventionsprocessen som 
kunskapsstyrningens andra blinda fläck 
 
I detta avsnitt diskuterar jag att socialarbetares och allmänläkares kontroll över 
interventionsprocessen tenderar att utgöra ytterligare en blind fläck i 
kunskapsstyrningen. Den blinda fläcken i detta sammanhang handlar om att det 
i beskrivningar av kunskapsstyrning i statliga dokument sällan finns reflektioner 
över att tillgång till kunskap inte nödvändigtvis innebär kontroll över 
interventionsprocessen (se Ds 2014:9; SBU, 2014; Socialstyrelsen, 2011, 2014b; 
SOU 2008:18; Statskontoret, 2016). Mer konkret består den blinda fläcken i att 
de professionella, i jämförelse med statens betoning på kunskap, upplever att 
relationen till klienten har stor betydelse för deras kontroll över 
interventionsprocessen. Detta för att klienten många gånger villkorar de 
professionellas kunskapsanvändning. Mot denna bakgrund läggs tonvikten i 
detta avsnitt vid att fokus på kunskap kan leda till att interventionsprocessen – 
och de problem och utmaningar som ryms där – hamnar utanför statens fokus. 
Den andra blinda fläcken i statens kunskapsstyrning diskuteras därför i 
förhållande till de professionellas beskrivningar av problematiska och 
oproblematiska situationer i de professionellas interventionsprocess.  
 
I jämförelse med statens betoning på kunskap för styrning av professioner, 
relaterar socialarbetare och allmänläkare problematiska situationer sällan till brist 
på kunskap. Problemen relateras snarare till motsättningar i relationen till 
klienter. Motsättningar som gör att de professionellas kontroll över 
interventionsprocessen rubbas. Det innebär att det rutinartade utförandet av 
arbetsuppgifterna avbryts och att praktikens stadga hamnar i gungning. Dessa 
motsättningar hindrar eller villkorar många gånger de professionellas 
användning av kunskapsbaserade metoder och arbetssätt.  
 
Även när det gäller oproblematiska situationer tenderar användning av kunskap att 
utgöra en blind fläck i statens satsningar på kunskapsstyrning av det sociala 
arbetets praktik. I oproblematiska situationer upplever allmänläkare att de får 
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kontroll över interventionsprocessen genom användning av professionell 
kunskap. Jämfört med allmänläkare är socialarbetares uppfattning att de i 
oproblematiska situationer upprätthåller kontroll över interventionsprocessen 
genom kontroll över relationen till klienten. Kontroll över relationen till 
klienten verkar med andra ord vara av väsentlig betydelse för professioner som 
socialt arbete, där en strävan efter att förändra klientens beteende eller livsstil är 
central. Att få kontroll över interventionsprocessen genom att ha relationen till 
klienten under kontroll, står med andra ord för en annan form av professionell 
kontroll än genom användning av kunskap. Därmed blir klientens följsamhet i 
förhållande till professionellas bedömningar, beslut, förslag på insatser eller 
behandlingar, av central betydelse för socialarbetares kontroll över 
interventionsprocessen genom kontroll över relationen till klienten.  
 
Det bör emellertid påpekas att det förhållande att socialarbetare i 
oproblematiska situationer upprätthåller kontroll över interventionsprocessen 
genom kontroll över relationen till klienten, inte ska tolkas som att kunskap är 
oviktig för socialarbetares professionsutövning. Poängen är att 
kunskapsanvändning i socialt arbete, (där förändring av klientens beteende eller 
livsstil många gånger utgör en kärnuppgift), påverkas och villkoras av relationen 
till klienten. Socialarbetare som möter en stor andel klienter som är ofrivilliga, 
omotiverade och oföljsamma kan med andra ord uppleva att deras möjligheter 
att använda sig av kvalitetssäkrad kunskap eller evidensbaserade standarder, 
riktlinjer och manualer kan begränsas och villkoras av relationen till klienten.  
 
Den sammantagna poängen är att de två blinda fläckarna i statens 
kunskapsstyrning handlar om att kunskapsanvändning för en 
multiklientsprofession som socialt arbete många gånger villkoras av relationen till 
klienten. Detta kan relateras till att socialarbetare har ett dubbelbottnat 
samhällsuppdrag, bestående av hjälp och tvång, möter många ofrivilliga och 
omotiverade klienter samt har långtgående maktbefogenheter. Detta betyder att 
problem i socialarbetares praktik ofta har andra upphovskällor, t.ex. 
motsättningar mellan samhällsuppdrag och klientens krav, än brist på 
kvalitetssäkrad kunskap eller bristande tillämpning av densamma. Kärnan i mitt 
resonemang är med andra ord att socialarbetares och allmänläkares 
professionsutövning inte kan reduceras till dess kunskapsbas. Detta är i linje 
med tidigare forskning om socialarbetares professionsutövning som visar att 
relationen till klienten har en mycket central betydelse för utfallet av insatser för 
klienter (Knei-Paz, 2009; Perlinski, 2010; Wampold, 2001). En för stark 
betoning på professionsutövningens kunskapsbas riskerar därför att överskugga 
den relationella basen av socialarbetares praktik, vilken kan ses som central för 
satsningar på kvalitetssäkring och kunskapsutveckling i socialt arbete.  
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Avslutning  
 

Inledningsvis restes frågan om statens satsningar på att styra det sociala arbetets 
praktik, via idéer och metoder med ursprung i den medicinska praktiken, svarar 
mot de problem som socialarbetare inom socialtjänstens individ- och 
familjeomsorg (IFO) möter i sitt arbete. På olika sätt har avhandlingen visat att 
frågan är komplex och därför inte helt lätt att besvara. På basis av de viktiga 
skillnaderna mellan socialt arbete och allmänmedicin som belyst i avhandlingen, 
är dock mitt svar att statens kunskapsstyrning som medel för kvalitetshöjning 
av socialarbetares professionella praktik är inte tillräckligt. Kunskapsstyrning 
har en begränsad räckvidd då den tenderar att bortse från att klienten och 
relationen till klienten utgör en dynamisk kraft som påverkar socialarbetares 
professionella praktik. För att nå hög kvalitet i det sociala arbetets praktik, är 
det också av stor vikt att det finns utrymme för professionell diskretion. 
Hantering av den problematik som socialarbetare möter i motvilliga och 
omotiverade klienter, kräver inte enbart kunskap utan också professionell 
diskretion, dvs. möjlighet att ha ett handlingsutrymme (se Molander & Grimen, 
2010).  
 
Statens satsningar på kunskapsstyrning och kunskapsutveckling i socialt arbete 
kan stå inför utmaningar om socialarbetares diskretion inskränks till följd av 
krav på följsamhet mot evidensbaserade riktlinjer. Till dessa utmaningar hör 
bl.a. att socialarbetare låter bli att tillämpa evidensbaserade riktlinjer som 
upplevs som rigida, irrelevanta eller obrukbara i hanteringen av problem av 
relationell karaktär (se Alm, 2015). Utmaningar av detta slag fordrar att staten 
tar hänsyn till de professionellas villkor. Detta har fått viss uppmärksamhet i 
Statskontorets utvärdering av den statliga kunskapsstyrningen. En huvudsaklig 
slutsats i utvärderingen är att kunskapsstyrning hittills har utgått ifrån ett 
uppifrån-ner-perspektiv vilket enligt Statskontoret ska bytas mot dialog med 
professionella (Statskontoret, 2016, s. 8).  
 
Förutom statliga företrädares ökade insikt i att kunskapsstyrning behöver 
anpassas till professionellas villkor, går det också att skönja en viss 
medvetenhet om att kunskapsstyrning i socialt arbete behöver utgå ifrån en 
annan logik än den som råder inom medicinen. Tecken på denna medvetenhet 
finns bl.a. i två statliga dokument som uppmärksammar vissa skillnader mellan 
socialt arbete och medicinen (Ds 2014:9; Statskontoret, 2016). Det rör sig om 
skillnader i kunskapsbas, forskningsmetoder, organisation osv. (Ds 2014:9; 
Statskontoret, 2016). Dessa skillnader anses i första hand vara av betydelse för 
staten kunskapsstyrning. I jämförelse med de skillnader som belyses i dessa 
dokument, har denna avhandling identifierat en rad skillnader mellan 
socialarbetare och allmänläkare som i första hand har betydelse för deras 
professionsutövning (tabell 6.1.). Tabellen ska ses som en analytisk renodling och 
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av några viktiga skillnader mellan dessa professioner. Den är en förenkling av 
en komplex verklighet som omger dessa professioner.  
 
Det handlar exempelvis om skillnader i samhällsuppdrag, som innebär att 
socialarbetare, (i jämförelse med allmänläkare som bara i vissa fall kan 
tvångsintervenera i klienters liv), får intervenera i klienters liv både på frivillig 
basis och genom tvång. Det rör sig också om att det för socialarbetare, jämfört 
med allmänläkare, inte alltid är entydigt vem eller vilka som är klient/er, utan de 
som en multiklientsprofession ofta kan ha flera tentativa klienter i samma ärende. 
Vidare rör det sig om att socialarbetare ofta möter ofrivilliga och omotiverade 
klienter med sammansatta problem, t.ex. klienter med missbruksproblem som 
också har psykiska, ekonomiska svårigheter. Ofrivilliga och omotiverade 
klienter kan försätta socialarbetare i situationer där de kan förlora sin kontroll 
över interventionsprocessen (zone of disruption). Det rör sig också om att 
socialarbetares insatser oftare syftar till att ändra klientens beteende eller 
moraliska status.  
 
Tabell 6.1. Skillnader mellan socialarbetare och allmänläkare som har betydelse för 
deras professionsutövning 
 
 Allmänmedicin Socialt arbete 

 
Samhällsuppdrag Hjälp och i 

exceptionella fall tvång 
Hjälp och ibland 
tvång 

Professionell 
karaktär 

Monoklientsprofession  Multiklientsprofession 

Arbetets tillstånd Ofta ”truce” och 
”zone of 
indifference”* 

Ofta ”zone of 
disruption” och 
misstro* 

Typ av problem Främst medicinska, 
men även psykosociala 

Främst sociala, 
ekonomiska, psykiska 
och affektiva 

Typ av klienter Ofta frivilliga och 
motiverade 

Ofta ofrivilliga och 
omotiverade 

Insatsernas 
ändamål 

Ändra klientens 
kliniska status och 
ibland klientens 
beteende 

Ändra social situation, 
men ofta ändra 
klientens beteende 
eller moraliska status 

 
* För en beskrivning av dessa begrepp se kapitel 5, s. 73 och delstudie I. 
 
En ökad insikt i att kunskapsstyrning behöver väga in skillnader mellan olika 
professioner, skulle kunna ses som en framkomlig väg för att förebygga att 
kunskapsstyrning blir en oprecis eller otillräcklig strategi. Trots den ökade 
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medvetenheten har professionellas relation till klienter (som en källa till 
problem i professionsutövningen), i stort sett förblivit förbisedd i statens 
satsningar på kunskapsstyrning. Staten har hittills lagt förvånande lite vikt vid 
att kunskapsanvändning i välfärdsprofessioners praktik i stort, och i det sociala 
arbetets praktik i synnerhet, har en fundamental relationell aspekt. Det vill säga 
att socialarbetares möjligheter att använda sig av evidensbaserade metoder, 
standarder, manualer och riktlinjer många gånger villkoras och påverkas av 
relationen till klienter.  
 
Den relationella aspekten innebär att användning av kunskap i 
välfärdsprofessioners praktik kan ses som en relationell företeelse och inte 
enbart som en dekontextualiserad teknologi. Det betyder att kunskap används i 
en relation och att dess användning många gånger förutsätter en relation som 
bygger på frivillighet, samarbete och motivation. För socialarbetare, där 
professionsutövning ofta sker i en spänningsfylld snarare än en affektivt neutral 
relation (se Parsons, 1951), tenderar relationen därför att vara en viktig del av 
insatsen (se Biestek, 1957; Knei-Paz, 2009). Relationens centrala betydelse för 
socialarbetares interventioner kan ses som en annan resurs, än kunskap för att 
upprätthålla kontroll över interventionsprocessen. Den här typen av relationell 
kontroll över interventionsprocessen kan vara en viktig resurs för att höja 
kvaliteten i det sociala arbetets praktik. I satsningar på kunskapsstyrning- och 
utveckling i socialt arbete är det därför viktigt att staten inte bara ser vikten av 
sammanvägning av kunskap från tre huvudsakliga kunskapskällor, dvs. 
vetenskap, professionella och klienter, utan även beaktar de konfliktkällor som 
kan finnas i relationen till klienter och klienter emellan. 
 
Den sammanfattande slutsatsen är att kvalitetssäkrad kunskap inte är den enda 
vägen att gå för att utveckla och kvalitetssäkra det sociala arbetets praktik. I 
satsningar på kvalitetssäkring av och kunskapsutveckling i socialt arbete kan det 
vara viktigt att beakta att kunskapsanvändning inte enbart påverkas av olika 
professioners jurisdiktion och samhällsuppdrag utan även av karaktären på 
klienters problem, de professionellas arbetsuppgifter och karaktären på olika 
professioners relation till klienter.  
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English Summary  
 

Background 
  
The character of the Swedish state’s governance of welfare state professions 
has undergone salient changes with respect to both content and form in recent 
decades (Alm, 2015; Liljegren & Parding, 2010). More specifically, the change 
in the content of the governance is chiefly focused on the performative aspects of 
the client work of the welfare professions. The performative aspects refer to the 
way welfare state professionals carry out their work and utilize knowledge in 
order to resolve clients’ problems and meet their needs (Molander & Terum, 
2010). The change in form is in turn about the state’s governance of the 
performative aspects of professional practice through New Public Management 
(NPM) and evidence-based practice (EBP) (Fernler, 2011; Johansson et al., 
2015). Thus, the overall aim of this thesis is to study whether the Swedish 
state’s efforts to govern social workers’ practice by methods originating from 
the medical profession correspond to the problems that social workers in the 
Swedish personal social services (PSS) encounter in their professional practice.  
 
The Swedish state’s efforts to govern the professional practice of social work 
through knowledge in order to achieve an evidence-based practice, is inspired 
by and thought to be realised by a translation or adaptation of evidence-based 
medicine (EBM) to social work practice (Bergmark et al., 2011; Ds 2014:9; 
SOU 2008:18). Hence, this thesis compares the professional practice of social 
workers with general practitioners’ practice. The reason behind the comparison 
is that general practice can be seen as the most comparable medical sub-
profession to social work, because both occupations are generalists, even 
though general practice in Sweden is a medical speciality, and both have the 
whole client as the object of their intervention. Furthermore, these professions 
can in many cases meet the same clients. Particular emphasis in the dissertation 
is given to whether there are problems in the practice of social workers that 
evidence-based methods for governance of the social worker’s practice are not 
able to handle or solve. The focus of the thesis is thus on how and to what 
extent the scope of the Swedish state’s knowledge governance corresponds to 
the variation that characterises social workers’ and general practitioners’ 
practice. 
 
The research questions that the thesis seeks to answer are: 
 

• What situations are perceived as problematic and non-problematic by 
social workers and general practitioners? 



 

 88 

• How does the professionals’ relationship with clients affect the 
performative aspects of these professions’ enactment of their professional 
practice? 

• How do social workers and general practitiners experience the state’s 
efforts to govern their professional practice by knowledge? 

• What problems can arise when the Swedish state builds its knowledge 
governance of social work practice on a comparison with medicine, 
even though these professional fields exhibit a number of important 
differences? 

 
Method and material 
 
The empirical material in the first and second studies consists of 52 narratives 
written by social workers and general practitioners on problematic and non-
problematic situations. The third study is based on vignette-based focus group 
interviews with 25 social workers and general practitioners. And the fourth 
study is based on a literature review, consisting of 54 articles about social 
workers’ and general practitioners’ practice. Conventional content analysis is 
used in all studies but the first one. In the first study, the analysis is carried out 
through a directed content analysis.  
 
Theoretical approach 
 
Profession as concept has been a disputed issue for a very long time (Abbott, 
1988; Evetts, 2010; Freidson, 2004; Johnson, 1993; Larson, 1977; Molander & 
Terum, 2010). The controversy seems to be based on a distinction between 
occupational groups who have achieved professional status and those who have 
not managed to gain such status. The dispute has largely been focused on what 
characteristics a profession needs to possess in order to gain or be granted 
professional status. Many attempts to provide a universal definition of what a 
profession is and many efforts to figure out the core of professionalization 
have been criticized because they have not been successful in providing a 
definition that has won wide acceptance among scholars. Typological 
approaches to professions have also been criticized because they are assumed 
to ignore other important aspects of the professional practice of occupational 
groups, such as how the perform their tasks (Abbott, 1987; Johnson, 1993). 
Against this background, I have chosen to use the concept of professions in a 
pragmatic way. Central to a pragmatic view of the professions is that 
occupational groups claiming professional status can be considered as 
professions. There is thus no requirement that occupations that raise 
professional claims must retain necessary characteristics that an ideal typical 
profession is assumed to possess (Abbott, 1988; Evetts, 2010). Seen from this 
pragmatic perspective, I regard social work as a profession even if social work 
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has been seen and still can be regarded as a semi-professional occupation 
(Etzioni, 1969; Kirk & Reid, 2002). 
 
A relatively new approach in the study of professions is to distinguish between 
two main aspects of professional practice i.e. organizational and performative 
aspects (Molander & Terum, 2010). Organizational aspects refer, roughly, to 
how professions are organized and delimited in order to retain a monopoly on 
the tasks that belong to them and to safeguard their monopoly on their 
occupational field (Dellgran, 2015b; Molander & Terum, 2010). In comparison 
with the organizational aspects, the performative aspects cover those 
components of professional practice that have to do with how knowledge is 
produced and applied in professional practice, but also how professionals 
perform their tasks in relation to clients (Dellgran, 2015b; Molander & Terum, 
2010). Since the target of the Swedish state’s knowledge governance of the 
practice of social work and general practice to achieve an evidence-based 
practice is the client work of social workers and general practitioners, the 
emphasis in the dissertation is put on the performative aspects of the practice 
of these professions.   
 
Findings 
 
The first study (Rexvid, Evertsson, Forssén & Nygren, 2014) aims to describe 
and analyse written narratives of problematic situations given by social workers 
and general practitioners. The narratives were gathered from 28 social workers 
and 24 general practitioners, working in several Swedish municipalities and 
counties.  
 
The findings show that the professionals rarely describe a lack of knowledge or 
difficulties in choosing the appropriate intervention or treatment as 
problematic. Rather, the professionals relate problematic situations to 
encounters with clients perceived as disruptive to routine professional practice. 
A main finding in the study is that there are three different types of problematic 
situations where the routine professional practice is disrupted: (1) Situations 
related to client-making work, refers to situations where the professionals 
experience difficulties in collecting adequate information about the client in 
order to make a diagnosis, set a timetable or decide on appropriate 
interventions; (2) Situations related to wicked work, stand for situations where 
the professionals experience that clients are unable to articulate their problems 
or understand and comply with the treatments suggested by the professionals 
and (3) Situations related to dirty work, which are only present in general 
practitioners’ narratives, typically occur when general practitioners perceive that 
they are dealing with clients who endanger their professional status as 
competent doctors or their clinics status as effective clinics.  
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From the professionals’ point of view problematic situations represent the zone 
of disruption, which means that differences in power and interests between 
professionals and clients become apparent in their encounter. In comparison 
with routine professional practice, performed in the zone of indifference (Barnard, 
1938) or truce (Nelson & Winter, 1982), that is, in situations where power 
imbalances and conflicts of interest are downplayed, there are no tame solutions 
to problematic situations within the zone of disruption. 
 
A main conclusion in the study is that, contrary to previous research, this study 
indicates that problematic situations are not necessarily connected with the 
traits and characteristics of the client or a lack of professional competence. 
Instead, they might be connected to situations where routine professional 
practice is disrupted. Furthermore, it is questionable to what extent problematic 
situations connected to such disruption can be managed by tools for 
knowledge governance and knowledge development in social work, such as 
evidence-based methods, manuals, procedures and standards.  
 
The second study (Rexvid & Evertsson, 2016) describes and analyses written 
accounts of non-problematic situations by social workers and general 
practitioners. A conventional content analysis is employed in order to analyse 
the empirical material collected from 28 social workers and 24 general 
practitioners in Sweden.  
 
The findings show that non-problematic situations are connected to 
professionals’ control of the intervention process. For social workers, this 
means control of the relationship with the client either by the client’s active co-
operation or by the use of coercive means. By comparison, general 
practitioners gain control of the intervention process by utilizing their 
professional knowledge.  
 
A main conclusion in the study is that knowledge is not the only way to control 
the professional intervention process. The ability to control the relationship 
with the client may be of significance to professions such as social work, where 
a central part of the professional mandate involves changing clients’ 
behaviours.   
 
As the social workers’ utilization of professional knowledge is largely 
conditioned by the relationship with the client, it is not certain whether more 
and “better” knowledge can improve their practice. Furthermore, ambitions to 
provide social workers with decontextualised knowledge (Brante, 2014) 
presuppose a relationship truce, which means that conflicts of interest are 
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downplayed, and ignores that the relationship between social workers and 
clients is in many situations characterised by conflict and tension.  
 
The third study (Rexvid, in press) aims to describe and analyse who social 
workers and general practitioners view as client and how they collect 
information about the client to resolve her/his problem. 
 
On the basis of vignette-based interviews with social workers and general 
practitioners, this study shows that these professions have two different 
approaches in their work in order to decide who can be viewed as client. The 
first difference is that applicant and client do not need to be the same person 
for social workers. Applicants can be a help-seeking citizen, an anonymous 
person or an authority who through a report is seeking help for a third person. 
For general practitioners, there is, however, no such discrepancy between the 
applicant and the client as it is often clear to them who is the client. The second 
difference between these professions is that social workers immediately zoom out 
the client, which means that they view the client in a wide social context. More 
specifically, social workers zoom out the client in order to examine whether there 
are other tentative clients such as a partner or children who can be affected by 
the problem that the applicant presents. In this respect can social workers be 
seen as a multiclient profession, that is they often encounters several tentative 
clients in any one case. It also means that they, in decisions about interventions, 
need to consider whom the interventions should be directed to or against. In 
comparison, general practitioners tend to zoom in the client, which means that 
they are focused on the medical problem for which the role of social 
relationships is supposed to be marginal. Compared to social workers, general 
practitioners can be viewed as a monoclient profession as it is often clear to them 
that the client is the individual client. It means that it is often clear for them 
that the intervention should be directed to anyone other that the client.   
 
For the social workers, several tentative clients necessitate the collection of 
more information from the client and from other sources about the client. On 
the contrary, the general practitioners will not gather information from anyone 
but the client. Moreover, for the social workers, the existence of several parallel 
problems is seen as a logical outcome of the existence of several tentative 
clients. However, for general practitioners, it is obvious that the measure will be 
directed to the client and not against him/her or to anyone other than the client.  
 
A main conclusion in the study is that an understanding of professional 
practice as a linear and rational process consisting of diagnosis, inference and 
treatment best reflects general practitioners’ practice, but not the practice of 
social workers which, as Figure 15.1 in study III shows, can be best illustrated 
as a genealogical or family tree rather than a straight line.  
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The forth study (Rexvid, Blom, Evertsson & Forssén, 2012) describes and 
analyses social workers and general practitioners’ experiences of, and responses 
to risk reduction technologies (RRT) introduced or implemented by authorities 
or work organisations. In the article, evidence-based risk reduction 
technologies (ERRT) are distinguished from organizational ones (ORRT). 
ERRT refer to technologies aiming at controlling professional groups’ use of 
knowledge, primarily to ensure the use of evidence-based tools such as 
diagnostic instruments and guidelines for the treatment of individuals. In 
comparison to ERRT, ORRT refer to technologies aiming at making 
professionals perform their work in accordance with organizational rather than 
occupational principles (Evetts, 2010; Freidson, 2004). In the article, ORRT 
refer to prioritizations, decision-making aids, bureaucratic legislation, 
organizational guidelines and procedures.  
 
The findings show that both social workers and general practitioners are 
generally positive but ambivalent to ERRT when it comes to practical 
implementation of ERRT. Their ambivalence is both client-related and 
expertise-related.  
 
Both groups perceive that their practice is too complex to be managed by 
ERRT, why they express a need for practical and clinical knowledge going 
beyond standardized schedules for assessment and measures provided through 
ERRT. Moreover, the professionals’ experience is that ERRTs confine their 
discretion, question their expertise and experience-based knowledge and 
authority. Introduction of ERRTs can, according to the professionals, 
jeopardize the relationship with the clients, because they can give rise to 
tensions in the relationship. Furthermore, general practitioners but not social 
workers perceive ERRTs as a top-down model, which circumcises their 
expertise. General practitioners take a sceptical stand on ORRTs while social 
workers express a more pragmatic view toward ORRTs.  
 
These differences between general practitioners and social workers’ responses 
to ERRTs and ORRTs can be understood in terms of the professions’ different 
professional self-image and status. General practitioners are often viewed as a 
classic profession with a strong professional self-image, and they are 
acknowledged a high professional status both by public and other professionals 
(Brante et al., 2015).   
 
The results suggest also that SWs might experience professional benefits by 
adopting an adherent approach to the increased dissemination of risk reduction 
technologies (RRT). General practitioners, however, do not seem to experience 
such benefits.  
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Conclusions 
 
On the basis of the results in the thesis, it can be argued that the Swedish 
state’s strategy for knowledge governance and knowledge development in 
social work runs a risk to become insufficient, as it tends to have at least two 
blind spots. The first blind spot is related to professionals’ relationship with 
clients while the second is linked to the professionals’ control of the 
intervention process through control of the relationship with clients.  
 
The first blind spot in the Swedish State’s governance of the practice of social 
work by knowledge to achieve EBP, is related to social workers’ relationship 
with clients. This blind spot has two aspects. The first is that social workers’, 
and to some extent even general practitioners’, relationships with clients are not 
always based on consensus, co-operation, motivation and voluntariness. On the 
contrary the professionals’ relationship with clients often tends to be affected 
and conditioned by conflicts of interest. The second aspect is that it is not 
always unambiguous to social workers who can be viewed as a client, as they 
can meet several tentative clients in the same case. Tentative clients are, for 
example, children and parents in child abuse cases, who can present different 
problems and express different needs. These aspects have not gained much 
attention in the Swedish state’s efforts to govern the practice of social work 
and medicine by knowledge to achieve EBP. 
 
The first aspect can be considered as a blind spot of knowledge governance, 
because the Swedish state’s knowledge governance to achieve EBP is based on 
assumptions that the relationship between professionals and clients is 
characterized by rationality, co-operation, voluntariness and motivation 
(Bergmark et al., 2011). More specifically, it can be argued that EBP, as a 
cornerstone of knowledge governance, is based on an implicit presumption that 
the client is motivated to, through treatment, suggested by the professionals, 
change her or his behaviour. However, such a voluntary and motivated client, 
implicit in EBP, is representative of only a limited group of those clients that 
social workers’ meet, of whom many are involuntary and unmotivated. Social 
workers’ relationships with their clients are in many cases characterised by 
inherent tensions between the professionals and clients due to the 
professionals’ dual mandate, i.e. care and control, and due to conflicts of 
interests among the clients, e.g. conflicts between children and parents in child 
care cases.  
 
The second aspect too can be viewed as a blind spot, as the solitary average client, 
implicit in EBP, can hardly be seen as being representative of the wide variation 
among social workers’ clients. It is common that social workers, as a multiclient 
profession, encounter not only solitary clients but several tentative clients in the 
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same case. This means that social workers often need to identify and use 
interventions to manage problems assigned to individuals in a whole family. It 
is possible that some of these problems are addressed in evidence-based 
guidelines. However the problem for social workers is that they must consider 
the totality of the problems and needs of the clients and even those conflicts of 
interest that can arise between clients in the same family. Such inherent 
conflicts in the relational aspect of social workers’ practice have not gain much 
attention in the documents describing the Swedish states efforts to knowledge 
governance that have been quoted in this thesis.      
 
The second blind spot is related to another assumption that the Swedish 
state’s efforts to knowledge governance is based on. The assumption is that 
control of the intervention process is always maintained through control of 
knowledge use (Ds 2014:9; SOU 2008:18). The blind spot in this case is that, in 
comparison with the Swedish state’s strong emphasis on knowledge, the 
professionals relate their control or loss of control of the intervention process 
to the control of the relationship with clients. In problematic situations social 
workers and general practitioners perceive that their control of the intervention 
process is undermined as they experience that they cannot maintain control of 
the relationship with clients. They do not describe all the problems they 
encounter in their professional practice as knowledge problems. On the 
contrary, they tend, in problematic situations, to assign problems to tensions in 
the relationship with clients. In non-problematic situations social workers, but not 
general practitioners, experience that they gain control of the intervention 
process by control of the relationship with clients rather than control of 
knowledge use.  
 
Knowledge governance through standards and evidence-based guidelines runs, 
therefore, a risk to be an insufficient strategy. This because the Swedish state 
has tended to put too little emphasis on how different professions’ 
characteristics, their different mandate and profession-specific approaches to 
task performance, affect and condition the use of knowledge and methods. The 
Swedish state tends, in other words, to pay too little attention to the fact that 
knowledge and knowledge use in welfare professions’ practice in general and in 
the practice of social work in particular have a relational aspect. 
 
The relational aspect means that knowledge and knowledge utilization in the 
social workers’ practice, but also in the general practitioners’ management of 
problematic situations, can be seen as a relational phenomenon and not merely 
as a technology, which, irrespective of professional context, can be transferred 
and used. This means that knowledge, especially in the practice of the social 
workers, is used in a relationship and that use of knowledge often requires a 
relationship based on motivation and voluntariness. In social workers’ practice, 
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the relationship with clients is often affected by inherent tensions, due to the 
profession’s dual mandate, i.e. care and control, rather than affective neutrality 
(see Parsons, 1951). The relationship between social workers and clients 
therefore tends to be an important part of the intervention process in social 
work (see Biestek, 1957; Knei-Paz, 2009). This is the case both in situations 
where clients are voluntary and motivated and in situations where clients are 
unwilling and unmotivated, or where the situation is not characterised by 
consensus or truce (Nelson & Winter, 1982). Hence, control of the 
intervention process through control of the relationship with clients can be 
seen as an important resource to improve the quality of the practice of social 
work.  
 
In sum, the Swedish state’s efforts to govern the practice of social work by 
methods originating from medicine, run the risk of becoming an insufficient 
strategy. Validated knowledge or evidence-based methods, as means to improve 
and ensure the quality of social work practice, are not adequate. Hence, 
knowledge governance needs to pay more attention to the fact that clients and 
the relationship between professionals and clients represent a dynamic force 
that affects the professional practice of social work. It is important that the 
state not only see the importance of bringing together three main sources of 
knowledge, that is, science, professional and clients, but also takes into account 
the sources of conflict, present in the relationship with clients. 
 
Quality improvement of the practice of social work therefore requires that 
there is room for professional discretion. More specifically, managing problems 
connected to involuntary and unmotivated clients, requires not only validated 
knowledge but also professional discretion, that is, reasoning with weak normative 
warants (Molander & Grimen, 2010, p. 186). In situations when general 
knowledge and rules are to be applied to individual cases, discretion becomes a 
necessary part of professionals’ enactment of their practice (Molander & 
Grimen, 2010).  
 
The overall conclusion is that validated knowledge is not the only resource to 
assure the quality of social work practice. The Swedish state's knowledge 
governance may therefore need to consider that knowledge use is not merely 
influenced by different professions’ jurisdiction and mandate but also affected 
by the character of the clients' problems, the character of professionals’ tasks 
and the character of different professions’ relationship with clients.  
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Bilaga 1 
 

 
Institutionen för socialt arbete 
Allmänmedicin, Institutionen för Folkhälsa och klinisk medicin 
  
Umeå universitet 
 
Kunskap i praktiken  
 
Vi vill be om din medverkan i en undersökning om innehållet i socialarbetares 
arbete. Syftet med studien är att få en bild av vilka överväganden som 
socialarbetare gör, för att hantera olika klienter och deras problem. 
Undersökningen är tänkt att belysa hur socialarbetare utvecklar och använder 
kunskap i praktiken och bidra till ett ökat erfarenhetsutbyte bland 
socialarbetare, nationellt och internationellt. Resultaten från studien kan bidra till 
ökad professionell medvetenhet bland socialarbetare samt ge bättre underlag för att 
utveckla utbildningen för blivande socialarbetare. Studien utgör en del i ett större 
tvärvetenskapligt forskningsprojekt där förutom socialarbetare även läkare och 
socionom- samt läkarstuderande ingår. 
 
Om du väljer att delta i studien kommer du först att få fylla i en kort enkät med 
bakgrundsfrågor om dig själv, för att sedan skriva om situationer där 
handläggningen av/insats för en klient har varit problematisk respektive 
oproblematisk.  
Som tack för din medverkan i undersökningen kommer du att få en biobiljett 
några veckor efter att vi har tagit emot ditt svar. V.g. ange namn och adress på 
sista sidan så att det framgår vem vi ska skicka biobiljetten till.  
 
Undersökningen är godkänd av Regionala etikprövningsnämnden i Umeå och 
ditt deltagande är frivilligt. Om du väljer att delta men sedan ångrar dig kan du 
ta tillbaka ditt medgivande närhelst du vill.   
 
Om Du har några frågor om undersökningen kan du ta kontakt med Björn 
Blom tel. 090-786 93 46 eller Lars Evertsson tel. 090-786 55 43 på institutionen 
för socialt arbete, Umeå universitet.  
 
Tack på förhand! 
Umeå, januari 2012 
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Enkät med bakgrundsfrågor till yrkesverksamma socialarbetare 
 
Dina enkätsvar behandlas konfidentiellt och kommer när de redovisas att ingå i 
sammanställningar med andra svar. Några möjligheter att identifiera just dina 
svar finns därför inte. Forskargruppen på Umeå universitet tar hand om all 
insamling och bearbetning av svar. Ingen annan kommer i kontakt med 
enskilda personers svar. 
De flesta frågorna besvaras genom att Du anger det svarsalternativ som Du 
tycker stämmer bäst. Några frågor har inga färdiga svarsalternativ utan Du 
besvarar frågorna genom att beskriva med egna ord. Huruvida du väljer att 
skriva ut och fylla i enkäten manuellt samt skicka den med post, eller fylla i den 
digitalt och skicka den med e-post, bestämmer Du själv. 
 
1. Du är      
 

 Kvinna  Man 
 
2. Hur gammal är du?  
 

     

 år 
 
3. Var är du född?  
 

 Sverige   
 Annat land (skriv vilket): 

     

  
 
4. Vilken är din etniska tillhörighet?  
 

 Svensk    
 Annan etnisk tillhörighet (skriv vad): 

     

 
 Vet ej 

 
5. Välj de/det alternativ som bäst beskriver din utbildningsbakgrund (Använd 
fullständiga benämningar och undvik förkortningar) 
 

 Socionomexamen  
Från vilket år? 

     

      
Från vilket lärosäte? 

     

 
 Annan akademisk examen  

Vilken? 

     

   
Från vilket år? 

     

    
Från vilket lärosäte? 

     

  
 Annan akademisk utbildning (t.ex. enstaka kurser)  
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Vilken? 

     

     
Från vilket år? 

     

   
 Andra utbildning som du upplever har relevans för ditt arbete med klienter 

Vilken? 

     

     
Från vilket år? 

     

  
 
6. Vad arbetar du som? 
 
Ange din yrkestitel: 

     

 
 
7. Hur många år har du arbetat som socialarbetare?   

     

 år 
 
8. Hur många år har du arbetat på din nuvarande arbetsplats?  
 

     

 år   
 
9. Hur många procent av heltid arbetar du som socialarbetare? 
 

     

 %  
 
10. Arbetar du med myndighetsutövning (dvs. utreder och fattar beslut om 
enskilda människors rättigheter och skyldigheter samt tillstånd av olika slag)?     
 

 Ja  Nej 
 
11. Är du chef med personal- och ekonomiansvar?  
 

 Ja  Nej 
 
12. Ingår det i ditt arbete att ha personlig kontakt med klienter? 

 Ja, jag har personlig kontakt med klienter 
 Nej, men jag är chef för personal som har sådan personlig kontakt 
 Nej, jag arbetar med andra uppgifter 

 
13. Vilket är ditt huvudsakliga arbetsområde? (Om du har flera olika uppgifter: 
markera endast de kombinationer nedan där varje område upptar minst 20 
procent av din arbetstid) 
 

 Barn (inkl. ungdom och familj)    
 Missbruk  
 Försörjningsstöd 
 Arbetar med missbruk och barn/ungdom/familj  
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 Arbetar med missbruk och försörjningsstöd 
 Arbetar med barn/ungdom/familj och försörjningsstöd 
Arbetar med alla tre områdena 

 
Annat, vad: 

     

 
 
Instruktioner för att skriva om problematiska och oproblematiska situationer  
Dina svar på nedanstående frågor behandlas konfidentiellt, på samma sätt som 
enkätsvaren (se ovan). Ingen annan än de i forskargruppen kommer att ta del 
av svaren, som därefter redovisas sammanställda med andra svar. Du kan välja 
att skriva din berättelse och dina exempel för hand eller svara direkt i det 
bifogade dokumentet. Du kan sända ditt svar med vanlig post eller sända det 
som e-post. Adresserna finns på sista sidan. Om du väljer att skriva din 
berättelse för hand kan du skriva på baksidan av detta dokument eller på ett 
separat papper. 
 
Uppgift 1.  
 
En problematisk situation - skriv en kort berättelse (minst ca. 1 sida) 
I ditt arbete som socialarbetare har du antagligen träffat klienter där du av 
något skäl upplevt att handläggning och/eller insats varit problematisk. Vi vill 
att du berättar om en sådan situation. Hur du väljer att återge din berättelse 
bestämmer du själv. Av din berättelse vill vi dock att det framgår: 
 
Vad som gjorde just denna situation problematisk? 
 
På vilket sätt detta påverkade din handläggning av/insats för klienten. Hur 
gjorde du? 
 Hur kom du fram till ditt val av handläggning av/insats för klienten? Vilka 
andra alternativ fanns det?  
 
Skriv här → 
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Uppgift 2.  
En oproblematisk situation - ge exempel  
Här vill vi att du ger exempel på en eller flera situationer, eller olika typer av 
situationer, där du upplever att handläggning av/insats för klienten löper utan 
problem. Av ditt/dina exempel vill vi att det tydligt framgår: 
 
Vad som gör arbetet oproblematiskt i den/de situationerna? 
Om du har flera handläggnings-/insatsalternativ, hur väljer du i så fall mellan 
dem? 
Skriv här → 

     

 
 
Kan du tänka dig att medverka i en uppföljande individuell intervjustudie om 
erfarenheter av svåra och enkla bedömningar i klientarbete? Ditt deltagande är 
även då frivilligt. Du har möjlighet att tacka nej senare även om du anmäler ditt 
intresse här. 

 Nej   
 Ja, och jag kan nås på:  

Tfn: 

     

     
Mobil: 

          

 
E-mail: 

               

 
Namn och adress att skicka biobiljetten till: 

     

 
 
Du kan antingen mejla dina svar till:  kunskap@socw.umu.se  
 
eller skicka dem per post till:   Devin Rexvid  
   Institutionen för socialt arbete 
   Umeå universitet 
   901 87 Umeå 
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Bilaga 2 

 

Allmänmedicin, Institutionen för Folkhälsa och klinisk medicin 
Institutionen för socialt arbete    
Umeå universitet 
 
Kunskap i praktiken 
 
Studien vänder sig till ST-läkare i allmänmedicin och yrkesverksamma 
allmänläkare. 
 
Vi vill be om din medverkan i en undersökning om innehållet i allmänläkares 
arbete. Syftet med studien är att få en bild av vilka överväganden som 
allmänläkare gör för att hantera olika patienter och de problem de söker eller 
behandlas för. Undersökningen är tänkt att belysa hur allmänläkare utvecklar 
och använder kunskap i praktiken, och bidra till ett ökat erfarenhetsutbyte 
bland allmänläkare, nationellt och internationellt. Vi tänker oss också att 
undersökningen kan användas för att utveckla utbildningen för blivande läkare. 
Studien utgör en del i ett större tvärvetenskapligt projekt där förutom 
allmänläkare även socionomer och socionom- samt läkarstuderande ingår.  
 
Om du väljer att delta i studien får du först kort skriva om situationer där 
handläggning/behandling av en patient varit problematisk respektive 
oproblematisk. Du får sedan fylla i en kort enkät med bakgrundsfrågor om dig 
själv.  
 
Undersökningen är godkänd av Regionala etikprövningsnämnden i Umeå och 
ditt deltagande är frivilligt. Om du väljer att delta men sedan ångrar dig kan du 
ta tillbaka ditt medgivande när du vill.  
Om Du har några frågor om undersökningen kan du ta kontakt med docent 
Annika Forssén, Institutionen för Allmänmedicin, Umeå universitet, och 
Porsöns Vårdcentral i Luleå, tel. 070- 5255900, eller professor Björn Blom på 
institutionen för socialt arbete, Umeå universitet, tel. 090-786 93 46. 
 
Tack på förhand! 
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Instruktioner för att skriva om problematiska och oproblematiska situationer 
 
Dina svar på nedanstående frågor behandlas konfidentiellt. Ingen annan än de i 
forskargruppen kommer att ta del av svaren, som därefter redovisas 
sammanställda med andra svar.  
 
Du kan välja att skriva din berättelse och dina exempel för hand eller svara 
direkt här i dokumentet (se nedan). Du kan sända ditt svar med vanlig post eller 
sända det som e-post. Adresserna finns på sista sidan. Om du väljer att skriva 
din berättelse för hand kan du skriva på baksidan av detta dokument eller på ett 
separat papper. 
 
Uppgift 1.  
 
En problematisk situation - skriv en kort berättelse (minst ca. 1 sida) 
I ditt arbete som ST/allmänläkare har du antagligen träffat patienter där du av 
något skäl upplevt att handläggning och/eller behandling varit problematisk. Vi 
vill att du berättar om en sådan situation. Hur du väljer att återge din berättelse 
bestämmer du själv. Av din berättelse vill vi dock att det tydligt framgår: 
 
Vad som gjorde just denna situation problematisk?  
På vilket sätt detta påverkade din handläggning/behandling av patienten. Hur 
gjorde du? 
 
Hur du kom fram till ditt val av handläggning/behandling? Vilka andra 
alternativ fanns det? 
 
Skriv här → 

     

 
 
Uppgift 2.  
 
En oproblematisk situation - Ge exempel 
 
Här vill vi att du ger exempel på en eller flera situationer, eller olika typer av 
situationer, där du upplever att handläggning/behandling löper utan problem. 
Av ditt/dina exempel vill vi att det tydligt framgår: 
 
Vad som gör handläggning/behandling oproblematiskt i den/de situationerna? 
 
Om du har flera handläggnings-/behandlingsalternativ – hur väljer du i så fall 
mellan dem? 
 
Skriv här → 
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Enkät med bakgrundsfrågor till yrkesverksamma läkare 
Dina enkätsvar behandlas konfidentiellt och kommer när de redovisas att ingå i 
sammanställningar med andra svar. Några möjligheter att identifiera just dina 
svar finns därför inte. Forskargruppen på Umeå universitet tar hand om all 
insamling och bearbetning av svar. Ingen annan kommer i kontakt med 
enskilda personers svar. 
 
De flesta frågorna besvaras genom att Du anger det svarsalternativ som Du 
tycker stämmer bäst. Några frågor har inga färdiga svarsalternativ utan Du 
besvarar frågorna genom att beskriva med egna ord. Du kan välja att skriva ut 
och fylla i enkäten manuellt och skicka den med post, eller fylla i den digitalt 
och skicka den med e-post. 
 
1. Du är      
 

 Kvinna  Man  
 
 
2. Hur gammal är du?  

    

 år 
 
 
3. Var är du född?  
 

 Sverige   
 Annat land (skriv vilket): 

     

 
 
 
4. Vilken är din etniska tillhörighet?  
 

 Svensk    
Annan etnisk tillhörighet (skriv vad): 

     

  
 Vet ej 

 
 
5. Välj de/t alternativ som bäst beskriver din utbildning (Använd 
fullständiga benämningar och undvik förkortningar) 
 

 Läkarexamen Vilket år? 

    

  
I vilket land? 

     

 
 Påbörjad ST-utbildning i allmänmedicin Vilket år? 

    

 
I vilket land? 
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 Specialist i Allmänmedicin Vilket år? 

    

 
I vilket land? 

     

 
 Annan specialistutbildning? Vilket år? 

    

 
I vilket land? 

     

 
 
6. Hur många år har du arbetat som läkare på vårdcentral?   
Antal år 

    

 
 
 
7. Hur mycket arbetar du på vårdcentral?  
Ange i % av heltid 

    

 
 
8. Har du medicinskt ledningsansvar?       
 

 Ja    Nej 
 
 
9. Är du chef med personal- och ekonomiansvar? 
 

 Ja    Nej 
 
Kan du tänka dig att medverka i en uppföljande individuell intervjustudie om 
erfarenheter av svåra och enkla bedömningar i patientarbete? Ditt deltagande är 
även då frivilligt. Du har möjlighet att tacka nej senare även om du anmäler ditt 
intresse här. 

 Nej   
 Ja, och jag kan nås på:  

Tfn: 

     

     
Mobil: 

     

 
E-mail:

     

  
Adress (arbetsplats/mottagning): 

     

 
 
Du kan antingen mejla dina svar till:  kunskap@fammed.umu.se  
 
eller skicka dem per post till:   
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Bilaga 3 
 
Vinjetter till socialarbetare  
 
Introduktion 
 
Sara är en 30-årig kvinna som bokat tid med dig för att ansöka om ekonomiskt 
bistånd till hyran. Varken Sara eller hennes sambo Adam har tidigare varit i 
kontakt med socialtjänsten, men sedan några månader tillbaka har de haft svårt 
att få inkomster och utgifter att gå ihop trots att Saras föräldrar bidrar med 
1500 SEK varje månad. Sara studerar till tandhygienist på universitetet men har 
av CSN fått indraget studiemedel på grund av otillräckliga studieresultat. Adam 
jobbade tidigare tvåskift som truckförare hos en reservdelsgrossist men är 
sedan tre månader tillbaka arbetslös. Adam står utan ersättning från A-kassan. 
De bor i en äldre villa en bit utanför centrum. De har två barn – Elias och 
Miryam – som är 7 respektive 3 år. 
 
Vinjett 1 
 
Du beslutar att bevilja familjen ekonomiskt bistånd och under de kommande 
fyra månaderna har ni enbart kontakt via de ansökningsblanketter som Sara 
mycket punktligt lämnar in varje månad. Bifogad på den senaste blanketten 
sitter dock en gul Post-it där Sara ber om en personlig träff. En vecka senare 
träffas ni och Sara ber då om mer pengar eftersom hennes föräldrar inte längre 
bidrar med några pengar. Under samtalet framkommer att Saras föräldrar anser 
att hon och Adam lever på ”alltför stor fot” varför morföräldrarna bestämt sig 
för att öppna två sparkonton i barnens namn och där morföräldrarna själva står 
som förmyndare. De 1500 SEK som Sara tidigare fick går därför nu in på Elias 
och Miryams sparkonton. 
 
Vinjett 2 
 
En månad senare återkommer Sara till dig. Hon berättar att den svåra 
ekonomiska situationen tär på hela familjen. Hon berättar dessutom att hon har 
svårt att somna på kvällen och när hon väl somnar väcks hon ofta av 7-åringen 
som börjat kissa på sig igen. Det har blivit alltmer spänt mellan henne och 
Adam, och det händer att Adam brusar upp och blir arg på ett sätt som aldrig 
hände tidigare. 
Vinjett 3 
 
Ett par månader efter ditt senaste möte med Sara får du ett anonymt 
telefonsamtal där uppgiftslämnaren säger sig att vid upprepade tillfällen noterat 
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att Elias, mitt i smällkalla vintern, kommit alltför tunt klädd till skolan. Den 
anonyma tipsaren säger att Elias är så dåligt klädd att Elias klassföreståndare 
vid ett flertal tillfällen vägrat låta honom gå ut på rasterna. Uppgiftslämnaren 
säger sig också ha hört att skolan varit i kontakt med Sara och Adam men 
ingenting händer. 
 
Vinjett 4 
 
Du kontaktar Sara som säger att de klär Elias med så varma kläder de kan, men 
att problemet handlar om att förra årets vinterkläder är urvuxna och att de inte 
har råda att köpa nya. Sara lovar bättring om hon bara får ekonomiskt bistånd 
till nya vinterkläder till Elias. Sara beviljas bistånd men trots det kommer någon 
vecka senare en anmälan från skolan där det framgår att Elias fortfarande 
saknar varma vinterkläder. 
 
Vinjett 5 
 
Du beslutar dig för att göra ett oanmält hembesök hos Sara och Adam för att 
närmare undersöka familjesituationen. När du knackar på dörren öppnar 
Miryam, 3-åringen, klädd i pyjamas och tätt bakom står Elias. De berättar glatt 
att de äter middag men att mamma och pappa inte är hemma, men att de 
kommer hem snart. På köksbordet står mjölk och ketchup, och på spisen kokar 
en kastrull med makaroner. 
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Bilaga 4 
 
Vinjetter till allmänläkare  
 
Introduktion 
 
Adam, 47 år, har bokat en akut tid på grund av ett sår på ena foten. Du känner 
honom inte sedan förut och i journalen ser du att han har sökt på vårdcentralen 
för halsfluss, en stukad fotled och magkatarr tidigare. 
 
Vinjett 1 
 
Adam är gift, har tre barn och arbetar som taxichaufför. Han har i stort sett 
varit frisk förut. 
Såret han söker för fick han för flera månader sedan och det vill inte läka. Nu 
har det också börjat göra ont. Adam tror att han fått såret efter ett insektsbett. 
För övrigt känner han sig trött. Det tror han beror på att han ofta kör nattpass 
och att han har svårt att sova på dagen. Han har gått upp i vikt sakta men säkert 
de senaste tio åren. Adam säger att han aldrig har rökt och att han sällan dricker 
alkohol – det går ju inte ihop med jobbet.  
Status: Adam är kraftigt överviktig och ser trött ut. Såret, som sitter långt ner 
mot vristen, är en dryg cm i diameter, smetigt och med rodnad och 
värmeökning runt om.  En del varicer syns på båda benen, som också är lite 
svullna. 
 
Vinjett 2 
 
En tid senare träffar du Adam igen. Vid förra besöket gav du antibiotika, 
ordnade med regelbundna omläggningar hos sköterska samt provtagning. 
Adam har även kollat blodtrycket hos sköterskan. Du har nu fått provsvar som 
visar fasteglukos 7,0 mmol/l,  blodtryck 155/95, BMI 38. Sårodling visar 
Stafylococcer med ”snällt” resistensmönster.  
Status: Såret ser mindre smetigt ut, men är oförändrat i storlek. Rodnaden runt 
om har bleknat.  
Adam kommenterar sina matvanor och säger att det blir en del snabbmat på 
kvällar och nätter. Hemma är han den som ofta lagar maten, men det blir 
kanske inte alltid sådan som frun tycker är så nyttig, lägger han till en aning 
syrligt. Motion orkar han inte längre, pga jobbet, men han har spelat mycket 
fotboll tidigare.  
 
Vinjett 3 
 
Konsultationen fortsätter.  
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Under samtalet blir du plötsligt klar över att hans fru Sara är patient hos dig. 
Hon har nyligen varit i kontakt med dig för att hon känner sig väldigt trött. 
 
Nu vet du också mer om familjen. Bland annat har äldsta dottern, 14 år, för 
något år sedan fått diagnosen ADHD. Hon har det ”lite struligt”, har du 
förstått. Yngsta dottern, som nyss börjat skolan, träffade du för en tid sedan, då 
hon kom tillsammans med sin mamma, pga att hon plötsligt börjat kissa på sig.  
Du har skrivit remiss till barnkliniken, då du inte hittade någon förklaring till 
detta.  
 
Sara har också låtit förstå att hennes och Adams relation inte är så bra. Adam är 
ofta arg och irriterad hemma, också på barnen. 
 
Vinjett 4 
 
När du träffar Adam några veckor senare påpekar han att såret snarast är värre 
än förut, trots att han gått på täta omläggningar och ätit antibiotika.  
Benen är också fortsatt svullna.  Adam har haft svårt att stå ut med lindning 
som du ordinerat när stödstrumporna inte fungerat och tycker det är jobbigt 
med de täta besöken hos sköterskan. Han måste också ha kraftiga skor, för det 
blir kallt om fötterna så här på hösten när han kliver ut och in i bilen hela tiden, 
och skorna skaver på bandagen som då lossnar. Han menar bestämt att det är 
omöjligt att få bort bensvullnaden så länge han måste sitta så mycket som han 
gör på jobbet.  
Adam berättar på direkt fråga att det är mycket stök kring barnen och mycket 
”tjat” hemma. 
Status: Såret är oförändrat i storlek men huden skör och en aning röd runt om. 
Nya prover visar fastesocker, 6,9 mmol/l.  Adam har gått ner ett drygt kilo i 
vikt. 
 
Vinjett 5 
 
När du träffar Adam efter ytterligare en tid har såret äntligen börjat läka, och 
Adam är uppenbart lättad över det. I övrigt har inget förändrats, vad gäller vikt, 
sockervärden och motionsvanor. När du träffade hans fru, Sara, veckan innan, 
berättade hon att hon vid ett par tillfällen hittat en tom spritflaska i garaget, 
som hon tror att Adam druckit ur men som han inte velat medge. Nu vet hon 
inte vad hon ska göra.  
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Bilaga 5 

Exempel på initialt kodningsschema gällande klientaspekter 

• Göra sig osynlig/dra sig undan (aktivt göra sig passiv) 
ü Klienten försvårar informationsinhämtningen vilket 

försvårar hela den professionella (DIB) och 
organisatoriska (möjligheten att skapa en klient i 
organisatoriskt avseende) handläggningsprocessen 

ü Neutraliserar insatsteknologin 
• Göra motstånd (aktivt motstånd) 

ü Aktivt motstånd gör den professionella handläggningen till 
en kamp.  

ü Aktivt motstånd utmanar professionens 
problemformuleringsprivilegium, minskar professionens 
handlingsutrymme vad gäller insatser/behandling. 

ü Utgör ett ifrågasättande av professionens licence 
ü Neutraliserar insatsteknologin 

• Plockar russinet ur kakan/kohandel/vill förhandla (väljer 
vissa insatser men väljer bort andra) 

ü Klienter som vill förhandla eller idka kohandel utmanar 
professionens problemformuleringsprivilegium, 
handlingsutrymme samt val av insats / behandling. 

ü Det professionella arbetet blir en förhandlings- och/eller 
bytesrelation vilket implicerar en mer jämbördig relation 
mellan klient och professionsutövare. 

ü Skapar en klyfta mellan licence och mandate 
• Kommer med en ”beställning” eller ”önskelista” av insatser 

ü Klienter som kommer med beställning/önskelista utmanar 
professionens problemformuleringsprivilegium, 
handlingsutrymme samt val av insats / behandling. 

ü Det professionella arbetet blir en kundrelation vilket 
implicerar en asymmetrisk relation där klienten gör 
anspråk på att vara överordnad professionsutövaren. 

ü Skapar en klyfta mellan licence och mandate 
• Saknar förmåga/vilja att ta till sig insatsen: pga. av 

sjukdom/ohälsa, ek./sociala/kulturella resurser, 
språkkunskaper (samarbetar med saknar förmåga att ändra 
beteende) 

ü Detta begränsar valet av insats och skapar en känsla av 
hopplöshet i handläggningsprocessen då man vet att 
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klienten med all säkerhet kommer att återkomma med 
samma problematik. 

ü ”Hopplösa” patienter/klienter riskerar att få 
professionsutövaren att framstå i dålig dager. 

• Omotiverad till förändring/insats 
ü Försvårar det professionella handläggningsarbetet då 

professionsutövaren inte kan förvänta sig att klienten 
bidrar med egna initiativ och drivkraft 

• Förstår inte ”sitt eget bästa” 
ü Försvårar det professionella handläggningsarbetet då 

professionsutövaren inte kan räkna med klienten 
acceptans för valet av insats eller att klienten kommer att 
fullfölja insatsen 

• Aggressiv/hotfull gentemot den professionella 
ü Försvårar den professionella handläggningen då 

professionsutövaren inte kan ha en ”normal” relation till 
klienten 

• Far med osanning (om sig själv eller andra) 
ü En klient som far med osanning – om sig själv eller andra 

– gör det inte bara svårt att skapa sig en rättvisande bild 
av klienten och dennes problem utan ger också upphov 
till brist på tillit till klienten. 

• Klienten saknar tillit till professionen/organisationen 
ü Försvårar den professionella handläggningsprocessen 

• Klienten uppfattas att ha en obotbar/svårhanterlig/olöslig 
problematik som innebar att klienten ständigt återkommer 
med samma/likartad problematik.  

ü Denna problematik är frustrerande för den professionella 
ü  Den professionella riskerar att framstå i dålig dager. 

• Oföljsamma klienter/patienter 
ü Försvårar den professionella handläggningsprocessen då 

klienten inte är samarbetsvillig 
• Oskötsamma klienter/patienter  

ü Dirty Work 
• Klienter som ifrågasätter kompetensen hos den 

professionella 
ü Ifrågasättande gör den professionella handläggningen till 

en kamp.  
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ü Ifrågasättande utmanar professionens 
problemformuleringsprivilegium, minskar 
handlingsutrymmet vad gäller insatser/behandling. 

ü Utgör ett ifrågasättande av professionens licence och 
mandate (legitimitet) 

• Klienter som är ”flummiga”, orediga 
ü Försvårar den professionella handläggningen genom att 

inte vara ”rationella” 
ü Försvårar den professionella handläggningen genom att 

försvåra informationsinhämtningen 
• Patienter/klienter som inte kan ges ett avslut, dvs. där det 

inte finns någon lösning eller hopp om lösning 
ü Denna problematik är frustrerande för den professionella 
ü  Den professionella riskerar att framstå i dålig dager - 

misslyckande 
• Äldre patienter 

ü Äldre patienter har oftare en medicinsk problematik som 
är komplex, kronisk och obotbar.  

• Klienter/patienter vilka man kommer för nära socialt sett – 
vänskaps- och bekantskapsband. 

ü Kan bli problematiskt i de fall man måste meddela dåliga 
nyheter eller bli fysiskt närgången 

ü Kan bli alltför personligt berörd av klientens 
situation/problematik 

• Patienter som behöver intyg 
ü Oklarthet vad som förväntas, leder till mötet blir en 

förhandling 
ü Uppfattas ligga utanför huvudstråket för 

professionsutövningen 
• Patienter som ”stjäl” tid (och andra resurser) 

ü Riskerar att få professionsutövaren och/eller 
organisationen att framstå som ineffektiv 
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