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Sammanfattning 
Vilka bedömningsinstrument som används inom missbruks- och beroendevården och hur 
Sveriges kommuner använder instrumenten är ett outforskat område. Socialstyrelsen 
publicerade år 2007 nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård där man förespråkar 
användandet av bedömningsinstrument. Studien har granskat i vilken utsträckning och i vilket 
syfte bedömningsinstrument används och hur förutsättningarna ser ut för användningen av 
bedömningsinstrument inom socialtjänstens arbete med missbruks- och beroendevård. Hur 
frekvent är användningen av bedömningsinstrument och vilka för- och nackdelar 
framkommer i bruket av dessa? Uppsatsen har en kvantitativansats med kvalitativa inslag och 
utgår från telefonintervjuer med tio respondenter. Dessa arbetar som handläggare inom 
missbruks- och beroendevården för vuxna och har tillgång till bedömningsinstrument. Studien 
visade att åtta av tio arbetsplatser (80 %) som har tillgång till olika bedömningsinstrument 
använder dem. Främsta syftet är att tydliggöra klientens problematik, se insatsbehovet, få ett 
helhetsperspektiv och att skapa ett aktivt deltagande från klienten. Förutsättningarna för att 
använda bedömningsinstrument finns i form av utbildning och stöd från organisationen, men 
det saknas tid, kunskap och utrustning för att använda dessa fullt ut. Den statliga intentionen 
med en evidensbaserad praktik är att skapa en evidensbaserad kunskapsbank. Trots detta visar 
undersökningen att utvärdering och statistik är två eftersatta områden gällande hanteringen av 
bedömningsinstrument. 

Nyckelord: Bedömningsinstrument, evidensbaserad praktik, kvalitetssäkring, missbruks- och 
beroendevård, Addiction Severity Index 
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Abstract 
What assessment instruments used in drug and dependent care, and the extent to which the 
Swedish municipalities are using these instruments is an unexplored area. Socialstyrelsen 
published in 2007, national guidelines for drug and dependent care which advocates the use of 
assessment instruments. The study aim is to examine the extent to which, for what purpose 
and how conditions look for the use of assessment instruments in the social service work with 
drug and dependent care. How frequent is the use of assessment instruments and the 
advantages and disadvantages apparent in the use of these? The essay has a rate of 
quantitative and qualitative elements based on telephone interviews with ten respondents. 
Those working as administrators in the drug and dependent care for adults and have access to 
assessment instruments. The results showed that eight out of ten sites (80%) use different 
assessment instruments. Main purpose is to clarify the client's problem, see the effort need, 
have a global perspective and to create the active participation of the client. The conditions 
for the use of assessment instruments are in the form of training and support from the 
organization, but the absence still time, knowledge and equipment to use them fully. The 
government intends to evidence-based practice is to create an evidence-based knowledge. 
Although this study shows that the evaluation and statistics are two areas in the existing 
management of the assessment instrument. 

Keywords: Assessment Instruments, evidence-based practice, quality assurance, drug and 
dependent care, ASI 
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INLEDNING 
Kunskapen om vilka bedömningsinstrument som används inom missbruks- och beroendevård 
och i vilken utsträckning Sveriges kommuner använder dessa instrument är begränsade 
(Abrahamsson & Tryggvesson, 2008). Socialstyrelsen publicerade år 2007 nationella riktlinjer 
för missbruks- och beroendevård. Dessa riktlinjer har till syfte att de ska passa in på så väl 
medicinska som sociala insatser. Socialstyrelsen vill på detta sätt sammanföra två stora 
huvudmän, kommunernas socialtjänst och landstingens beroendevård. Riktlinjerna innehåller 
förslag till olika behandlingsmetoder och tekniker att tillgå vid upptäckt av missbruk och vid 
val av vård och behandling inom missbruksområdet. Olika bedömningsinstrument behövs i 
missbruks- och beroendevård för att identifiera och bedöma missbruket, för att kunna göra 
insatsval, behandlingsplanering och för att följa upp den enskilda individens behov och 
situation. Bedömningsinstrument kan även användas för kvalitets- och verksamhetsutveckling 
(Malmström, 2007; Cheers 2006). De nationella riktlinjernas syfte kan således vara att visa 
hur användningen av bedömningsinstrumenten påvisar effekterna av insatserna för enskilda 
klienter och att socialtjänsten med materialet skall kunna utforma en evidensbaserad 
kunskapsbank där utbyte kan ske de yrkesverksamma sinsemellan (Socialstyrelsen, 2007a).  

Riktlinjerna för missbruks- och beroendevården ger tydliga rekommendationer angående 
vilka bedömningsinstrument som bör användas. Inom vård och behandling för personer med 
missbruk finns flera bedömningsinstrument att tillgå. De ska ha tillfredsställande validitet och 
reliabilitet och de som nämns bland andra som önskvärda att använda är Addiction Severity 
Index (ASI) och Dokumentation och utvärdering inom missbruksvården (DOK) (a.a.; SOU 
2005:82; Melin, och Näsholm, 1998). Avsikterna med användandet av dessa instrument ser 
olika ut beroende på ur vems perspektiv man ser det på. Den statliga intentionen kan innebära 
att skapa goda vård- och behandlingsformer för individen, samtidigt som man genom 
statistiska sammanställningar av materialet får kunskapsunderlag, som kan leda till en 
utveckling av forskningen på missbruksområdet (SOU 2005:82). Tidigare forskning visar att 
den lokalpolitiska avsikten kan vara att få allmän kunskap om förhållandena kring personer 
med missbruksproblem i allmänhet (Abrahamsson & Tryggvesson, 2008). Vidare kan syftet 
för handläggare inom socialtjänsten vara att bedömningsinstrumentets resultat ska komma 
klienten tillgodo, samtidigt som det upplevs vara ett stöd för handläggare i det utredande 
arbetet tillsammans med klienten (a.a.). 

Det finns problemområden som behöver förändras för att underlätta användandet av 
bedömningsinstrument. Resurser som mer tid, att alla handläggare ska ha utbildning, 
kontinuerlig uppdatering kring instrumentet för hela arbetsstyrkan och datastöd kopplat till 
instrumentet är några av förutsättningarna som bör utvecklas i framtiden (Nyström, m.fl., 
2003). 

Argumenten som talar för användning av bedömningsinstrument är att behandlingen blir 
effektivare i jämförelse med att inte använda instrumentet. Att man kan skapa ett gemensamt 
behandlingsprogram som ska användas av organisationer och verksamheter vars utgångspunkt 
är arbete med missbruksproblematik. Dessutom anses användningen av instrument öka 
professionaliteten hos socialarbetare. Dock innebär det att även argument som talar mot 
användningen av bedömningsinstrument finns. Socialarbetare som använder instrument i sitt 
arbete med missbruksproblematik anser att intervjuerna och sammanställningen av resultatet 
är tidskrävande och att klientens unika och individuella situation hamnar i skymundan (Vind, 
2005; Abrahamsson & Tryggvesson, 2008). 

Handläggning och dokumentation är problemområden inom missbruks- och beroendevård 
och dessa brister medför en ökad risk för att individens behov av åtgärder inte blir 
tillgodosedda (Socialstyrelsen 2008c). 
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Det finns brister i kvalitetssäkring och utvärdering som leder till en felvald behandling och 
uppföljning. Att bristerna förekommer beror på att handläggare inom socialtjänstens 
missbruksvård saknar utbildning i hur bedömning av problem ska identifieras (Andréasson 
2007). Förutom att det finns brister i utvärdering och uppföljning saknas även andra 
förutsättningar inom socialtjänstens missbruksvård. Dessa brister är kopplade till specifika 
områden som rör till exempel ekonomi och tid (Abrahamsson & Tryggvesson 2008). Att 
klienter får göra ASI-intervjuer på olika håll som till exempel kriminalvården, psykiatrin och 
behandlingshem utgör ytterliggare ett problemområde. Problemet uppstår på grund av att det 
resultat som framkommer ur intervjuerna i regel inte medföljer klienten in i de olika vård- och 
behandlingsinsatser som gjorts, det vill säga att klienter får göra intervjuer på fler håll (a.a.). 

För att skapa en evidensbaserad praktik (EBP)1 måste handläggare likväl som de 
överordnade inom socialtjänstens missbruks- och beroendevård själva göra uppföljning och 
utvärdering (Tengvall & Andréasson m.fl., 2007; Sorenssen, m.fl., 2006).  

Med statistisk sammanställning av klienter/klientgrupper kan man se om utveckling på 
olika områden förekommer och i så fall i vilken utsträckning detta sker, vad gäller mikro- och 
mesonivå (Nyström, m.fl., 2003). Det är av vikt för missbruks- och beroendevården att 
säkerställa att de metoder som socialtjänsten använder också används på rätt sätt, detta 
medverkar i sin tur till en evidensbaserad praktik (Andréasson 2007). En undersökning visar 
att socialtjänsten i Nässjö och Jönköpings län implementerade ASI år 2004 respektive 2005, 
bland annat som uppföljningsunderlag. De har däremot inte kommit igång med 
uppföljningsdelen vad gäller avslutade ärenden, det görs enbart uppföljning med klienter som 
är kvar i verksamheten, dock inte alla. Av rapporten framgår det att när det gäller frågan om 
uppföljning görs, hur det bör gå till och vad uppföljning innebär så blev svaren blandade 
(Abrahamsson & Tryggvesson, 2008). Ett framtida problem kan uppstå mellan olika nivåer då 
det redan nu framgår av rapporten att politiker, socialchefer och handläggare uppger olika 
bilder kring användningen av ASI, det vill säga till vad och hur frekvent användandet är (a.a.).  

Syfte och frågeställningar  
Föreliggande studie avser att granska i vilken utsträckning och i vilket syfte handläggare i ett 
svenskt län, använder bedömningsinstrument inom socialtjänstens arbete med missbruks- och 
beroendevård?  

 Hur ser förutsättningarna ut för användningen av bedömningsinstrument inom den 
kommunala missbruks- och beroendevården? 

 Hur frekvent är användningen av bedömningsinstrument? 

 I vilket syfte används bedömningsinstrumenten? 

 Vilka för- respektive nackdelar framkommer i användningen av bedömningsinstrument? 

BAKGRUND 

Nationella riktlinjer 
Mot bakgrund av att personer med missbruks- och beroendeproblem har ökat och att det finns 
stora regionbundna skillnader i hur vårdens sammansättning har förändrats har Socialstyrelsen 
tagit fram nationella riktlinjer. Syftet med riktlinjerna är att göra vården tydlig och enhetlig 

                                                 
1 När socialstyrelsen (2008) använder begreppet evidensbaserad praktik, syftar det på en praktik som är baserad 
på en sammanvägning av brukarens erfarenheter, den professionelles expertis samt bäst befintliga vetenskapliga 
kunskap (SOU 2008:18; Cheers, 2006). Se även ursprunglig förklaring i bakgrund under kapitel 
bedömningsinstrument (s.3). 
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och att ge huvudmännen underlag så att resurser inom missbruks- och beroendevården kan 
användas mer rationellt. Riktlinjerna riktar sig till socialtjänsten och hälso- och sjukvården då 
dessa frågor spänner över breda medicinska, psykologiska och sociala områden 
(Socialstyrelsen, 2007a). 
Gällande bedömningsinstrument och dokumentation skiljer de nationella riktlinjerna på 
biologiska test, som avgör om det finns ett problem och beteendevetenskapliga test, som 
klargör problemens karaktär och svårighetsgrad. De beteendevetenskapliga testerna bör vara 
på svenska, ha tillfredsställande validitet och reliabilitet. Det ska även finnas lämpliga 
svenska normer eller referensvärden (Socialstyrelsen, 2007a). Riktlinjerna säger att 
instrument behövs för att avgöra val av insats, behandlingsplanering och uppföljning av den 
enskildes situation och behov. De test som uppfyller kraven på tillförlitlighet är ASI och 
DOK. Viktigt i hanteringen med bedömningsinstrument är att allt dokumenteras, både insatser 
och deras resultat. Vidare gynnas individen av fortlöpande uppföljning av behandlingsresultat 
då förändringar kan göras om önskat resultat inte nåtts (Socialstyrelsen, 2007a). 

Bedömningsinstrument 
Sedan 1990- talet har det inom vård och omsorg i den offentliga sektorn vuxit fram en trend 
använda standardiserade bedömningsinstrument och styrmodeller. Detta har medfört att 
klientperspektivet stärkts och att verksamheterna har standardiserats. Inom socialtjänsten har 
det varit tradition att kontakten mellan personal och klient har haft ett perspektiv där rutiner 
och sättet att arbeta i möten med klienter har varit avgörande för hela verksamhetens 
utformning (Lindberg & Wikström, 2006). Genom att implementera styrmodeller och 
bedömningsinstrument formas metoder och modeller på central nivå, för att användas i den 
lokala verksamheten. Det blir således ett perspektiv som upplevs övergripande oavsett i vilken 
kommun missbruksvården bedrivs. Standardiserade bedömningsinstrument innebär dels att 
behandling av klienter ska bli så lika varandra som möjligt, detta oavsett vilken verksamhet 
klienten möter. Dels innebär användandet av bedömningsinstrument att kvaliteten inom 
verksamheten höjs, då kompetensskillnader inom personalgruppen inte ska påverka den 
behandling som klienterna erbjuds. I användandet av bedömningsinstrument finns även fokus 
på personalens redogörelse av vad som sker inom verksamheten det vill säga kontroll och 
rapportering (a.a.). Bedömningsinstrument som är standardiserade och vetenskapligt 
förankrade skapar en missbruksvård som bygger på adekvat behandling och rehabilitering. De 
frågor som ställs kan dock vara invecklade och för klienten svåra att förstå. Detta innebär 
också att man har gått från att låta klienten själv läsa frågorna och svara på dessa, till att 
handläggarna ställer dem och i vissa fall får förklara vad betydelsen av dem är. Det är inte 
enbart frågornas innebörd som kan vara svåra att förstå och därmed leda till otillförlitliga svar, 
utan det kan även handla om att klienterna har läs- och skrivsvårigheter, är berusade eller har 
abstinens då de kommer till handläggaren (Abrahamsson & Tryggvesson, 2008; Andréasson, 
2007; Greenfield, 2004; Lindberg & Wikström, 2006).  Evidensbaserade metoder har kommit 
att växa sig stark inom områden som socialt arbete och lägger tyngd på att det professionella 
arbetet ska vara baserat på vetenskap (Lindberg & Wikström, 2006). Definition av begreppet 
evidensbaserad praktik (EBP), som ursprungligen kommer från den medicinska praktiken2 
(Engström, 2005). Bland de viktigaste motiven för tillämpning av bedömningsinstrument 
inom missbruksvården kan sägas vara verksamhetsutveckling, professionalisering av 
handläggare, klientperspektiv och ökad kvalitet av insatser (Abrahamsson & Tryggvesson, 
                                                 
2 Sackett (1996, 2001) som är den mest kända förespåkaren för evidensbegreppet, har definierat evidensbaserad 
medicin (EBM) som ”the integration of best research evidence with clinical expertise and patient values” (s.1). 
EBM inkluderar dock inte all forskning utan främst sådan som är kliniskt relevant och som kan förbättra vård 
och behandling av patienterna (Engström, 2005).  
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2008). De bedömningsinstrument som kommer att redovisas i den här uppsatsen är: ASI, 
Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT), Alkohol Drog Diagnos Instrument 
(ADDIS) och Drug Use Disorders Identification Test (DUDIT) (Socialstyrelsen, 2007; 
Socialstyrelsen, 2008b).  

ASI är ett internationellt bedömningsinstrument som anpassats till svenska förhållanden 
och kan användas som intervjumall mellan klienten och socialarbetaren (Alexanderson, 2006; 
Socialstyrelsen 2008b; SOU 2005:82). Instrumentet består av sju olika delar som kan fungera 
som ett underlag för socialarbetaren för att få en bild kring klientens; somatiska hälsa, arbets- 
och försörjningssituation, alkohol och narkotika vanor, för att undersöka om kriminalitet 
förekommer, se över familj och sociala relationer och den sista delen riktar sig mot psykiska 
hälsan. Med hjälp av dessa olika områden skapas en uppfattning om klienten har någon form 
av problematik och vilken form av hjälp och behandling som bör sättas in (Andréasson, 
2007). ASI delas in i en grunddel och en uppföljningsdel. I intervjun ställs frågor som har att 
göra med både det som har varit, det vill säga vilka erfarenheter klienten har sedan tidigare 
och det som är aktuellt i dennes livssituation vid tillfället för intervjun (Socialstyrelsen, 2007). 
Formuläret innefattar så kallade skattningsfrågor där både personal och klient skattar den 
berörda problematik och vilket hjälpbehov som klienten uppskattas ha (Socialstyrelsen, 2007; 
Alexanderson, 2006). Uppföljningsdelen berör det som är den aktuella situationen. 
Återkopplingssamtal är synnerligen viktiga då bedömningsinstrumentet används vid 
bedömning oavsett om det gäller grunddelen eller uppföljningsdelen av intervjun 
(Socialstyrelsen, 2007). Verksamheter som väljer att arbeta med ASI måste ha köpt in 
utbildning till den berörda personalen för att kunna använda instrumentet på rätt sätt 
(Alexanderson, 2006). Det finns även ett avgiftsbelagt dataprogram som tillhandahålls genom 
Socialstyrelsen (Socialstyrelsen, 2007).  

AUDIT är ett bedömningsinstrument som är utvecklat av World Health Organisation – 
WHO. Verktyget används för kartläggning och bedömning av klienter med alkohol- och 
missbruksproblematik. Frågeformuläret består av tio frågor som i teorin ska beröra tre 
områden; konsumtion (hur mycket och hur ofta), beroende och alkoholrelaterade skador men 
forskning har visat att instrumentet i praktiken kommer att mäta områden som rör konsumtion 
och alkoholrelaterade skador (IMS, 2008). 

Instrumentet DUDIT är ett formulär utvecklat i Sverige och omfattar tre områden med elva 
frågor sammanlagt. Frågorna rör situationen som är aktuell och som varit de senaste två åren 
bakåt. Frågeområdena berör vanor, beroende och problem som är relaterade till narkotika. Det 
här verktyget fungerar som parallellinstrument till AUDIT (Socialstyrelsen, 2007).  

ADDIS är ett intervjuformulär som är strukturellt uppbyggt och mäter omfattningen av 
alkohol- och drogproblematiken. Den här bedömningen utläses utifrån ICD-103 och DSM-
IV:s4 kriterier för diagnos av alkohol – och drogproblematik. Med hjälp av dessa kriterier 
visar det på om det finns ett skadligt bruk, missbruk eller beroende. Intervjufrågorna ger i ett 
tidigt stadium svar på om det finns missbruk och av vilket slag. ADDIS kan även visa på om 
det finns ett utvecklat missbruk som för tillfället ligger latent i klientens liv (4M ADDIS, 
2008; Socialstyrelsen, 2008a; Melin & Näsholm, 1998). 

                                                 
3 ICD-10(International Classification of Disease). Diagnossystem som används inom sjukvården, psykiatriska 
diagnoser ställs genom att ett antal bestämda kriterier ska vara uppfyllda. 
4 DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder). Används både i forskning och kliniskt bruk, 
gäller vid alla sorters droger och berör både psykiskt och fysiskt beroende. 
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TIDIGARE FORSKNING 

Förutsättningar för bedömningsinstrument 
Via Institutet för utveckling av metoder i socialt arbete (IMS) har Abrahamsson och 
Tryggvesson (2008) gjort en översikt hur och i vilken utsträckning Sveriges kommuner 
använder standardiserade bedömningsinstrument, vilka instrument som används och på vilket 
sätt den information som därigenom samlas in kommer till nytta (a.a.). De ställer frågan hur 
det kan vara möjligt att bevara hög kvalitet på bedömningarna och får svaret att det inte är 
lämpligt att använda instrumenten om den som skall utföra intervjun är negativt inställd till 
den. Det finns också en allmän mening att verktyget inte är passande att använda för alla 
vårdtagare, till exempel de klienter som har språksvårigheter, är mentalt instabila eller 
förståndshandikappade (a.a.; Andréasson, 2007; Greenfield, 2004; Lindberg & Wikström, 
2006). Beroende på vem som genomför dem ger intervjuerna olika resultat och trots att dessa 
kritiska funderingar återfinns bland användare av bedömningsinstrument finns en 
övergripande tilltro till användningen av instrumenten (Abrahamsson & Tryggvesson 2008). 
Det nuvarande arbetssättet innebär olika redovisningskrav mellan olika grupper inom 
socialtjänsten. Bedömningsinstrumenten kan bidra till att utredningarna av klienternas 
anspråk ges en bestämdare struktur och ett fylligare underlag för socialnämndens beslut om 
insatser för den individuelle klienten. Det vill säga steg ett i den idealtypiska användningen5. 
Målet att utveckla en evidensbaserad praktik, där vårdens olika huvudmän följer 
gemensamma riktlinjer i klientarbetet och utvecklingen av nationella riktlinjerna baserade på 
framtagningen av evidensbaserade metoder väcker stora förhoppningar hos användarna (a.a.). 
Kritiken häremot har bland annat handlat om svårigheten att sammanställa olika effektstudier 
och besvären med att praktiskt använda slutledningarna baserade på sådana 
sammanställningar (Blomqvist & Oscarsson, 2006). Annan kritik handlar om att skillnaderna i 
behandlingsresultat mellan olika psykosociala behandlingsmetoder endast till en mindre del 
kan förklaras av den specifika metoden, i övrigt är förklaringen andra utomterapeutiska 
faktorer och element som är gemensamma för flera olika framgångsrika behandlingsmetoder 
(a.a.).  

Problemet med bedömningsinstrument är i flera fall av strukturell och organisatorisk 
karaktär. Det är också svårt att bevara en god kvalitet på intervjuerna på grund av stor 
personalomsättning med förhållandevis få tidpunkter att göra intervjuer på. Personalen ser 
heller inte någon självfallen fördel för klienten med uppföljningarna. Ett annat hinder för att 
göra verksamhetsuppföljningar, förutom de redan sagda, består av att verksamheterna är små 
och i ständig omdaning. Därtill kommer en alltför liten variation i behandlingsutbudet och 
snäva kommunala ekonomiska ramar (Abrahamsson & Tryggvesson, 2008).  

Syfte med bedömningsinstrument 
På frågan hur kommunerna i Jönköpings län använder ASI framgår det att det används 
framförallt för kartläggning av klientens problematik och för att vidare se vilket eller vilka 
behov och resurser som klienten behöver (Strandlund, 2008). Bedömningsinstrument fungerar 
även som ett stöd för handläggare i Jönköpings län, som ett sätt att skapa deltagande från 
klienten gällande behandlingsplaneringen. Intervjuerna med hjälp av bedömningsinstrumentet 
utförs inte med alla klienter och beslutet om vilka klienter som kommer att intervjuas med 
ASI tas för varje enskild klient, detta gäller dock enbart vissa kommuner (a.a.). 
                                                 
5 Det idealtypiska användandet av bedömningsinstrument innehåller huvudsakligen tre olika steg och 
användningsområden: inledande klientbedömningar, individuella uppföljningar samt gruppvisa 
sammanställningar. De gruppvisa sammanställningarna kan utföras antingen som tvärsnittsundersökningar eller 
som sammanställningar av förändringar av behandlingsresultatet över tid (Abrahamsson & Tryggvesson 2008,). 
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Att göra bedömningar och fatta beslut kan rättvist betraktas som en huvudsyssla inom socialt 
arbete då en persons tid inom socialtjänsten innebär en lång kedja av handlingar, åtgärder, 
insatser och bedömningar gällande denna (Wallander & Blomqvist, 2005). Forskarna har 
kommit fram till att beslutssituationerna mellan bedömarna sinsemellan varierar i väldigt hög 
grad och detta oberoende av klienternas egenskaper. Detta kan bero på att olika bedömare 
föredrar en viss typ av insats eller att det är olika bedömningar av klientens fiktiva vårdbehov 
som är grundfaktorn (a.a.). Socialarbetarens bedömningar och insatsval struktureras till stor 
del av klientvariabler såsom, missbruksmedel, missbruksmönster, psykisk hälsa, situation på 
arbetsmarknaden, ålder och den egna uppfattningen om det egna drogbruket (a.a.). 
Påverkansfaktorer till socialarbetarens bedömningsval mellan insatser vilar också på olika 
bedömarvariabler såsom; deltagarnas uppfattning om alkohol- och narkotikaproblem och även 
i någon mindre mån, deras egen utbildning, arbetsposition och kön. Till exempel så genererar 
en lägre utbildning hos socialarbetaren oftare till en mer organiserad insats till klienten, 
samtidigt som en högre tjänsteman oftare bedömer att klienten kan vårdas i kommunens egen 
regi, vilket är mindre kostsamt (Wallander & Blomqvist, 2005.). 

Gällande bedömningsinstrument har själva användningen ingen påverkan på insatsval, men 
de som regelbundet använder bedömningsinstrument väljer oftare kommunens öppenvård 
istället för behandlingshem (a.a). Wallander och Blomqvist (2005) menar att socialarbetaren i 
samband med bedömningsinstrument verkar brista i att fånga dess essens och graden av 
systematik i sin egen arbets- eller utredningsstil. Också vad som är den ”ideala” åtgärden för 
olika klienter, enligt socialarbetaren, berörs dessutom av organisatoriska och strukturella 
förutsättningar på den lokala socialtjänstenheten (a.a.). 

Kritiken mot bedömningar vid insatser är att det i den lokala praktiken bara undantagsvis 
existerar någon diskussion kring bedömningar och insatsval. Det sociala arbetet verkar hellre 
drivas individuellt, vilande på en praktisk erfarenhetskunskap som sällan delges andra. Ändå 
har socialtjänsten i Sverige valt att utbilda hela arbetsgrupper i ASI-intervjun istället för att satsa 
på några få specialiserade intervjuare (Engström, 2005). Den evidensbaserade praktiken kan ses 
vara en lösning (Wallander och Blomqvist, 2005). 

Fördelar och nackdelar med bedömningsinstrument 
Gällande fördelar och nackdelar med bedömningsinstrument är ASI ett användbart 
bedömningsinstrument och det går att anpassa till den situation som för närvarande existerar. 
Med tanke på att bedömningsinstrumentet omfattar många perspektiv av alkohol- och 
drogproblem kan instrumentet leda till fortlöpande utveckling av kunskapsproduktion och 
forskning på området som rör missbruks- och beroendevård. Dessutom är detta ett 
bedömningsinstrument där det finns möjligheter att modifiera det till att bli ännu mer 
anpassningsbart för den specifika situationen. Instrumentets tillförlitlighet och giltighet bör 
dock inte överskattas. Risker att tillförlitigheten i instrumentet inte blir höga kan uppstå vid 
användning av bedömningsinstrument i situationer där instrumentet är mindre lämpade, så 
som när klienter är begåvningshandikappade, i psykisk obalans eller i ett pågående missbruk.  
Det krävs ständiga omarbetningar och nyare bedömningsinstrument är önskvärda för att 
eliminera sådana risker (Butler, 2004; Stenius 2004; Abrahamsson & Tryggvesson, 2008; 
Andréasson, 2007; Greenfield, 2004; Lindberg & Wikström, 2006). Brister förekommer då 
det går att se de skillnader som verkligen framkommer från användandet av ASI och det som 
sägs vara fördelarna med det. Reliabiliteten brister då det sammansatta poängvärdet 
instrumentet resulterar i varierar från utmärkt till otillfredsställande. Det är endast tre av de sju 
områden (alkoholanvändning, psykisk och fysisk hälsa) som visar på högt logiskt samband, 
det vill säga det finns en relation, ett orsakssamband, mellan alkoholanvändning och psykisk 
och fysisk hälsa. De resterande fyra (arbete, droganvändning, kriminalitet och social status) 
visade lågt värde av logiskt samband. Vilket tyder på att det går att avläsa svagt samband eller 
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ringa relation mellan arbete, droganvändning, kriminalitet och social status (Mäkelä, 2004). 
Den största svagheten i bedömningsinstrumentet är dess avsaknad på tydliga teoretiska 
grunder. Instrumentet kan ses som ett generellt administrativt instrument som inte går på 
djupet med klienters problem. ASI tillhör första generationen av bedömningsverktyg och de 
brister som upptäckts under det senaste decenniet har lett till att åskådliggöra behovet av 
ytterligare bedömningsinstrument inom området för vård och behandling av personer med 
alkohol- och drogproblem (Schippers, m.fl., 2004).  

TOLKNINGSRAM 
Kvalitetssäkring 
Som tidigare nämnts (se s.3) förekommer det olika typer av bedömningsinstrument, dels 
biologiska respektive psykologiska test (Socialstyrelsen, 2007a). Efter utförandet av intervjuer 
med hjälp av bedömningsinstrument är sammanställningen av vikt för att poängskalor ska bli 
tydliga och därefter kunna se om hjälp behövs och i vilken utsträckning (a.a.). Förutom 
sammanställningen av enskilda klientintervjuer så använder man sig av flera olika begrepp 
som är på ett eller ett annat sätt kopplade till varandra. De finns således främst tre viktiga 
begrepp och dessa är kunskapsunderlag, utvärdering och uppföljning. Med hjälp av dessa 
termer har socialtjänsten en möjlighet att skapa och upprätthålla en evidensbaserad 
kunskapsbank som ger möjlighet för de vederbörande inom verksamheten, att se över olika 
delar och områden ur ett statistiskt perspektiv (Tengvald & Andréasson, m.fl., 2007). Den 
statistiska översikten kan vara att se utveckling och förändring intern respektive externt. Med 
intern kvalitetssäkring kan menas att studera förändringar i det mål verksamheten kan ha 
uppsatta, det vill säga - gör man som man säger att man gör och i vilken utsträckning. Med 
den externa kvalitetssäkringen vill man istället få in en extern dock erfaren utvärderare som 
ska ha en översikt i hur verksamheten utvecklas, vilka är verksamhetens starka respektive 
svaga sidor och hur man i så fall går vidare med förbättringen och utvecklingen (a.a.).   
Socialarbetarens uppfattning kring kvalitetssäkring påverkar vilken eller vilka metoder som 
används för att sammanställa evidensbaserad kunskap (Cheers, 2006).   

 Ur Strandlunds rapport (2008) framgår det att kommunerna i Jönköpings län har kommit 
olika långt i processen av användningen och implementeringen av bedömningsinstrument. En 
stor del av personer som arbetar med myndighetsutövning och är utbildade i ASI menar att de 
behöver utvecklas i sitt sätt att arbeta med bedömningsinstrumentet och att kontinuerlig 
utbildning behövs. Det framkommer även att det kan gå en längre tid mellan intervjutillfällen 
i de mindre kommuner och anledningen till det beror på att antalet klienter är färre än i de 
större kommunerna. Uppföljningsintervjuer med hjälp av ASI är enligt Strandlund (2008) 
inget som används i vissa kommuner, men det utrycks en önskan om att få hjälp med att 
implementera uppföljningsintervjuer. 

För att kunna sammanställa intervjuerna som framkommer med hjälp av 
bedömningsinstrument menar Engström (2005) att datastöd är ett hjälpmedel som även de 
mest erfarna användare har stor nytta av och därmed underlättar sammanställningen av olika 
områden. Tillgången till datastöd skulle inte enbart öka arbetseffektiviteten (Berglund, m.fl., 
2007) utan det är även ett sätt se sammanställningarna ur ett mesoperspektiv. Engström 
(2005) menar att kvaliteten för sammanställningen skulle öka och att mindre kommuner 
skulle få nytta av datastöd som ett sätt att kunna se likheter och skillnader i jämförelse med 
grannkommunerna (a.a.). Andréasson m.fl. (2007) menar att brister i kvalitetssäkring 
förmodligen kommer resultera i att inte rätt val av insatser sätts in för personer med missbruk- 
och narkotikaproblematik och att uppföljningen som är så viktig inom detta arbetsområde 
kommer att vara ofullständig. Vikten för att en kvalitetssäkring ska kunna vara pålitlig och för 
att resultatet ska kunna visa om det förekommer samband mellan olika delar, är att de data 
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som smälts in ska också sammanställas med hjälp av dataprogram speciellt utvecklat för 
sammanställning av bedömningsinstrument (a.a.). 

Evidensbaserad praktik 
Socialstyrelsen (2008) har utforskat behoven av förstärkt kunskapsutveckling inom 
socialtjänsten. Enligt dem är kunskapen om sociala åtgärders resultat och vad som ger bra 
kvalitet och planerad verkan på flera sätt en förutsättning för en väl fungerande socialtjänst. 
För klienten är det viktigt att känna till vad som fungerar bra inför planeringen av insatser. För 
yrkesverksamma är vetskapen nödvändig för att de ska kunna utöva och förbättra arbetet. 
Medan kunskap för huvudmän och verksamhetsansvariga behövs för att de ska kunna följa 
upp verksamheten och besluta om förändringar och hur resurser skall användas (SOU 
2008:18). Medborgarna efterfrågar allt oftare begriplig information som var och en kan förstå, 
i syfte att göra egna val gällande innehåll, kvalitet och resultat hos olika verksamheter (a.a.). 

Som tidigare nämnts (se s. 3) kommer definition av begreppet evidensbaserad praktik 
(EBP) från den medicinska praktiken (Engström, 2005). När socialstyrelsen (2008) använder 
begreppet evidensbaserad praktik, syftar det på en praktik som är baserad på en 
sammanvägning av brukarens erfarenheter, den professionelles expertis samt bäst befintliga 
vetenskapliga kunskap (SOU 2008:18; Cheers, 2006). För att en enstaka metod ska kunna 
kallas evidensbaserad fordras att den kontrollerats enligt vetenskapliga kriterier (Cheers, 
2006). För att det ska vara frågan om en metod krävs att det rör sig om ”strategiskt utformade, 
planmässiga och systematiska aktiviteter som används i klientarbetet eller för att reglera 
klientarbetet” (Bergmark & Lundström, 1998, s.298). 

Kunskaperna som ligger till grund för insatserna inom socialtjänsten upplevs inte vara fullt 
utvecklade (SOU 2008:18). Arbetet bedrivs framför allt på grund av yrkesmässiga 
erfarenheter i kombination med lagstiftning och direktiv för ärendehandläggning. Allt för 
sällan bedrivs socialtjänsten utifrån kunskap om vilken verkan olika insatser, arbetssätt och 
metoder har. Socialstyrelsen ser därför ett ökat behov av åtgärder till stöd för en fortsatt 
kunskapsutveckling inom socialtjänsten. Ändamålet är att utveckla en evidensbaserad praktik 
(SOU 2008:18). Detta ytterst för att om möjligt nå upp till de höga målsättningarna i 
socialtjänstlagen (SOU 2008:18). 

Då arbetet inom socialtjänsten enligt Socialstyrelsen (2008) innefattar flera olika 
verksamhetsområden innebär det samtidigt att de professionella är i behov av olika 
kompetenser. Det går samtidigt att urskilja ett antal generella krav som, oavsett 
verksamhetsområde, är nödvändiga för att det ska vara möjligt att bedriva en evidensbaserad 
praktik (SOU 2008:18). Dessa generella kunskaper är att de anställda har en relevant 
grundutbildning, att det finns möjligheter till vidareutbildning och kompetensutveckling. 
Andra viktiga förutsättningar för att det praktiska sociala arbetet ska präglas av en aktiv 
kunskapsanvändning är att de anställda ges möjlighet att ta del av aktuell forskning inom sitt 
område, att de har möjlighet att ta del av andra kollegers erfarenheter liksom att chefer och 
ledning på olika sätt stöder ett aktivt kunskapssökande (a.a.; Cheers, 2006). 

En viktig utgångspunkt för en evidensbaserad praktik är uppföljning och utvärdering. Så 
länge vikten av det sociala arbetets insatser inte kontrolleras empiriskt ter sig utsikterna för 
socialtjänsten att bli en evidensbaserad verksamhet som mycket begränsade. Systematisk 
dokumentation och uppföljning är en del av det dagliga arbetet med klienterna, utvärdering 
däremot kräver speciell kompetens och samarbete med aktiva forskare. Kvantitativa metoder 
och ett väl fungerade datorstöd är nödvändigt för att genomföra sådana projekt med en rimlig 
arbetsinsats. Både dokumentation, uppföljning och utvärdering måste vara av god kvalitet 
eftersom resultatet kan få konsekvenser både för enskilda klienter och verksamheter. Med en 
större andel tillämpad social forskning skulle också socialarbetarnas beroende av tillfälliga 
trender och auktoriteter inom området minska (Gambrill, 1999).  
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En evidensbaserad praktik utgår från att det finns resultat från kvalificerad forskning som kan 
var instruktiv för det praktiska sociala arbetet (SOU 2008:18). Utbildning och forskning inom 
socialt arbete är ett förhållandevis ungt ämne och en begränsad företeelse, både internationellt 
och i Sverige. Sverige fick sin första professor i socialt arbete 1979 (SOU 2008:18). Genom 
olika organisationsförändringar skärper de svenska universiteten utbildningskraven vad det 
gäller områdets vetenskapliga grund och höjer samtidigt kompetensen inom utredning och 
utvärderingsarbetet (a.a.). 

Till myndigheternas uppgift hör att samla in, ställa samman, analysera och förmedla 
kunskap, att göra utvärderingar på nationell nivå, liksom att ta fram riktlinjer och 
beslutsunderlag baserade på lagstiftning och kunskap (SOU 2008:18). Mot bakgrund av 
behovet av evidensbaserad kunskapsbank togs det fram nationella riktlinjer (Socialstyrelsen, 
2007a) för olika delområden inom socialtjänstens verksamhetsområde (a.a.). En annan dylik 
ansträngning syns i de nationella kompetenskraven för socialtjänstpersonal. Där är 
utgångspunkten för arbetet vilka krav på kunskaper och färdigheter brukare och klienter ska 
kunna ställa på socialtjänstpersonal. Beskrivningarna anger områden där det ställs särskilda 
krav på den professionelles teoretiska och praktiska vetande. De bygger på aktuell kunskap 
från lagar, andra rättsliga dokument, från forskning, tillsyn, utvärdering och kvalificerat 
utvecklingsarbete inom området samt etiska aspekter (a.a.). Institutet för utveckling av 
metoder i socialt arbete (IMS) är ett led i det statliga ansvaret för att främja en evidensbaserad 
kunskapsbank. IMS arbetar med systematiska metoder för bedömning, genomför studier av 
sociala insatsers resultat, genomför kunskapsöversikter och sprider information om forskning 
(a.a.). Även statens institutionsstyrelse (SiS) som ansvarar för statens vård och behandling av 
ungdomar och vuxna missbrukare, bedriver egen forskning och metodutveckling i samarbete 
med universitet och högskolor (a.a.). Kommunerna har genom olika forsknings- och 
utvecklingsenheter (FoU) bedrivit studier som påverkat metod- och utvecklingsarbetet inom 
det specifika sociala problemområdet (a.a.). 

Ett problem är att det saknas enkla och användarvänliga metoder för att dokumentera och 
identifiera behovet av vård och behandling för klienter med alkohol- och drogmissbruk har 
hämmat både den professionella utvecklingen och forskningen inom området. Det har gjort 
det svårt att genomföra systematiska uppföljningar och utvärderingar baserade på användbara 
data och med rimliga arbetsinsatser (Engström, 2005). Socialstyrelsen (2008) anger att de 
resurser som avsätts för utvärdering av insatser är allt för små mot de förväntningar som ställs 
på utvärderingen i fråga (SOU 2008:18). 

En evidensbaserad praktik ställer krav på både personal och organisation. De anställda bör 
ha relevant kunskap tillgänglig eller utrymme att söka efter den (a.a.). Samtidigt som en 
evidensbaserad praktik bör prioritera ett brukarperspektiv. Arbetet behöver organiseras så att 
det ges möjlighet att följa upp resultat, dokumentera, utbyta viktiga erfarenheter och kunna 
uttrycka inom vilka områden man behöver ytterligare kunskapsstöd. Det är också viktigt att 
ha kommunikation mellan praktiken och forskarsamhället (a.a.; Cheers, 2006). 

Bilson (2005) ställer frågan till vad eller till vilket problem är den evidensbaserade 
praktiken (EBP) själva lösningen. Man utgår då ifrån att utövarna har misslyckats med att 
använda vetenskapliga bevis för att bestämma en viss åtgärd. De har istället fortsatt att 
använda interventioner som visat sig vara ineffektiva eller harmlösa. EBP har tillsyfte att 
svepa bort föråldrade tillvägagångssätt och idéer (a.a.). EBP lovar inte bara bättre behandling 
och interventioner, utan ger även löfte om större jämlikhet och rättvisa gällande resurser både 
på lokal och på nationell nivå (a.a.). 

Kritiken mot EBP är att man har sett en fara för att den ska utmynna i att bli till någon 
slags kokbok med ekonomiskt förmånliga åtgärder för särskilda problem (Taylor, 2000). Det 
är också möjligt att metoden enbart avser att sänka kostnaderna och därmed hindrar den 
kliniska friheten (Sackett, m.fl., 1996; Cheers, 2006). Vidare har det funnits farhågor för att 
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ett evidensbaserat förhållningssätt skulle innebära ett hot mot exempelvis humanismen inom 
vården (Willman & Stoltz, 2002).  

Bilson (2005) nämner att ett problem för socialt arbete i samband med EBP är att kunskap 
från undersökningar sällan kommer enkelt förpackade, varför resultatet blir mer vanskligt att 
använda i EBP. En nackdel är att EBP är fokuserat på interventioner och resultat, och att 
hänsyn inte tas till svårigheter kring diagnostisering, utvärdering och fallbeskrivningar, (a.a.). 
Bilson (2005) uttrycker att den energi som ges till EBP är mer en källa till värme än en källa 
till ljus och innan EBP har funnit en mer utvecklad och inneslutande form, behöver vi vara 
fortsatt kritiska (a.a.). 

Allians 
Om alliansen skapas tidigt i behandlingen och socialarbetaren är strukturerad är även 
förutsättningarna för ett kvalitativt behandlingsresultat goda. Klienterna efterfrågar 
engagerade och aktiva socialarbetare, framför behandlare som agerar neutralt i behandlingen, 
har behandlingen dessutom visat på goda resultat ökar förutsättningarna för alliansskapande 
(Hersoug, m.fl., 2001; Fenton, m.fl., 2001). Engström (2005) har studerat hur alliansen mellan 
klient och handläggare ser ut. Undersökningen gick ut på att skapa två testgrupper varav den 
ena skulle bestå av klienter som intervjuades med stöd av ASI medan den andra inte 
intervjuades med hjälp av bedömningsinstrument. Resultatet visade att det inte förekom 
någon skillnad när det gäller alliansen mellan dessa parter och inte heller att det skulle 
påverka relationen negativt på något annat sätt.  

Matchning 
Matchning innebär att via utforskning och bedömning av individens problem och behov, välja 
den bästa behandlingsinsatsen som passar klienten. Det betyder dock inte att man enbart 
fokuserar på att hitta den bästa behandlingsformen utan att man som socialarbetare även ser 
på behandlingen ur ett längre perspektiv. Då en person med missbruksproblematik många 
gånger har både sociala, psykiska och fysiska problem är det av vikt att få hjälp på alla dessa 
områden och inte enbart på en eller två, eftersom det annars kan komma att leda till 
ofullständiga insatser som blir avgränsade och tillfälliga. På grund av att klienter med 
missbruksproblematik kan ha utvecklat skada till följd av olika preparat de använt, kan det bli 
en svårighet för individen att ta del och vara aktiv i behandlingsplaneringen. Det är således 
viktigt att behandlaren kan vara flexibel under planeringens gång (Melin & Näsholm, 1998; 
Öjehagen, m.fl., 2000). 

Matchning är en kontinuerlig process, det vill säga att utvärderingar kring klientens 
behandlingsform och utveckling bör tas upp under flera tillfällen då klienten befinner sig 
under behandling. Anledningen till detta är att klientens situation kan ha förbättrats eller 
försämrats, vilket innebär att behandlingen kan behöva utvecklas eller ändras (Melin & 
Näsholm, 1999; Öjehagen, m.fl.).  

När en matchning görs kan det resultera i att klienten inte enbart får insatser från ett håll, 
det vill säga från en institution, det kan många gånger ge ett bättre resultat om behandlingen 
kommer från olika håll, till exempel från en utomstående terapeut. Därför är det viktigt då 
man utför en matchningen att ta hänsyn till klientens alla behov (Melin & Näsholm, 1998).  
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METOD 
Val av metod 
För att få en så nyanserad bild som möjligt av förutsättningarna för användandet av 
bedömningsinstrument inom arbetet med missbruks- och beroendevård valdes en kombination 
av både kvantitativ och kvalitativ metod (Holme och Solvang 1997). Tanken med 
undersökningen var att den skulle göras med hjälp av en enkät och till ett femtontal 
respondenter. Antalet respondenter kom sig av att materialet skulle kunna bli nog stort för att 
sen bearbeta med hjälp av kvantitativa analysmetoder. Valet av en kvantitativ metod skulle 
förenkla datainsamlingen och spara tid. Den efterföljande sammanställningen av resultatet 
skulle också gå att omvandla till siffror (Holme och Solvang 1997). Några frågor fick vara 
öppna för att ge respondenterna möjlighet att utveckla svaren och på samma gång ge 
möjlighet till en djupare tolkning av den sociala processen (a.a.). 

Litteraturanskaffning och källkritik 
Sökkategorier till denna undersökning har valts utifrån studiens syfte och de kunskaper som 
författarna tillskansat sig under utbildningen, vilket även gäller valet av litteratur. Diskussion 
har också förts mellan författarna och de anställda vid Örebros universitet som föranlett denna 
studie. Dessa resonemang har utmynnat i de sökord som använts. Sökningen har skett via 
Örebros universitetsbibliotek och dess olika databaser; LIBRIS; Voyager; DIVA, OAIster och 
Socialvetenskap. Bibliotekets tidskriftsförteckning, med fulltext har använts där det sökts 
efter de tidskrifter som varit relevanta för studien: Addiction British Journal of social Work, 
British Medical Journal, American Journal of Drug & Alcohol Abuse; American Journal on 
Addictions; Nordisk alkohol & narkotikatidskrift. Families in Society, Socialvetenskaplig 
tidskrift. Sökord som använts i dessa databaser och tidskrifter har varit: dokumentation, 
missbruk*, addiction*, ASI, Addiction Severity Index, bedömningsinstrument i 
missbruksvård, alkoholmissbruk, drogmissbruk, evidence based practice; evidensbaserad 
praktik, evidence based medicine evidensbaserad medicin, vetenskapliga metoder, enkät, 
missbruksvård, ADDIS, behandling av missbruksproblematik, evidensbaserad kunskap, 
evidensbaserad praktik inom missbruksvården. Sökning har även skett genom internetportaler 
så som Socialstyrelsen, Google. Vissa av sökorden har uppstått genom kedjesökning, det vill 
säga att läsa referenslistor från de uppsatser och avhandlingar som hittats genom sökningen 
och därigenom fått uppslag till studien. Då sökträffarna varit av varierat antal och av skild 
relevans så har uppsatsförfattarna valt att redovisa det sammanlagda antalet träffar i 
tabellform, se nedan (Fig. 1). 

Databas + 
Internetportaler Sökord 

 Antal 
träffar Avgränsningar 

Material i 
arbetet 

DIVA Dokumentation 23  1 
LIBRIS missbruk*  2410 e-resurs 

(101 träffar) 
5 

Voyager Evidence based practice, 
evidence based medicine, 
Vetenskapliga metoder, enkät 

147  4 

Socialstyrelsen bedömningsinstrument i 
missbruksvård 
ASI, ADDIS  

197  5 

OAIster Evidence based practice 242  1 
Socialvetenskap Missbruksvård 

bedömningsinstrument 
4  2 
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Google Addiction Severity Index ASI 
missbruk, missbruksvård, 
ADDIS, behandling av 
missbruksproblematik, 
evidensbaserad kunskap , 
evidensbaserad praktik inom 
missbruksvården 

38100 ASI, rapporter, i 
socialtjänsten 
(78 träffar) 

1 

Kedjesök    13 

Fig. 1. Träfflista litteratursök. 

Genom att söka igenom litteraturlistor i tidigare forskning har det uppstått uppslag till böcker 
och skrifter. Ejvegård (2003) säger att genom att följa några referenskedjor kan man ganska 
fort hitta de arbeten som verkar väsentliga för det ämne man valt. Så långt det är möjligt har 
primärkällan till litteraturen i detta arbete sökts upp trots att uppslaget kommit från andra 
arbetens referenslistor. Ibland är svårt att avgöra vad som är primär och sekundärkällor vilket 
Holme och Solvang (1997) tar upp. I denna undersökning har även en del material funnits på 
Internet där primärkällan inte alltid varit angiven varför detta därför har förkastats som 
irrelevant material. Holme och Solvang (1997) beskriver att en källgranskning har fyra faser, 
observation, ursprung, tolkning och användbarhet och att finna källmaterial är ett slitsamt 
förlopp och ibland kan man stå utan giltiga referenser samtidigt som det finns ett överflöd av 
irrelevant material (a.a.). 

Andra tillvägagångssätt som användes var att via olika rapporter ta del av relevant fakta. 
Dessa rapporter kom ifrån Statens Offentliga Utredningar (SOU), (FoU) och även Institutet 
för utveckling av metoder i socialt arbete (IMS). Vid förklaring av de olika 
bedömningsinstrumenten till stor del använt oss av ”Metodguiden” som är en webbaserad 
informationstjänst som tillhandahålls av Institutet för utveckling av metoder i socialt arbete 
(IMS) via Socialstyrelsens hemsida. 

Etiska övervägande  
För att samhället och enskilda individer ska utvecklas är det av vikt att forskning bedrivs, 
samtidigt som en hög kvalitet på forskningen ska eftersträvas och väsentliga frågor ska 
undersökas. Med hjälp av forskning kan resultatet sen användas till förbättring av 
arbetsmetoder inom olika organisationer. Det finns individskyddskrav som inte enbart 
fungerar som ett skydd för undersökningspersoner utan även ska fungera som vägledning för 
forskare och deras tillvägagångssätt (Vetenskapsrådet, 2001). 

I missivbrevet och vid första telefonkontakten informerades respondenterna om syftet med 
studien och att deras bidrag till undersökningen kan komma att öka kunskapen kring 
bedömningsinstrument. Samtidigt inhämtades även deras medgivande till medverkan. Även 
kontaktuppgifterna till uppsatsskribenterna och studiens uppdragsgivare framkom i brevet. De 
tillfrågade underrättades också om att de kunde avbryta sitt deltagande i studien när som helst 
utan att bli ifrågasatta om sitt beslut att avbryta medverkan. Därmed är informations- och 
samtyckeskravet fyllt (a.a.). 

Att respondenternas personuppgifter och kommunernas namn skulle avidentifieras kunde 
utläsas i missivbrevet, dessutom valde uppsatsskribenterna att upplysa vederbörande om detta 
strax innan intervjun trädde i kraft. Detta gjordes medvetet då det inte fanns hundraprocentig 
säkerhet att respondenterna hade tagit del av det missivbrev som skickats ut via mail. Det 
inspelade materialet och de besvarade enkäterna förvarades på ett ställe där obehöriga inte 
kunde komma i kontakt med materialet. Under den slutliga sammanställningen bestämdes 
slutligen att avidentifiera länet. Detta beslut togs för att det annars ansågs vara enkelt att finna 
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ut vilken kommun som uppgett vad. Även konfidentialitetskravet är därför uppfyllt. Då 
respondenterna blev informerade via följebrevet att studiens resultat kan komma att publiceras 
vetenskapligt uppfylldes också nyttjandekravet (a.a.). 

Konstruktion av enkät  
För att bygga en enkät till en undersökning behövs det ett syfte och inledning, dels för att ha 
en innebörd att hålla sig till. Holme & Solvang (1997) säger att enkäten är den slutliga 
operationaliseringen av den teoretiska frågeställningen. Genom att läsa olika rapporter, som 
till exempel ”Användning av bedömningsinstrument i missbruksvården – En nationell 
kartläggning och fallstudie av två län” väcktes tankar och förslag till enkätfrågorna 
(Abrahamsson och Tryggvesson, 2008). I samma syfte användes Socialtjänstenkät LVM 2003 
(Palmgren, 2003) och Metoder för missbrukarvården (Nyström, 2003). Båda skrifterna bidrog 
till idéer om hur frågor kan kategoriseras och hur svarsalternativ kan ställas upp. 

Hur viktigt var då förarbetet kring enkäten? Under utformningen av enkäten diskuterades 
frågorna, dels gällande ordförståelse och dels på hur olika en formulering skulle kunna tolkas. 
Genom detta framkom att frågorna framför allt skulle vara enkla och ge de svar som behövdes 
utifrån vårt syfte. Viktigt var att klargöra, kategorisera och dela in frågorna på ett tydligt sätt. 
Vilka frågor som ställs, hur de skrivs och hur de framförs avgör definitivt vilket svar som ges 
(Andersson, 1985; Holme och Solvang, 1997).  

Sammanställning av missivbrev 
Följebrevet sammanställdes med hjälp av att studera andra missivbrev. Det har även tagits del 
av litteratur som handlar om hur ett missivbrev kan utformas. Trost (1986) menar att 
följebrevet bör vara både detaljerat och kortfattat på samma gång. Risken med ett långt 
missivbrev är att respondenterna kan tappa intresset och därmed inte engagerar sig i att svara 
på enkäten (a.a.).  

Av följebrevet framgick det som ansågs kunna vara av vikt för respondenten (se bilaga 1). 
Där gavs en kortfattad bakgrundinformation gällande Socialstyrelsens (2007) nationella 
riktlinjer för missbruks- och beroendevård och syftet med enkätundersökningen. Det framgick 
även i brevet att varje respondent och kommun skulle avidentifieras och att intervjun skulle 
spelas in men att materialet skulle raderas så fort transkriberingen var färdig. Där fanns 
dessutom kontaktinformation till uppsatsskribenterna och till dem som initierade studien. 

Urval 
I undersökningens initialskede och utifrån uppsatsens storlek bestämdes att ett femtontal 
respondenter var lämpligt. Därefter uppsöktes ett län med ett passande antal kommuner. Detta 
kallas ett icke-proportionellt kvoturval, vilket medför osäker representativitet (Holme och 
Solvang, 1997). Kommunerna skulle ha olika egenskaper, såsom en verksamhet inom 
missbruks- och beroendevård, samt att deras handläggare skulle använda någon typ av 
bedömningsinstrument. För att nå lämpliga respondenter i kommunerna ringdes deras 
respektive telefonväxel upp. Via dem skapades sedan kontakt med en handläggare som föll 
under kriterierna att de arbetade med missbruk- och beroendevård och att de använde 
bedömningsinstrument eller bearbetade resultatet av det på något sätt. I detta andra skede 
bestämde forskarna inte längre över vilken handläggare som skulle bli respondent, varför 
urvalet i steg två blev ett tillfällighetsurval. Med tillfällighetsurval menas att man väljer de 
respondenter som är mest tillgängliga eller lättast att få tag på (a.a.). Förutom att göra det mest 
tillgängliga urvalet kan det finnas andra urval som tas vid beaktning, till exempel hur många 
enheter och vem på enheten som ska undersökas. För övrigt kan inget av urvalen representera 
hela populationen då det i så fall skulle leda till ett missvisande resultat (a.a.).  
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Enligt Holme och Solvang (1997) förekommer bortfall i alla slags undersökningar och detta 
kan bero på att forskaren inte fått tag på enheten eller personen eller att respondenterna valt 
att inte delta i undersökningen. Det är dessutom viktigt menar Holme och Solvang (1997) att 
man ska beakta bortfall innan analysen och resultatet inleds (a.a.). Två av våra tilltänkta 
kommuner kunde inte uppbringa någon person utifrån kriterierna varför dessa två föll bort 
från undersökningen. En kommun köpte tjänsten med bedömningsinstrument externt men 
valde att ändå delta i undersökningen då den ansåg sig kunna svara på frågor om vad denna 
använde resultatet av bedömningsinstrument till.  

Intervjuns tillvägagångssätt och genomförande 
Anskaffningen av respondenterna började genom att kommunernas hemsidor i ett län söktes 
igenom efter telefonnummer till dem som arbetar med vuxna personer med 
missbruksproblematik. Andra steget blev att kontakta de tolv kommunerna för att finna de 
specifika respondenter och boka en telefonintervju med dessa. Respondenterna ombads också 
att uppge en mailadress för det missivbrev (se bilaga 1) som skickades till dem innan 
intervjun ägde rum.  

På avtalad dag och tid blev respondenterna intervjuade via telefon och varje samtal tog ca 
30 minuter att genomföra. Samtliga intervjuer spelades in med hjälp av bandinspelare för att 
intervjuaren skulle kunna ha full uppmärksamhet på respondenten. Andersson (1985) menar 
att inspelningen av intervjuer är ett bra stöd för minnet och att man med hjälp av det inspelade 
materialet kan komplettera intervjuanteckningar. Bandinspelare lånades från Örebro 
universitet. 

Databearbetning och analysförfaranden  
Vår undersökning bestod till en början av tolv respondenter. Av dessa var det tio som ansåg 
sig kunna delta i vår intervjuenkät, varav en använde extern hjälp med arbetet. Denna person 
valde ändå att delta i undersökningen. Om denna respondent inte har svarat på en fråga räknas 
det som bortfall, vilket redovisas löpande i sammanställningen. Återkommande svar återges i 
procentform, medan enstaka svar redovisas som löpande text. 

Det kvalitativa och det kvantitativa resultatet sammanställdes till att börja med var för sig. 
Det kvalitativa materialet och de öppna frågorna sammanställdes genom att lägga likartade 
svar intill varandra och sen kategorisera dem enligt det mönster som uppstod (Marlow, 2005). 
Även i öppna svar kan innehållet utforskas, delas upp i olika typer och kvantifieras 
(Andersson, 1985). De kvantitativa svaren sammanställdes manuellt till siffror och fördes sen 
in i tabeller. Under arbetet med sammanställningen upptäcktes vissa samband mellan 
kvantitativa och kvalitativa svar vilka sammanställdes manuellt i analysen. Till hjälp för 
sammanställning av resultatet användes dataprogrammen Excel och Word. 

Validitet, reliabilitet och generaliseringsanspråk 
Med denna undersökning avsåg vi att mäta i vilken utsträckning och i vilket syfte handläggare 
i ett svenskt län, använder bedömningsinstrument inom socialtjänstens arbete med missbruks- 
och beroendevård. I undersökningen deltog tio av tolv tillfrågade kommuner (83 %). De 
tillfrågade respondenterna passade in på kriterierna att ha kunskap om eller vara användare av 
bedömningsinstrument i sitt arbete med missbruks- och beroendevård. Dessutom var 
undersökningens frågeställningar förankrade i de slutna enkätfrågorna. Med bakgrund av att 
studien haft en tydlig inriktning, att undersöka förekomsten av bedömningsinstrument i några 
svenska kommuner, därför kan det anses var hög giltighet och validitet på densamma. 
Undersökningen anses inte ha varit bred utan har bara tagit mått på vad den avsåg att mäta 
(Ejvegård, 2003). Gällande den kvalitativa delen av resultatet sjunker validiteten då dessa svar 
påverkats av vad intervjuaren uppfattat att respondenten sagt och hur sammanställningen och 
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kategoriseringen har utförts av forskaren (Marlow, 2005). Det var angeläget att sammanställa 
de kvalitativa svaren kategoriskt utan att ändra dess innebörd. Andersson (1985) föreslår att 
två kodare oberoende av varandra kan analysera materialet för att kontrollera om utfallet blir 
detsamma. Detta gjordes vid en del av sammanställningen av det kvalitativa materialet vilket 
påverkar validiteten positivt. 

Om en liknande undersökning skulle göras en gång till, under liknande förutsättningar 
skulle troligen inte resultatet bli detsamma. Processen kring bedömningsinstrument och 
användandet av det är ett rörligt objekt samtidigt som att våra respondenter och deras 
kunskaper, inställning och medvetenhet om ämnet också kan ha förändrats bara genom att 
delta i studien. De olika kommunerna är även de i ständig förändring och inte representativa 
för varandra. Med de argumenten och tidsfaktorn, att det är mycket som förändras med tiden, 
kan det sägas att reliabiliteten eller tillförlitligheten i denna studie är låg (Ejvegård 2003). 

Undersökningen är heller inte generaliserbar på grund av att det är bara tolv av landets för 
närvarande tvåhundranittio kommuner (4 %) som erbjöds att delta i den. Dessutom kan en 
kommuns förutsättningar skilja sig politiskt, ekonomiskt och kulturellt från andra kommuner, 
vilket påverkar hur dessa fördelar resurser exempelvis till arbetet med missbruks- och 
beroendevård. Därför kan undersökningen inte sägas vara generell och gälla för alla landets 
kommuner (Marlow, 2005). 

Metoddiskussion 
En metod är ett verktyg, ett tillvägagångssätt för att lösa en uppgift och nå fram till ny vetskap 
Holme och Solvang (1997). Det är också en grundläggande del av uppsats att tala om vad som 
har föregått metodvalet (Ejvegård, 2003). I detta fall valdes en kombination av både 
kvantitativ och kvalitativ metod för att få en så mångsidig bild som möjligt av 
förutsättningarna för användandet av bedömningsinstrument (Holme och Solvang, 1997). En 
fördel med vald metod var i utgångsläget att mycket material kunde inhämtas från många 
respondenter på kort tid (Andersson, 1985). En begränsning med vald metod var att om 
förarbetet var tillräckligt eller inte blev tydligt först vid själva intervjutillfället. Då framgick 
det om frågorna var enkla att tolka för respondenten. Och det var först vid 
resultatsammanställning och analys som det framkom om svaren kunde användas på ett 
tillfredställande sätt tillsammans med tolkningsram och tidigare forskning. 
För sammanställning av resultatet var dataprogrammet SPSS tänkt att användas för att ge 
arbetet en tydligare översikt. Holme och Solvang (1997) menar att rådata bör bearbetas på ett 
sätt som underlättar för forskaren att se resultatet ur ett systematiskt perspektiv och detta kan 
göras via dataprogram som är framtagna för kvalitativa undersökningar. Då respondenterna i 
vår undersökning blev få till antalet, försvann även behovet av att använda dataprogrammet 
SPSS. 

Enligt Holme och Solvang (1997) kan en fördel med att använda flera metoder stärka 
tilliten till analysresultaten samtidigt som olika metoder kan leda till olika resultat. I denna 
undersökning åstadkom användandet av två metoder att helhetsbilden stimulerades. 

Ejvegård (2003) tar upp fördelar och nackdelar med att jobba i grupp, hur 
inlärningsförloppet kan förbättras med flera deltagare eller att för många medlemmar kan ta 
tid från själva arbetet med uppsatsen. Detta diskuterades av deltagarna löpande under arbetets 
gång vilket utmynnade i att arbetet fördelades med hänsyn till detta. En del uppgifter utfördes 
med alla närvarande, medan en del arbete genomfördes i enskildhet eller med endast två 
medlemmar. Genom arbetet har det diskuterats om huruvida det skulle framgå att 
undersökningen gällde ett särskilt län eller inte. Från början var denna avgränsning med 
varför att ta bort benämningen län och istället skriva om ett antal kommuner, vilka som helst, 
ansågs vara att frisera sanningen då det inte var så urvalet och begränsningen behandlats. 
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RESULTAT 
Hur frekvent är användandet av bedömningsinstrument?  
I de tio undersökta kommunerna var det sammanlagt fyrtio personer som arbetade med 
missbruksärenden. Åtta av tio arbetsplatser hade färre än fyra personer som arbetade med 
missbruks- och beroendevård. Två respondenter uppgav att de var mellan nio och tolv 
personer som arbetade med missbruks- och beroendevård på deras arbetsplats. 

Av tio respondenter uppgav åtta (80 %) att de arbetade med ASI, tre respondenter (30 %) 
uppgav att de använde ADDIS, två respondenter (20 %) uppgav att de använde AUDIT och 
två respondenter (20 %) uppgav att de använde DUDIT. I tabellen nedan (Fig. 2) anges vilka 
bedömningsinstrument används av de handläggare som arbetar med missbruksärenden. Fyra 
arbetsplatser använder fler än ett bedömningsinstrument. 
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Fig. 2. Vilka bedömningsinstrument används av handläggarna. 

De tillfrågade respondenter svarade att de har arbetat med bedömningsinstrument från 1 år 
upp till 6 år. Medelvärdet för användningstiden bland respondenterna blev 2,6 år. Gällande 
utbildning visar vår undersökning att 33 av totalt 40 personer (82 %) som arbetar med 
missbruksärenden har utbildning i bedömningsinstrument. 

På frågan om hur stor andel av personalen på enheten som använder vilket 
bedömningsinstrument blev det följande resultat6. Mest använt var ASI då det var tre 
arbetsplatser där 100 % av personalen använder detta. Minst använt var AUDIT och DUDIT 
då det var två arbetsplatser där upp till 25 % av personalen använder dessa, se fig. 3: 

  25 % 50 % 100 % 

ASI 1 3 3 

ADDIS  3  

AUDIT 1 1  

Bedömningsinstrument 

DUDIT 1 1  

Figur. 3. Hur stor andel av personalen på enheten använder vilket bedömningsinstrument. 

                                                 
6 Fyra av tio arbetsplatser använder fler än ett bedömningsinstrument. 
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I tabellen nedan (Fig. 4) ser man fördelningen av hur stor andel av ärenden som handläggaren 
uppskattar att denna använder bedömningsinstrument? Här har även den respondent som 
köper tjänsten externt gett svaret 0 %. 
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Fig. 4. I hur stor andel av ärenden används bedömningsinstrument. 

I tabellen nedan (Fig. 5) visas i hur stor andel av ärendena handläggaren uppskattar att denne 
använder resultatet av bedömningsinstrument för val av insats. 
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Fig. 5 Andel av ärenden där resultaten av bedömningsinstrument används för val av insats. 

Vad det gäller datastöd hade och fyra av tio (40 %) tillgång till detta och de uppgav att de 
använde stödet till 100 %. Av dessa fyra respondenter angav tre av tio (30 %) att de använde 
ASI-NET och en av tio (10 %) överförde resultatet av ADDIS till en datamall (Fig.6.). 

Datastöd/ASI-NET Annat datastöd Har inte datastöd 
3 1 6 

Fig. 6 Tillgång till datastöd och till vilket 
Två av dem som har datastöd (ASI-NET) gör det för att få statistiskt underlag för att studera 
klientförändringar. De två andra som har datastöd och använder det uppger att de inte drar 
nytta av det till någon form av statistiska sammanställningar. Vad dessa då använder 
datastödet till framgick inte i denna undersökning. 

Sex av tio respondenter (60 %) hade inte tillgång till datastöd (Fig.6) och anledningarna till 
detta uppgavs vara att det är för dyrt i förhållande till antalet användare på arbetsplatsen, att 
det skulle ta för mycket tid att implementera datastöd, eller att man köper den tjänsten externt. 
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Till vad används bedömningsinstrument? 
Här angav respondenterna flera alternativ och det var även ett bortfall. Av de nio svarande 
respondenterna använder samtliga (100 %) bedömningsinstrument till bedömning, medan en 
respondent använder det till sammanställning, se tabell nedan (Fig. 7). 
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Fig. 7. Syftet med bedömningsinstrument 

Andra syften att använda bedömningsinstrument, än de som nämns i tabellen ovan (Fig.7) 
uppgavs i två fall av tio (20 %) vara kartläggning. I ett fall sa man sig med hjälp av verktyget 
kunna bedöma helheten då man ser över olika livsområden. Förutom detta så används 
bedömningen, vid förfrågan, som information till läkare eller socialförvaltning. Andra syften 
var att få ett klientperspektiv eller att skapa en relation med klienten. Här nedan (Fig. 8) 
beskrivs mer specifikt till vad bedömningsinstrument används till inom vården av 
missbrukare. Här angavs flera alternativ och det var även ett bortfall. 

Användningsområde för 
bedömningsinstrument 

Här avser X de som svarade ja (av 
totalt nio respondenter). 

Tydliggöra klientens problematik X X X X X X X X X 
Samtalsunderlag X X X X X X X X  
Insatsbehov X X X X X X X X X 
Helhetsperspektiv X X X X X X X X X 
Sammanhållen vårdkedja för klient X X X X X     
Underlätta samverkan med andra verksamheter X X X       
Skapa ett aktivt deltagande från klienten X X X X X X X X X 
Statistisk underlag/klientförändringar X X        
Statistisk underlag/forskning          
Statistisk underlag/utvärdering          
Enhetens egen planering X         
Kartläggning av klientgrupper          
Matcha klienter med behandling X X X X X X X X  
Annat, vad?          

Fig. 8. Till vad används bedömningsinstrument. 

Hur används resultaten från bedömningsinstrumenten 
Gällande hur resultatet av bedömningsinstrument tas i beaktning vid val av insats gav alla, 
utom en respondent som räknas som bortfall, ett jakande svar (100 %). Några argument kring 
förfarandet var att det var beroende av hur allvarligt problemet är och vad man avser att utgå 
ifrån och om en klient till exempel har psykiska problem, väljs vård utifrån detta. Man vill 

 18



även matcha klienter till rätt insats. Två av tio respondenter (20 %) uppgav också att man ser 
av resultatet vilket behov klienten har, vilket underlättar val av insats. Det uppgavs dessutom 
att skattningsskalorna tas i beaktning och resultatet av bedömningsinstrumentet ligger till 
grund för fortsatt utredning. 

Frågan ställdes om resultatet från bedömningsinstrument följer med klienten in i ny 
behandlingsform och här var det ett bortfall, se tabell nedan (Fig. 9). 
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Fig. 9. Följer resultatet av bedömningsinstrument med klient in i annan behandling. 

Av nio respondenter svarade sju (77 %) att det är ”sällan eller aldrig” följde med klienten. Sex 
av nio respondenter (66 %) sade att det berodde på att det inte är något som gör på den 
enheten medan en respondent uppgav att den nya institutionen inte ville ta med tidigare 
bedömningsresultat. Om resultatet från bedömningsinstrument aldrig eller sällan följer med 
klienten in i ny behandlingsform uppgav fyra av nio respondenter (44 %) att det förutom 
ovanstående faktorer beror på att den nya vårdgivaren gör egna intervjuer. 

Gällande om socialtjänsten har kontrakt eller avtal med externa vård- och 
behandlingsinrättningar för personer med missbrukproblematik visade det sig att alla 
respondenterna (100 %) sade att det var så. En av respondenterna svarade både ja och nej på 
frågan. 
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Fig. 10. Vad har störst påverkan vid bedömning och val av insats? 
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Beträffande ”vad som påverkar val av insats till person med missbruksproblematik” har varje 
respondent uppgivit flera alternativ varför svaren behöver ses oberoende av varandra även om 
de syns i samma tabell (Fig. 10). Sju av tio (70 %) uppger att bedömningsinstrument har störst 
påverkan vid bedömning och val av insats. Av dessa är det tre av tio (30 %) som anger att de i 
51-100 % av sina ärenden använder bedömningsinstrument vid bedömning och val av insats. 
Dock svarade fyra av tio (40 %) att kontrakt med externa vårdinrättningar är avgörande. 

Angående insatsval uppger sex av tio respondenter (60 %) att andra element, i lika stor 
eller större utsträckning än alternativen bedömningsinstrument eller avtal med externa 
vårdinrättningar, varit avgörande för valet av insats. Sådana påverkansfaktorer kan vara den 
enskildes inställning eller att en annan typ av utredning har förekommit. Det kan också vara 
klientens behov som styr eller handläggarens egen bedömning och helhetsbild av klienten. En 
handläggare uppger att denne kan göra en egen ansökan till en vårdinrättning medan en annan 
uppger att också tidigare insatser tas i beaktning. 

Hur ser förutsättningarna ut för användandet av 
bedömningsinstrument? 
På frågan om man känner till de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård och 
att man enligt dessa vill utforma en evidensbaserad kunskapsbank så svarar nio av tio 
respondenter (90 %) att de känner till detta. En respondent svarar nej. 

En majoritet av de tillfrågade, sex av tio respondenter (60 %) svarar att det inte sker något 
utbyte av statistiskt underlag mellan de yrkesverksamma. Och två respondenter (20 %) är 
tveksamma om utbyte sker (fig. 11). 

Ja Nej Vet ej 
2 6 2 

Fig. 11 Sker det utbyte av statistiskt underlag mellan de yrkesverksamma 
Ovan beskrivs om det alls sker något utbyte (Fig.11). Däremot hur utbyte av statistiska 
underlag har skett har flera alternativ kunnat anges. Två av tio respondenter (20 %) svarar att 
om utbyte sker är det informellt utbyte mellan olika instanser, medan en av tio respondenter 
uppger att utbyte sker formellt genom statistiska sammanställningar. En av tio respondenter 
(10 %) säger att utbytet av statistiska underlag mellan de yrkesverksamma sker via en 
forskare som utvärderar verksamheten kontinuerligt och hans statistiska sammanställning 
vidarebefordras sen till socialnämnden i kommunen. På frågan om varför det inte sker något 
utbyte av statistiska underlag mellan de yrkesverksamma svarar två respondenter av tio (20 
%) att statistiskt utbyte ska ske inom en snar framtid. En respondent säger att FoU gör det nu, 
men inom kort kommer statistiskt utbyte att göras av den egna personalstyrkan. Andra 
argument varför utbyte inte sker är att det beror på tidsbrist och dålig kommunikation mellan 
de yrkesverksamma, att det är den biträdande enhetschefens uppgift. Två respondenter (20 %) 
säger att man inte vet varför inget utbyte sker eller att det inte har varit aktuellt. 

Om det finns tillräckligt med förutsättningar så att handläggaren kan använda sig av 
bedömningsinstrument svarar fyra av tio respondenter (40 %) att det finns det, medan sex av 
tio respondenter (60 %) menar att det inte gör det. De sex respondenter som svarade nej fick 
ytterligare chans att återge vilka faktorer som skulle underlätta för användande av 
bedömningsinstrument. Flera alternativ fick anges. Fyra av sex (66 %) svarade både mer tid, 
mer kunskap och bättre teknisk utrustning. Det minst frekventa svaret var bättre organisation, 
se tabell nedan (Fig. 12). 
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Fig. 12. Andra förutsättningar för att underlätta användandet av bedömningsinstrument. 

Andra förutsättningar än ovan som skulle underlätta användandet av bedömningsinstrument 
uppges av respondenterna vara mer ekonomiska resurser eller fler anställda. Någon anger att 
det är väl långt till Örebro för utbildning i bedömningsinstrument. En respondent uppger att 
de inte kommit så långt kring ämnet bedömningsinstrument varför den heller inte vet vilka 
förutsättningar som skulle kunna underlätta användandet. 

Fördelar med bedömningsinstrument 
Vilka fördelar- och nackdelar som finns med användandet av bedömningsinstrument i vård 
och behandling av personer med missbruk ställdes som en öppen fråga och respondenterna 
gav vardera fyra till sex svar som i vissa fall liknade varandra. De mest återkommande svaren 
återges i procentform medan enstaka svar redovisas som löpande text. Samtliga svar redovisas 
här i en kategoriserad sammanställning. 

Fördelar gällande helhetsbild, kommunikation, tidsaspekt och handläggarroll. 
Sex av tio respondenter (60 %) uppger att det är ett enkelt sätt att få fram mycket information 
vilket ger en bra helhetsbild över bland annat hjälpbehov. Fyra respondenter (40 %) uppger att 
klienterna genom samma frågor får lika behandling vilket de anser ökar rättssäkerheten och 
rättvisan. En fördel är dessutom att klienterna ges samma frågor oavsett förutfattade meningar 
hos handläggaren. Två respondenter (20 %) uppger att det är en fördel att se över sju 
livsområden. Dessutom anser någon att det är en fördel med mycket frågor som stöd för att få 
så mycket information som möjligt. Med bedömningsinstrument blir det en bra genomarbetad 
utredning och frågebatteriet underlättar även klientens insikt var de befinner sig till exempel 
utifrån beroendet av alkohol och hur stort intaget är totalt. 

Två av tio respondenter (20 %) uppger att bedömningsinstrumentet gör klienten delaktig 
och den kan med hjälp av det förmedla sin oro och sitt hjälpbehov. Två respondenter (20 %) 
uppger att man skapar en god relation till klienten som kan bestå. En annan fördel anges vara 
bedömningsinstrumentet är bra oavsett om det är en pratig klient eller en tystlåten, det vill 
säga att den tyste tvingas att öppna sig mer och den pratiga begränsas på ett strukturerat sätt. 
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Bedömningsinstrument uppges vara väldigt bra att göra på nyinkomna klienter och en bra 
ingång till relation mellan handläggare och klient. En respondent uppger att man heller inte 
behöver lägga tid på det som redan fungerar i klientens situation.  

Två respondenter (20 %) uppger att de har möjlighet att dela upp intervjun till flera 
tillfällen och att de kan göra intervjun på upp till tre sittningar om det är nödvändigt. Någon 
anser att bedömningsinstrument i sig sparar tid. 

Bedömningsinstrumentet upplevs enkelt att använda och underlättar för handläggarrollen i 
vad denna behöver fråga klienten om. Som handläggare utvecklar man sitt sätt att intervjua 
och dessutom ger bedömningsinstrumentet ett gemensamt språk till handläggarna 
sinsemellan. 

Två av tio respondenter (20 %) nämner att bedömningsinstrument är bra för uppföljning då 
det tar ibland fram saker som inte framkommit tidigare och att instrumentet förenklar att se 
hur klientens behov har förändrats. Bedömningsinstrument underlättar för att se var resurserna 
skall sättas in. Två respondenter (20 %) anser att resultatet också kan användas statistiskt – 
hur ser målgruppen ut, ålder, problematik, i syfte att utforma rätt insatser och att man kan 
samla ASI-resultat nationellt och därigenom kartlägga vad staten bör satsa på. 

Den totala tilliten till bedömningsinstrument som ett positivt redskap uppges öka och man 
upplever att det finns fler fördelar än nackdelar med bedömningsinstrument. En respondent 
kunde inte uppge några nackdelar med bedömningsinstrument.  

Nackdelar med bedömningsinstrument 

Nackdelar gällande helhetsbild, kommunikation, tidsaspekt och handläggarroll. 
Två av tio respondenter (20 %) uppger att testet kan vara praktiskt svårt att genomföra på 
tunga missbrukare, det blir inte rätt bedömning eftersom de ofta manipulerar svaren eller 
undanhåller information. Det är även ganska stort bortfall då alla inte är skickade att genomgå 
bedömningsinstrumentets frågor på grund av att de är påverkade, nedgångna i tungt missbruk, 
psykiskt dåligt mående eller begåvningshandikappade, vilket sänker trovärdigheten. 
Bedömningsinstrument passar inte på alla, bara på mest de nyinkomna ärendena. Att följa ASI 
slaviskt gör att man missar viss information om klient – det är viktigt att göra följdfrågor vid 
intervjutillfället. 

Två respondenter (20 %) uppger att bedömningsinstrument inte är bra om klienten är 
oärlig. Frågorna kan vara krångliga för både klient och intervjuare och klienter kan uppleva 
instrumentet som tjatigt och tröttsamt. Handläggaren anser att man vinner på att ha ett vanligt 
samtal vid första mötet och göra ASI senare. Vissa frågor upplevs även vara kränkande för 
klienten, men ger samtidigt öppet spelrum för svåra frågor. 

Fyra respondenter (40 %) uppger att det är ont om tid att göra ASI ordentligt, testet är 
också omständligt, intervjun tar många timmar i anspråk, ibland krävs att man träffas vid flera 
tillfällen med följden att klienten inte alltid orkar. Man hinner ibland inte använda 
bedömningsinstrument på alla för att det tar för lång tid att intervjua och sammanställa 
resultatet, vilket särskilt uppges av dem som inte har datastöd. Bedömningsinstrument hinns 
inte med vid akuta ärenden och omedelbara omhändertaganden. 

Två av tio respondenter (20 %) uppger att handläggaren är bunden till frågorna, det är en 
fyrkantig manual och den upplevs inte vara fulländad eftersom den från början är utvecklad 
för personer med alkoholberoende. Ett annat problem med bedömningsinstrument är att 
handläggarna som gör intervjuskattningarna tänker olika vilket kan leda till olika 
bedömningar. Ytterligare en respondent upplever att intervjuerna även kan bli 
slentrianmässiga och att man kan missa sådant som är viktigt för vård och behandling. 

Två av tio respondenter (20 %) uppger som nackdel att resultatet av bedömningsinstrument 
är en färskvara och behöver göras om flera gånger. En annan nackdel är att det finns en 
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tendens att komplexiteten ökar gällande till exempel blandmissbruk och dubbeldiagnoser, 
vilket försvårar för användandet av bedömningsinstrument. 

ANALYS 

Förutsättningar och frekvens 
Cheers (2006), Bergmark och Lundström (1998) menar att en metod måste ha kontrollerats 
enligt vetenskapliga kriterier samt vara strategiskt utformade, planmässiga och systematiska. 
Bilson (2005) menar att kunskap från undersökningar i socialt arbete försvåras då dessa 
uppgifter sällan kommer enkelt förpackade. Det finns stora problem kring arbetet med att 
diagnostisera, utvärdera och göra fallbeskrivningar och att detta gör det svårare att använda 
resultaten i en systematisk utformad evidensbaserad praktik (EBP). För att det praktiska 
sociala arbetet ska innefatta frekvent användande av tidigare kunskap och forskning krävs att 
alla kan ta del av kollegors erfarenheter och befintlig forskning inom området, samt att chefer 
stödjer ett aktivt kunskapssökande (SOU 2008:18). Möjligheten för att socialtjänsten ska bli 
en evidensbaserad verksamhet verkar enligt Gambrill (1999) vara mycket begränsad då vikten 
av det sociala arbetet inte kontrolleras empiriskt, dels eftersom detta kräver en speciell 
kompetens och behöver utföras av forskare och dels att det behöver göras systematiskt med 
hjälp av datastöd, för en rimlig arbetsinsats. I vår undersökning så var det mer tid, mer 
kunskap och bättre teknisk utrustning som var avgörande faktorer för att öka användandet av 
bedömningsinstrument, och den andel (60 %), som sa att det inte förekom statistiska 
sammanställningar ansåg att mer tid och kommunikation mellan de yrkesverksamma kunde 
öka arbetet kring detta.  

 Sex av tio (60 %) av respondenterna svarade att de inte har tillgång till datastöd och 
därmed görs heller inga statistiska sammanställningar. Av de fyra av tio (40 %) som svarade 
att de har tillgång till datastöd är det två respondenter (20 %) som använder det för statistiska 
underlag för att kunna studera klientförändringar. Statistik som framkommer med hjälp av 
bedömningsinstrument görs effektivast genom datastöd kopplat till det bedömningsinstrument 
som används inom verksamheten (Engström, 2005; Nyström, m.fl., 2003). I de fall då 
datastöd inte förekommer på de undersökta arbetsplatser är det heller inte enkelt att göra 
sammanställningar på det sättet som Engström (2005) och Nyström m. fl.(2003) menar är 
effektivast. För kvalitetssäkring inom socialtjänsten är det av vikt att göra kunskapsunderlag, 
utvärdering och uppföljnings sammanställningar och på det viset upprätthålla en 
evidensbaserad kunskapsbank som är av vikt för utveckling och forskning i socialtarbete 
(Tengvald & Andréasson, 2007). Sammanställningen av materialet är av vikt för att kunna 
utläsa poängskalor och därmed kunna avgöra om behandling behövs och vilken form, att 
studera förändringar externt respektive internt och att se efter om verksamhetens uppsatta mål 
är uppnådda eller inte. Dessutom blir kvalitetssäkringen inte av god kvalitet och sett ur ett 
klientperspektiv kan insatserna inom missbruks- och beroendevård bli bristfälliga 
(Socialstyrelsen, 2007; Andréasson, 2007). Då det är åtta av tio (80 %) av de undersökta 
kommunerna som inte använder datastöd för att göra sammanställningar blir det svårt att 
kvalitetssäkra missbruksvården på det sätt som Andréasson (2007), Socialstyrelsen (2007) och 
Tengvald och Andréasson (2007) tar upp. Det är dock inte tillräckligt med att implementera 
datastöd, viktigt är även att socialtjänsten uppdaterar de instrument som används eller tillämpa 
andra mer relevanta instrument. Man måste uppmärksamma att bedömningsinstrument även 
har en del brister och avsaknaden av tydliga teoretiska grunder (Mäkelä, 2004; Schippers 
m.fl., 2004). Engström (2005) menar att det sociala arbetet verkar drivas individuellt, vilande 
på en praktisk erfarenhetskunskap som sällan delges andra. Då sex av tio (60 %) av 
respondenterna säger att det inte sker något utbyte av statistiska underlag mellan de 
yrkesverksamma så verifierar det påståendet om att socialtjänsten i Sverige drivs individuellt 
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(Engström 2005). För att socialtjänsten ska kunna bedrivas utifrån kunskapen om vilka 
insatser, arbetssätt och metoder som är effektivast behöver kunskapsutvecklingen inom 
socialtjänsten öka (SOU 2008:18). Gambrill (1999) poängterar vikten av uppföljning och 
utvärdering för att socialtjänstens evidensbaserade verksamhet inte ska bli allt för avgränsad. 
Dock innebär det att dokumentationen måste vara av god kvalitet då det annars kan uppstå 
konsekvenser för klienter och verksamheten. Engström (2005) ställer frågan varför 
socialtjänsten i Sverige väljer att utbilda hela arbetsgrupper i ASI-intervjun istället för att 
satsa på några få specialiserade intervjuare. Gällande utbildning visar vår undersökning att 33 
av totalt 40 personer (82 %) som arbetar med missbruksärenden har utbildning i 
bedömningsinstrument. Vilket kan tolkas som en hög siffra och borde därigenom öka 
förutsättningarna för att bygga upp en evidensbaserad kunskapsbank. 

Syfte och frekvens 
För att skapa en evidensbaserad praktik (EBP) måste handläggare likväl som de överordnade 
inom socialtjänstens missbruks- och beroendevård själva göra uppföljning och utvärdering 
(Tengvall & Andréasson, m.fl., 2007; Sorenssen, m.fl., 2006). Uppfattningarna hos 
socialarbetaren vad gäller kvalitetssäkring påverkar vilken eller vilka tillvägagångssätt som 
används för inhämtning av evidensbaserad kunskap (Cheers, 2006). Av de som svarade på 
frågan om vad syftet med bedömningsinstrument är svarade en av tio (10 %) att det var för 
sammanställning. I vårt undersökta län talar dessa siffror för begränsade möjligheter att skapa 
en evidensbaserad praktik. Forskare menar att socialarbetare ska ha relevant utbildning och 
kompetenshöjande åtgärder är av vikt och att det finns möjligheter att delge varandra de 
kunskaper och erfarenheter personalen tillskansat sig. Detta bör gälla bland såväl kollegor, 
chefer och i den politiska ledningen (SOU 2008:18; Cheers, 2006). Det var sex av tio (60 %) 
av de svarande som ansåg att det inte utbyttes några statistiska erfarenheter mellan varandra 
på arbetsplatsen och det var fyra av tio (40 %) som önskade mer kunskaper om 
bedömningsinstrument, 20 % ansåg sig inte ha tillräckligt stöd av enhetscheferna och tre av 
tio (30 %) av de tillfrågade upplevde respondenterna att de skulle vilja ha större stöd från sina 
kollegor. I SOU (2008:18) framgår det att kunskaper som för närvarande finns inom 
socialtjänsten inte är tillräckliga. Om ändamålet ska vara att skapa en evidensbaserad praktik 
behövs stöd för att förbättra kunskapsutvecklingen För att nå upp till de målsättningar som 
finns i socialtjänstlagen och sett ur vårt undersökta läns perspektiv så är det önskvärt med ökat 
stöd och kompetenshöjande åtgärder på alla hierarkiska nivåer inom socialtjänsten. 

När det gäller användningen för val av insats så upper tre av tio (30 %) att de i upp till 51-
100 % av sina ärenden använder sig av resultatet av instrumentet. Utifrån 
rekommendationerna i nationella riktlinjerna så kan man utläsa att syftet med 
bedömningsinstrumenten är att de ska skapa en enhetlig och tydlig vård. Riktlinjerna ska ge 
huvudmännen underlag så resurser inom missbruks- och beroendevården ska kunna användas 
mer ändamålsenligt (2007). Det blir med svaret i vår undersökning svårt att nå meningen med 
riktlinjerna då det i det undersökta länet är en mycket liten del som resultatet av 
bedömningsinstrumentet tas i beaktning. Butler (2004) och Stenius (2004) menar att 
bedömningsinstrument är anpassningsbara utifrån den situation som klienten befinner sig i 
och att det täcker många områden gällande missbruksproblem. När tre av tio (30 %) använder 
resultatet för val insats i 51-100 % av sina ärenden så tolkas det som om våra respondenter 
inte uppfattar bedömningsinstrumentet som anpassningsbart. Det är sju av tio (70 %) som 
använder resultatet vid val av insats i endast upp till 50 % av sina ärenden, vilket kan bero på 
det som Schippers, m.fl. (2004) menar när de säger att bedömningsinstrumenten saknar 
tydliga teoretiska grunder som hjälper handläggaren att nå på djupet av klienters problem och 
därigenom öka förutsättningarna för att använda resultat vid val av insats.   
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Det framkommer i vår undersökning att nio av tio respondenter (90 %) av känner till de 
nationella riktlinjerna för missbruks- och beroende vård, och att ett bakomliggande syfte med 
dessa är att utforma en evidensbaserad kunskapsbank. Trots denna medvetenhet är det 
samtidigt ingen som idag använder sitt resultat av bedömningsinstrumenten till statistiskt 
underlag för forskning. Endast en respondent uppger att en forskare tar del av resultatet. Och 
det är mindre än hälften (40 %) av de tillfrågade som på något sätt överför sin dokumenterade 
kunskap till andra yrkesverksamma. Två av våra respondenter (20 %) såg statistik som något 
positivt och att de med hjälp av den kunde ge de styrande en övergripande kunskap om vilken 
typ av insatser som staten bör satsa på. Engström (2005) säger att på grund av att det saknas 
användarvänliga metoder för att systematiskt dokumentera, göra uppföljningar och 
utvärderingar baserade på användbar data och med hanterbara arbetsinsatser har den 
professionella utvecklingen och forskningen inom missbruks- och beroendevården blivit 
hämmad. Vad är det då som orsakar denna klyfta mellan uppenbar medvetenhet och reell 
handling bland de medverkande i vår undersökning. Är det användarna av 
bedömningsinstrumenten som är orsaken till denna brist, är det organisationen bakom 
besluten om användningen som inte följt upp implementeringen av bedömningsinstrumenten 
med tillräckliga resurser, eller är det bedömningsinstrumenten i sig själva som inte är 
utformade på rätt sätt för att kunna tillgodogöras i en evidensbaserad praktik. Abrahamsson & 
Tryggvesson (2008) framhåller att den idealtypiska användningen tillsammans de nationella 
riktlinjerna väcker stor förhoppning bland användarna i deras undersökning. Men verkligheten 
visar att, förutom faktorer som hög personalomsättning och snäva ekonomiska ramar, att 
användarnas fokus ligger på vilken direkt nytta resultatet av bedömningsinstrumentet gör för 
en viss klient här och nu (a.a.). Samtidigt som de inte ens är i närheten av det tredje steget i 
det idealtypiska användandet, att sammanställa statistik (Abrahamsson & Tryggvesson 2008).  

Samtliga respondenter uppgav att de använder bedömningsinstrument främst för att 
tydliggöra klienters problematik, att få en klarare bild kring insatsbehov, att få ett 
helhetsperspektiv och för att skapa ett aktivt deltagande från klienten. Tidigare forskning visar 
att även Jönköpings län använder bedömningsinstrument främst för kartläggning av klientens 
problematik och för att se vilket eller vilka behov och resurser som klienten behöver. 
Dessutom visar den forskningen att instrumentet skapar aktivt deltagande från klienten 
(Strandlund, 2008). 

Genom matchning, som innebär att via utforskning och bedömning av individens problem 
och behov, välja den bästa behandlingsinsatsen som passar klienten, ska vård- och 
behandlingsformer kunna skapas på bästa möjliga sätt. Det handlar även om att som 
socialarbetare kunna se på behandlingen ur ett längre perspektiv (Melin & Näsholm, 1998). 
Nio av nio respondenter (100 %) uppger att syftet med instrumentet är att välja åtgärd på rätt 
nivå och åtta av nio respondenter (88 %) uppger att det är för att kunna matcha klienten till 
adekvat vård. Vidare säger nio av nio respondenter (100%) att resultatet av 
bedömningsinstrument tas i beaktning vid val av insats. Av dessa har tre av tio (30 %) angett 
att bedömningsinstrument har störst påverkan vid val av insats i mellan 50-100% av sina 
ärenden. Det är fyra av tio (40 %) som har uppgivit avtal med andra vård- och 
behandlingsinrättningar som en faktor vid insatsval, samtidigt som de sagt sig använda 
verktyget för klientmatchning. Ur detta hänseende blir det svårt att matcha klienten på det sätt 
som Melin och Näsholm (1998) menar skapar den bästa möjliga vård och behandling. 
Samtidigt kan det tolkas som om valet av insats beror på att olika socialarbetare föredrar en 
viss typ av insats före någon annan (Wallander & Blomqvist, 2005). Det finns andra 
bedömningsvariabler än dem som täcks i en bedömningsintervju, så som till exempel 
socialarbetarens kunskaper och erfarenheter av missbruk. Lägre utbildning hos behandlaren 
har visat sig bidra till en mer organiserad insats till klienten medan en högre utbildad 
tjänsteman oftare tar beslut som blir mindre kostsamma för den enskilda kommunen (a.a.). I 
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vår undersökning har respondenterna arbetat i genomsnitt 2,6 år med något slags 
bedömningsinstrument. Av 40 personal så är det 33 som har utbildning i 
bedömningsinstrument, det kan utifrån Wallander och Blomqvist tolkas som om att det i de 
undersökta kommunerna borde tas beslut om insats som är mindre kostsamma. Dock visar 
resultatet att fyra av tio (40 %) väljer vård- och behandlingsinrättningar som de har avtal med.  

För- respektive nackdelar och frekvens 
De nationella riktlinjerna (Socialstyrelsen, 2007a) framhäver ASI som en evidensinsamlande 
metod. Att olika intervjuare skattar olika framkommer i både denna undersökning och i 
Abrahamssons & Tryggvessons forskning (2008). Wallander & Blomqvist (2005) menar att 
beslutssituationerna mellan bedömare sinsemellan varierar i stor utsträckning, detta beroende 
på utbildning, arbetsposition och kön. 
De standardiserade modellerna, bedömningsinstrumenten, innebär att behandlingen av 
klienter ska bli så lika som möjligt (Lindberg & Wikström, 2006). Respondenterna i denna 
undersökning uppger också detta argument som en fördel med bedömningsinstrument. Ett del 
motiv för en tillämpning av bedömningsinstrument inom vården av missbrukare sägs vara en 
professionalisering av handläggare (Abrahamsson & Tryggvesson, 2008). Ur 
bedömningsinstrumenten och dess statistiska översikt ska målet vara att en intern och extern 
kvalitetssäkring ska uppstå på den sociala verksamheten (Tengvald & Andréasson, m.fl., 
2007). Detta för att upptäcka förändringar och brister, utveckla och förbättra verksamheten, 
företrädesvis med hjälp av erfarna utvärderare (a.a.). 

Fyra av tio respondenter (40 %) av anser att nackdelen med användningen av 
bedömningsinstrument är att det tar lång tid att intervjua klienter och att sammanställa 
resultatet, detta uppges framförallt av de verksamheter som inte har tillgång till datastöd. Det 
framgår av resultatet att fyra av sex respondenter (66 %) menar att mer kunskap kring 
bedömningsinstrumentet och bättre teknisk utrusning skulle underlätta användandet av 
instrument. Tre av tio respondenter (30 %) använder verktyget i 51-100 % av sina ärenden. 
Det är således i en liten del ärenden där bedömningsinstrument används till 100 %. Det finns 
en risk att bedömningsinstrumenten överskattas och att det inom socialtjänstens 
missbruksvård finns en övertro till användningen. (Abrahamsson & Tryggvesson, 2008; 
Schippers, m.fl. 2004; Butler, 2004; Stenius, 2004). Utifrån denna studies resultat kan det 
tolkas som om att kunskaper saknas och att respondenterna inte har en övertro till 
användandet.  

Två respondenter uppgav att användningen av bedömningsverktyg skapar god relation till 
klienten som kvarstår under behandlingen. Studier som hittades kring allians, och är medtagna 
i denna undersökning visar olika resultat. Dels att det inte visade sig finnas skillnader i 
alliansen mellan klient och socialarbetaren då strukturerade intervjuer användes i behandling 
(Engström, 2005). Andra studier uppvisade motsatsen där alliansen istället stärktes vid 
behandling som var uppbyggd på struktur och med en socialarbetare som verkade pådrivande 
och engagerad (Hersoug, m. fl., 2001; Fenton, m.fl., 2001). Personalomsättningar och ont om 
tid för att genomföra intervjuerna med bra kvalitet kan medföra att alliansen inte stärks mellan 
klient och socialarbetaren (Abrahamsson & Tryggvesson, 2008). Tidsaspekten är en av de 
nackdelar som respondenterna tar upp. Fyra av sex respondenter (66 %) säger sig behöva mer 
tid för användning av bedömningsinstrument. När tidsbrist uppstår på arbetsplatsen så kan 
således inte strukturerade intervjuer genomföras i sådan utsträckning så att god allians skapas.  

I undersökningen framkommer det att handläggare med tiden utvecklar sitt sätt att 
intervjua med hjälp av bedömningsinstrument och att följa detta verktyg slaviskt gör att man 
missar viss information. Detta översätts här till att en intervjuare mognar och förbättras med 
tiden vilket tolkas som att erfarenhet anses vara viktigt. I vår undersökning anser fyra av tio 
(40 %) att bedömningsinstrumenten ökar rättssäkerheten ur ett klientperspektiv. Bilson (2005) 

 26



påstår att syftet med EBP är att ”svepa bort föråldrade tillvägagångssätt och idéer”. Kritiken 
mot socialtjänstens nuvarande kunskaper är att de främst bedrivs på yrkesmässiga erfarenheter 
i kombination med lagar och direktiv, vilket framställs som en bakomliggande orsak och ett 
brinnande skäl till att utveckla EBP (SOU 2008:18). När socialstyrelsen (2008) använder 
begreppet evidensbaserad praktik, syftar det på en praktik som är baserad på en 
sammanvägning av brukarens erfarenheter, den professionelles expertis samt bäst befintliga 
vetenskapliga kunskap (SOU 2008:18). Påstår man genom ovan brinnande skäl också att en 
handläggares erfarenheter överlag ses som marginellt oviktiga. Eller tar man hänsyn till källan 
av praktisk kunskap och syftar med den evidensbaserade praktiken, med forskning och ett 
klientperspektiv mer till att stötta upp handläggarens befintliga erfarenhet och kunskap. 

DISKUSSION  
Avståndet mellan medvetenheten hos socialarbetaren om vikten av en evidensbaserad 
kunskapsbank och till att denna verkligen bidrar till kunskapsbankens existens verkar i vår 
undersökning vara djup. Handläggaren vet att statistiken gör nytta på nationell nivå samtidigt 
som denna inte har resurser nog att tillföra statistiskt material. De resurser i form av tid och 
teknik som ges till socialarbetaren för att samla och dokumentera statistik från 
bedömningsinstrumenten verkar vara begränsade och otillräckliga. Frågan är om den statliga 
intentionen via de nationella riktlinjer blir ett kommunalt besvär, att handläggarna på fältet 
tvingas till åtgärder som de klarar varken ekonomiskt, tids eller kunskapsmässigt. Inom 
socialtjänsten har man traditionellt ett bottom-up perspektiv där mötet med klienten har varit 
avgörande för verksamheternas utformning, medan man genom att förespråka standardiserade 
bedömningsinstrument på en nationell nivå vänder denna tradition till att istället få ett top-
down perspektiv (Lindberg & Wikström, 2008).  

I analysen beaktas handläggarnas erfarenhet och att dessa anser att den är viktig för 
utveckling av bemötande och att få rätt information vid användandet av 
bedömningsinstrument. Enligt den evidensbaserade praktiken (EBP) är det för klienten viktigt 
att känna till vad som fungerar bra inför planeringen av insatser. För yrkesverksamma är 
kunskapen om sociala åtgärders resultat och vad som ger bra kvalitet och planerad verkan på 
flera sätt en förutsättning för att de ska kunna utöva och förbättra arbetet. Medan kunskap för 
huvudmän och verksamhetsansvariga behövs för att de ska kunna följa upp verksamheten och 
besluta om förändringar och hur resurser skall användas (SOU 2008:18). Är 
bedömningsinstrument och att utveckla EBP med hjälp av dess statistiska sammanställningar 
verkligen rätt verktyg för att samla in den erfarenhet som en handläggare inom socialtjänsten 
har. Sett genom tidigare forskningen verkar bedömningsinstrument främst vara en bra metod 
sett ur ett klientperspektiv och ett verksamhetsorganisatoriskt perspektiv. Ett 
bedömningsinstrument avläser inte användarens eget tillkortakommande alternativt styrka. 
Vad det är som fångar in ”det som fungerar i mötet med en klient” ges det få svar på med 
användandet av bedömningsinstrument. Det verkar även tveksamt om den erfarenhet en 
handläggare har tillskansat sig ges någon större tilltro då man förordar bedömningsinstrument. 
Bilson (2005) ställer frågan till vad eller till vilket problem är den evidensbaserade praktiken 
själva lösningen. Kritiken mot EBP är att ett evidensbaserat förhållningssätt skulle innebära 
ett hot mot till exempel humanismen (Willman & Stoltz, 2002). Här tolkat som att individen 
blir mekaniskt behandlad vilket samtidigt betyder att behandlaren blir en teknisk utövare vars 
stigande erfarenhet inte betraktas som avgörande i mötet med en klient. 

Hur ska socialarbetare kunna uppskatta graden av behov för val av insats, om de inte har 
tillgång utrusning för att göra en grundlig och pålitlig sammanställning av intervjuerna? 
Kommer klienter att få den vård de behöver och i så fall vad byggs dessa beslut på? Vi är 
medvetna om att någon form av mall för sammanställning finns, däremot kan det inte vara så 
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effektivt och tidsbesparande eftersom fyra av tio (40 %) respondenter uppger att bristen på 
sammanställning beror på att datastöd för bedömningsinstrumentet saknas. 

Ska man utvärdera och göra uppföljningar så är det viktigt att socialtjänstens anställda 
inom missbruks- och beroendevård gör det ordentligt och med god kvalitet. Med god kvalitet 
menas här att personalen ska ha utbildning, inte enbart i hur bedömningsinstrumentet används 
utan även i dataprogram anpassat till det instrument som verksamheten använder (Nyström, 
m.fl., 2003). Förutsättningarna är att det finns tillgång till datastöd vilket vår studie har visat 
att socialtjänstens arbete med missbruksproblematik i de undersökta kommunerna brister i 
hög grad på denna front. Av de fyra av tio (40 %) som har tillgång till datastöd är det två som 
använder det för statistisk sammanställning av klientförändringar och inte för utvärdering eller 
forskning. Så länge socialtjänsten i det undersökta länet inte gör statistiska sammanställningar 
i den utsträckning som är nödvändig för förbättring och utveckling kommer de heller inte 
forma en evidensbaserad kunskapsbank. 

I de fall då vissa verksamheter använder enbart ett instrument ställer man sig frågan; Kan 
verkligen ett instrument passa alla klienter? Fyra av tio respondenter (40 %) svarade att de 
använde fler än ett instrument. En tanke som uppstår är att genom möjligheten att välja 
instrument finns en större flexibilitet i behandlingen av en klient, med tanke på dess olika 
förutsättningar, behov och skiftande förmåga att svara på intervjuerna. Abrahamsson och 
Tryggvesson (2008) menar att instrument som används i missbruksvården inte passar för de 
klienter som har språksvårigheter, är mentalt instabila eller förståndshandikappade (a.a.). 
Detta framkommer även i denna undersökning. I de fall då verksamheterna använder fler än 
ett instrument kan man tänka sig att något kan passa klienten. För om man inte tänker kring 
klientens behov och dess prestationsförmåga kan heller inte kvaliteten på bedömningen bli 
hög. 

De flesta respondenterna uppger att matchning är ena syftet med användningen av 
bedömningsinstrument. Hur kommer det sig trots att respondenterna använder ett eller flera 
instrument inom verksamheten så är det fyra av tio (40 %) som menar att avtal med andra 
vård- och behandlingsinrättningar har störst påverkan vid val av insats. Författarna är 
medvetna om att syftet med användningen av bedömningsinstrument ser olika ut utifrån 
verksamheters behov. Däremot framgår av instrumentet att om ett visst insatsbehov är aktuellt 
och socialarbetaren istället väljer vård och behandling utifrån avtal de har med olika 
inrättningar. Kommer då klienten verkligen få den behandling som passar dennes behov? 

På frågan om resultatet från instrumentet följer klienten i dess vårdkedja blev svaret 
överraskande då sju av nio (77 %) menar att resultatet sällan eller aldrig följer med klienterna 
in i ny behandlingsform, vilket också är ett problem enligt tidigare forskning (Abrahamsson & 
Tryggvesson 2008). Bedömningsinstrumenten anses både av våra respondenter och forskare 
vara omfattande och upplevs vara komplicerade att besvara för klienten (Abrahamsson & 
Tryggvesson, 2008; Andréasson, 2007; Greenfield, 2004; Lindberg & Wikström, 2006). När 
resultatet inte följer klienten i dess vård och behandling betyder det att de kan få göra ett antal 
intervjuer som troligtvis kommer att visa på samma resultat. Risken med 
bedömningsinstrument kan vara att det används slentrianmässigt och att klientens individuella 
och unika situation inte uppmärksammas (Vind 2005). Alliansen som skapas mellan klienten 
och socialarbetaren tidigt ökar chanserna för lyckad behandling. Om bedömningsinstrument 
används rutinmässigt så kan behandlaren tappa engagemanget vilket kan inverka negativt på 
alliansen (Hersoug, m.fl., 2001; Fenton, m.fl., 2001).  

I nationella riktlinjer finns rekommendationer att ASI och DOK är önskvärda för 
användning vid bedömning av missbruk – och beroendeproblem (Socialstyrelsen, 2007). 
Ingen av våra respondenter använder DOK, medan ASI är det mest förkommande 
instrumentet.  
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SLUTSATSER OCH FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 
Denna studie avsåg att granska i vilken utsträckning och i vilket syfte handläggare i ett 
svenskt län, använder bedömningsinstrument inom socialtjänstens arbete med missbruks- och 
beroendevård. Det resultat som framkom var att respondenterna använder varierade 
bedömningsinstrument i olika hög utsträckning. Majoriteten av respondenterna använder 
verktyget i upp till 50 % av sina ärenden. Främsta syftet är att tydliggöra klientens 
problematik, se insatsbehovet, få ett helhetsperspektiv och att skapa ett aktivt deltagande från 
klienten. Dessutom främjas kommunikationen mellan klient och behandlare. 
Förutsättningarna för att använda bedömningsinstrument finns till viss del i form av 
utbildning och stöd från organisationen, men det saknas ändå tid, kunskap och utrustning för 
att använda dessa fullt ut. Bedömningsinstrument kan heller inte användas på alla på grund av 
substanspåverkan, förståndshandikapp eller att de har gjort det tidigare vid flera tillfällen och 
inte intresserade att delta. Den statliga intentionen att kvalitetssäkra missbruksvården i syfte 
att skapa en evidensbaserad kunskapsbank är välkänt bland respondenterna. Samtidigt som 
undersökningen visar att utvärdering och statistik är två eftersatta områden gällande 
hanteringen av bedömningsinstrument.  

Författarna har identifierat olika problemområden, vilket det största är bristerna i 
kvalitetssäkringen på grund av en otillräcklig användning av bedömningsinstrument. Vad är 
det som krävs av socialtjänsten för att rekommendationerna i nationella riktlinjer ska gälla 
fullt ut. Räcker det med riktlinjer för att de olika huvudmännen som finns inom 
missbruksvården skall fördela resurserna på ett fördelaktigt sätt (Socialstyrelsen, 2007). Som 
vidare forskning skulle detta problemområde vara intressant att studera vilket i sin tur skulle 
bidra till ökad evidensbaserad kunskap. 
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Bilaga 1 

Missivbrev 
Till socialtjänstens handläggare inom missbruk- och beroendevård. 
Studie kring användandet av bedömningsinstrument inom socialtjänstens arbete med 
missbruk- och beroendevård. 
De nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård (Socialstyrelsen 2007) har till syfte 
att göra vården tydligare och mer enhetlig, samt att ge huvudmännen underlag för att rationellt 
använda missbruks- och beroendevården resurser. I riktlinjerna förespråkar man bland annat 
användandet av bedömningsinstrument. 

Forskare vid Örebro universitet genomför nu en utvärdering på uppdrag av Socialstyrelsen 
där de bland annat undersöker förekomsten samt användningen av bedömningsinstrument 
inom den kommunala missbruks- och beroendevården. Som en vidareutveckling av denna 
studie skriver undertecknade studenter en c-uppsats som härrör ämnet. Studiens resultat kan 
komma att publiceras vetenskapligt.  

Som del i vår undersökning ber vi ett antal utvalda kommuner att genom telefonintervjuer 
ge oss underlag till den tänkta studien. De uppringda respondenterna är verksamma i 
kommuner inom ett svenskt län. Metoden för insamling av data sker genom en strukturerad 
intervju. Frågorna berör endast förekomst och användning av bedömningsinstrument. Vid 
redovisning av studien har varje kommun och tjänsteman avidentifierats.  

Vi skulle vara mycket tacksamma om du kan ta dig tid till att besvara enkät- och 
intervjufrågorna och på sätt bidra till att kunskaperna som rör bedömningsinstrument ökas. Du 
har när som helst under intervjun rätt att avbryta er medverkan. Intervjun innehåller nästan 
uteslutande färdiga svarsalternativ varför den inte kommer att ta så lång tid, men 
uppskattningsvis tar den en halvtimme.  

För att inte gå miste om viktig information väljer vi att spela in intervjun, dock kommer det 
inspelade materialet att raderas så fort sammanställningen av enkäten är färdig. Endast 
undertecknade studenter har tillgång till det inspelade materialet.  

Lillemor Ardesjö, telefon: 0580-300 76  
Monika Lazarevic, telefon: 0581-154 08 
Åsa Sjögren, telefon: 0581-121 80  
 
Vid frågor kring studien kontakta Örebro universitet: 
Doktorand Anna Petersén, telefon: 019 - 30 34 45 
E-post: anna.petersen@oru.se   
Fil.dr. Anna Henriksen, telefon: 019 - 30 11 58 
E-post: anna.henriksen@bsr.oru.se
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Bilaga 2 

Enkät 
Föreliggande undersökning avser att se i vilken utsträckning handläggare inom 
socialtjänstens arbete med missbruks- och beroendevård gällande vuxna i ett svenskt 
län använder bedömningsinstrument och hur dessa bedömningsinstrument används.  
 
Frågor som rör hur frekvent användandet av bedömningsinstrument är. 
 
 
1) Hur många handläggare arbetar med missbruksärenden hos er? 
 
 
 
 
2) Vilket/vilka bedömningsinstrument används av dessa handläggare som arbetar med 
missbruksärenden? 
 
 
 
 
3) Hur länge har de som arbetar med missbruksärenden använt bedömningsinstrument på er 
arbetsplats? 
 
 
 
4) Hur många handläggare som arbetar med missbruksärenden har utbildning i något 
bedömningsinstrument? 
 

 

5) Hur stor andel av personalen på enheten använder bedömningsinstrument? 

[ ] 0% 

[ ] 1-25% 

[ ] 26-50% 

[ ] 51-75% 

[ ] 76-100% 

[ ] 0% 

[ ] 1-25% 

[ ] 26-50% 

[ ] 51-75% 

[ ] 76-100% 

[ ] 0% 

[ ] 1-25% 

[ ] 26-50% 

[ ] 51-75% 

[ ] 76-100% 

[ ] 0% 

[ ] 1-25% 

[ ] 26-50% 

[ ] 51-75% 

[ ] 76-100% 

Typ av bedömningsinstrument Typ av bedömningsinstrument Typ av bedömningsinstrument Typ av bedömningsinstrument 
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6) I hur stor andel av era ärenden uppskattar du att ni handläggare använder 
bedömningsinstrument? 
[ ] 0% 
[ ] 1-25% 
[ ] 26-50% 
[ ] 51-75% 
[ ] 76-100% 
 
7) I hur stor andel av ärendena använder du resultatet av bedömningsinstrument för val av 
insats? 
[ ] 0% 
[ ] 1-25% 
[ ] 26-50% 
[ ] 51-75% 
[ ] 76-100% 
 
8a) Finns det tillgång till datastöd för de bedömningsinstrument ni handläggare använder er 
av? 
[ ] Ja, vilket? 
[ ] Nej 
8b) Om ja på fråga 8a, i hur många ärenden uppskattar du att ni handläggare använder er av 
det datastöd som finns? 
[ ] 0% 

[ ] 1-25% 

[ ] 26-50% 

[ ] 51-75% 

[ ] 76-100% 

 
8c) Om nej på fråga 8a, vad är det som gör att det inte finns datastöd? 

 

Frågor som rör vad bedömningsinstrumenten används till. 
9) I vilket syfte används bedömningsinstrument?  
Flera alternativ kan anges.  

[ ] Screening –det vill säga att ta reda på om det föreligger ett alkohol/drogproblem   

[ ] Bedömning – med det menas här, att välja åtgärder på rätt nivå  

[ ] Uppföljning –hur ser klientens situationen ut under pågående eller efter insats  

[ ] Sammanställning –statistisk sammanställning av klientgrupper  

[ ] Annat, vad? 
 
10) Till vad använder du bedömningsinstrument? 
Flera alternativ kan anges. 
Jag använder det för:  
[ ] att tydliggöra klientens problematik    
[ ] samtalsunderlag  
[ ] insatsbehov 
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[ ] att få ett helhetsperspektiv  
[ ] att få en sammanhållen vårdkedja för klienten 
[ ] att underlätta samverkan med andra verksamheter  
[ ] att skapa ett aktivt deltagande från klienten 
[ ] att få statistisk underlag för att kunna studera klientförändringar  
[ ] att få statistisk underlag för forskning  
[ ] att få statistisk underlag för utvärdering 
[ ] enhetens egen planering 
[ ] kartläggning av klientgrupper  
[ ] att matcha klienter med behandling 
[ ] Annat, vad?   
 
 
Frågor som rör hur resultaten från bedömningsinstrumenten används. 
 
11) Tas resultatet av bedömningsinstrument i beaktning vid val av insats? 
 

[ ] Ja, på vilket sätt 

[ ] Nej, varför inte 

[ ] Vet ej 
 
12a) Följer resultatet från bedömningsinstrument med klienten in i ny behandlingsform?  

[ ] Alltid 

[ ] Ofta 

[ ] Sällan 

[ ] Aldrig  

[ ] Vet ej 
 
12b) Om aldrig eller sällan, vad kan det bero på? 
Flera alternativ kan anges. 

[ ] Motstånd från klienten sida 

[ ] Motstånd från socialsekreteraren 

[ ] Motstånd från både klient och socialsekreterare 

[ ] Det är vanligtvis inget som görs på vår enhet 

[ ] Den nya institution vill ej ta med tidigare bedömningsresultat  

[ ] Annat, vad? 

[ ] Vet ej 
 
13a) Har socialtjänsten kontrakt eller avtal med externa vård- och behandlingsinrättningar för 
personer med missbrukproblematik?  

[ ] Ja 

[ ] Nej 
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[ ] Vet ej 
 
13b) Vad har störst påverkan vid bedömning och val av insats?  

[ ] Bedömningsinstrument  

[ ] Avtal med externa vård- och behandlingsinrättningar 

[ ] Annat, vad? 
 

Frågor som rör hur förutsättningarna ser ut för användandet av 
bedömningsinstrument. 
 
14a) Känner du till att man enligt de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård 
vill utforma en evidensbaserad kunskapsbank? 
 

[ ] Ja 

[ ] Nej 
 
14b) Sker det något utbyte av statistiska underlag mellan er yrkesverksamma? 
 

[ ] Ja 

[ ] Nej 

[ ] Vet ej 
 
14c) Om ja på fråga 14b, hur sker detta utbyte? 
Flera alternativ kan anges. 

[ ] Formellt – genom statistiska sammanställningar  

[ ] Informellt – vid samtal mellan olika instanser 

[ ] På annat sätt, vilket?   
 
14d) Om nej på 14b, varför sker inget utbyte av statistiska underlag? 

15a) Finns det för närvarande tillräckligt med förutsättningar så att ni handläggare kan 
använda er av bedömningsinstrument? 

[ ] Ja 

[ ] Nej 

 
15b) Om nej på fråga 15a, vilka förutsättningar skulle underlätta användandet av 
bedömningsinstrument? 
Flera alternativ kan anges. 
[ ] Mer tid 
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[ ] Mer kunskaper om bedömningsinstrument 
[ ] Större intresse från kollegor 
[ ] Bättre organisation  
[ ] Bättre teknisk utrustning 
[ ] Större stöd av enhetschefen   
[ ] Annat, vad? 

16a) Vilka är fördelarna med användandet av bedömningsinstrument i vård och behandling av 
personer med missbruk? 

16b) Vilka är nackdelarna med användandet av bedömningsinstrument i vård och behandling 
av personer med missbruk? 
 

 39


	 
	 INLEDNING 
	Syfte och frågeställningar  
	BAKGRUND 
	Nationella riktlinjer 
	Bedömningsinstrument 

	TIDIGARE FORSKNING 
	Förutsättningar för bedömningsinstrument 
	Syfte med bedömningsinstrument 
	Fördelar och nackdelar med bedömningsinstrument 

	TOLKNINGSRAM 
	Kvalitetssäkring 
	Evidensbaserad praktik 
	Allians 
	Matchning 

	 METOD 
	Val av metod 
	Litteraturanskaffning och källkritik 
	Etiska övervägande  
	Konstruktion av enkät  
	Sammanställning av missivbrev 
	Urval 
	Intervjuns tillvägagångssätt och genomförande 
	Databearbetning och analysförfaranden  
	Validitet, reliabilitet och generaliseringsanspråk 
	Metoddiskussion 

	RESULTAT 
	Hur frekvent är användandet av bedömningsinstrument?  
	Till vad används bedömningsinstrument? 
	Hur används resultaten från bedömningsinstrumenten 
	Hur ser förutsättningarna ut för användandet av bedömningsinstrument? 
	Fördelar med bedömningsinstrument 
	Fördelar gällande helhetsbild, kommunikation, tidsaspekt och handläggarroll. 

	Nackdelar med bedömningsinstrument 
	Nackdelar gällande helhetsbild, kommunikation, tidsaspekt och handläggarroll. 


	ANALYS 
	Förutsättningar och frekvens 
	Syfte och frekvens 
	För- respektive nackdelar och frekvens 

	DISKUSSION  
	SLUTSATSER OCH FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 
	 REFERENSLISTA 
	 Bilaga 1 
	Missivbrev 
	 Bilaga 2 
	Enkät 



