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Förord
Denna rapport är skriven inom ett projekt som beviljats CKS forskningsstöd. 
Projektets titel är ”Organisering och långsiktiga strategier för kommunal 
välfärd – Exemplet evidensbaserad praktik i socialtjänsten”. Kerstin Johans-
son har varit projektledare. 

I rapporten beskrivs hur normen för evidensbaserad praktik (EBP) definie-
rats genom en statlig utredning Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten 
– till nytta för brukaren. (SOU 2008:18) och hur denna norm uppfattas av 
medarbetare inom socialtjänsten. Genom en enkätstudie har författarna till 
rapporten samlat in data om socialsekreterarnas uppfattningar och erfaren-
heter av EBP. Rapporten diskuterar hur relationen ser ut mellan uppfatt- 
ningen av EBP enligt statens utredning och uppfattningen om EBP hos de 
socialsekreterare som besvarat enkäten. 

Socialtjänsten är ett omfattande ansvarsområde för det kommunala uppdra-
get. Det gör att diskussionen i rapporten som behandlar frågor om hur social-
tjänsten styrs, utvecklas och sker i praktiken är ett ämne som förtjänar stor 
uppmärksamhet.

Brita Hermelin
Vetenskaplig ledare, Centrum för kommunstrategiska studier.
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Författarnas förord
Denna rapport behandlar resultaten från en av flera studier om ”Kunskaps-
utveckling i socialt arbete” där jag (Kerstin) med utgångspunkt från utred-
ningen Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten – till nytta för brukaren. 
(SOU 2008:18) följt interventionen (ibland benämnd reformarbetet eller 
satsningen) iscensatt av staten med syfte att evidensbasera det sociala arbe-
tet.1 De studier som genomförts under åren har haft olika fokus och publi-
cerats som artiklar, bokkapitel och nu i form av en rapport samt presenterats 
vid flera konferenser. I artikeln ”Kejsarens nya kläder” diskuterades arbetet 
med att implementera en evidensbaserad praktik (EBP) och dess otydlighet 
kopplat till vad och hur frågor (Denvall & Johansson 2012). I ett bokkapi-
tel (Johansson 2013) belystes den pågående implementeringen, med hjälp av 
en nyinstitutionell tankemodell. Bokkapitlet hade den regionala implemen- 
teringen i fokus. I en artikel från 2015 var fokus framförallt brukarperspektivet 
kopplat till New Public management (Johansson, Denvall & Vedung 2015). 

Den viktigaste aktören inom området kunskapsutveckling i socialtjänsten 
är de professionella, en grupp som inte varit särskilt synlig varken under im-
plementeringen eller i forskningen om den. Hur uppfattar de evidensbase-
rad praktik (EBP) och vad tycker de? Tillsammans med forskningsassistent 
Mattias Fogelgren har nu ytterligare en studie genomförts. Här är fokus de 
professionellas bild av ”Kunskapsutveckling i socialt arbete”. Jag och Mattias 
har gemensamt planerat studien och analyserat dess data. Det är Mattias som 
i huvudsak genomfört enkätstudien och intervjuerna. Det är resultatet av stu-
dien föreliggande rapport handlar om. 

Kerstin Johansson
Biträdande professor i socialt arbete, CKS

1 Dessa studier har genomförts under perioden 2009-2016 med stöd dels från Linnéuniversitetet, insti-
tutionen för socialt arbete där jag under perioden 2099-2011 hade en forskarassistenttjänst dels med 
stöd från Linköpings universitet (LiU), Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) där jag haft 
forskningsstöd och seden 2014 är anställd.
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Sammanfattning
Under flera decennier har diskussioner pågått om hur socialt arbete skall bedri-
vas. Studier av det sociala arbetets praktik visar en verksamhet där metoder 
för utvärdering och utnyttjande av forskning är dåligt utvecklade. En annan 
uppfattning är att forskningen sällan är relevant eller användbar för praktiken.

Staten har därför tagit initiativ till flera satsningar för att utveckla socialt 
arbete. En i raden av initiativ och utredningar är SOU 2008:18, Evidensbase-
rad praktik i socialtjänsten – till nytta för brukaren. 

Denna utredning låg till grund för en nu i princip avslutad satsning som 
kan beskrivas som ett reformarbete eller en intervention. Detta arbete beskrivs 
av vissa aktörer som en genomgripande förändring och utveckling av social-
tjänsten, rent av som ett paradigmskifte i socialt arbete. Andra ser det som en 
i princip misslyckad satsning. Statskontoret, som haft regeringens uppdrag att 
utvärdera satsningen menar i sin slutrapport att: 

Den sammanfattande bedömningen i utvärderingarna är att ar-
betet med systematisk uppföljning, brukarmedverkan och imple-
mentering av evidensbaserade arbetssätt har bidragit till verk-
samhetsutveckling inom socialtjänsten.(Statskontoret 2014:18)

Statskontorets utvärdering som diskuteras i föreliggande rapport har (enligt 
regeringens uppdrag) riktats mot statens och SKLs styrning, utformning och 
organisering och via enkäter till socialchefer, m.fl. även omfattat att studera 
hur väl dessa grupper känner till överenskommelsen (Statskontoret 2014:18). 
Statskontorets utvärdering är den enda större och systematiska uppföljningen 
och utvärderingen som gjorts av satsningen och i denna har alltså inte de pro-
fessionellas bild inte lyfts fram. Detta har inneburit, menar vi, att det saknas 
en heltäckande bild av utveckling evidensbaserad praktik i socialtjänsten. En 
röst som saknats är de professionellas. I denna rapport redovisas resultaten 
från en studie där 183 socialsekreterare besvarat frågor om sin uppfattning 
om evidensbaserad praktik (EBP). Det övergripande syftet med föreliggande 
studie är att undersöka de professionellas upplevelse av satsningen. Studies 
övergripande forskningsfråga kopplas till ett av de fyra utvecklingsområden 
som pekades ut i utredning SOU 2008:18. Forskningsfrågan för föreliggande 
rapport är: 

Har satsningen inneburit bättre förutsättningar för professionen 
att utveckla en evidensbaserad praktik?
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Och i vår enkät skriver vi att:

Syftet med projektet att nå bättre kunskap om arbetsförhållande-
na och förutsättningarna för långsiktiga strategier för kommunal 
välfärd. I fokus finns organisering och kunskapsutveckling med 
införandet av en evidensbaserad praktik i socialtjänsten som em-
piriskt exempel. (bilaga 1)

I kapitel 1 beskrivs interventionen som en ”resa”. I kapitel 2 diskuteras sedan 
begreppet evidensbaserad praktik i förhållande till de professionella. I kapitel 
3 redovisas resultatet av enkätstudien och intervjuerna och i kapitel 4 och 5 
diskuteras resultaten ytterligare.

Resultaten av vår studie visar att det finns en del problem med införan-
det av en evidensbaserad praktik inom socialtjänsten. Det är till exempel an-
märkningsvärt att det inte finns en tydlig uppfattning bland socialsekreterar-
na om vad en evidensbaserad praktik innebär. Vetskapen om införandet av en 
evidensbaserad praktik inom socialtjänsten är låg hos den lokala praktiken. 
Vidare är det få socialsekreterare som uppfattar att det finns ett systematiskt 
arbete för att inhämta kunskap från professionen, verksamheten och från forsk- 
ningen.

Resultaten indikerar att socialsekreterarna uppfattar evidensbaserad prak-
tik som en uppsättning metoder med vetenskapligt stöd som kan användas i 
det dagliga arbetet. Mer specifikt uppfattar socialsekreterarna evidensbaserad 
praktik som det praktiska användandet av specifika metoder som blivit ”god-
kända” av forskningen. Av resultaten i denna studie framgår även att social-
sekreterarna i varierande grad upplever att evidensbaserad praktik utgör ett 
stöd till deras profession samtidigt som en överväldigande majoritet upplever 
att införandet av en evidensbaserad praktik inte är ett hinder eller hamnar 
i konflikt med deras profession. Det finns tvärtemot en underliggande upp-
fattning bland socialsekreterarna om att evidensbaserad praktik är ett efter-
strävansvärt mål men att problem i den ordinarie verksamheten hindrar en 
utveckling av en evidensbaserad praktik. 

Vårt svar på vår övergripande forskningsfråga (se ovan) blir att Stats-
kontorets utvärdering, utifrån deras uppdrag, som visar på att satsningen in-
neburit bättre förutsättningar för professionen att utveckla en evidensbaserad 
praktik inte stöds i föreliggande studie.

Rapporten avslutas i kapitel fem där vi sammanfattningsvis diskuterar 
kunskapsutvecklingen i socialt arbete. För fortsatt kunskapsutveckling behövs 
även fokus mot frågor om ledning, styrning, organisation och organisatoriska 
förutsättningar för socialt arbete. Här behövs ytterligare forskning som kom-
binerar olika metoder, perspektiv och kunskapsanspråk.
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Kapitel 1. Att införa en Evidensbaserad praktik  
i socialt arbete – en resa 2009–2016

Inledning 
Under flera decennier har diskussioner pågått om hur socialt arbete skall 
bedrivas. Studier av det sociala arbetets praktik visar en verksamhet där  
metoder för utvärdering och utnyttjande av forskning är dåligt utvecklade  
(Johansson 2003; Bergmark & Lundström 2006). En annan uppfattning är 
att forskningen sällan är relevant eller användbar för praktiken (Tengvald 
1995; Tydén 1997; Petterson & Wigzell 1999). På senare år har Evidensbase-
rad praktik (EBP) kommit att ses som lösning på två problem. Det första 
problemet handlar om att det är svårt att bedöma, utveckla och säkerställa 
effektivitet i socialt arbete (Bergmark och Lundström 2006). Det andra prob-
lemet är att det saknats forskning om hur olika interventioner fungerar, alltså 
dess effekter, och om hur kunskap används när socialt arbete utövas (Sundell 
et al. 2010; Trinder 2000).

Genom åren har staten tagit initiativ till flera satsningar för att utveckla so-
cialt arbete (Denvall & Johansson 2012; Svanevie 2011). En i raden av utred-
ningar är SOU 2008:18, Evidensbaserad praktik i socialtjänsten – till nytta 
för brukaren. I denna menar utredarna2 att:

Kunskapsbasen för insatserna inom socialtjänsten är outvecklad. 
Arbetet bedrivs i huvudsak på grundval av professionella erfar-
enheter i kombination med lagstiftning och riktlinjer för ären-
dehandläggning. I för liten utsträckning bedrivs socialtjänsten 
utifrån kunskap om effekten av olika insatser, arbetssätt och me-
toder. Det finns därför ett behov av insatser till stöd för en fortsatt 
kunskapsutveckling inom socialtjänsten. (SOU 2008:18 ur sam-
manfattningen)

Utredarna menar att utvecklingen av en evidensbaserad praktik förutsätter 
insatser inom flera områden och pekar ut fyra utvecklingsområden inom vilka 
framtida insatser är angelägna. Det finns behov av: 

• mer forskning och kvalificerade utvärderingar av det sociala arbetets re-
sultat, kvalitet och effektivitet, 

• bättre förutsättningar för professionen att utveckla en evidensbaserad 
praktik, 

• en bättre struktur för verksamhetsuppföljning samt 
• ett förtydligat brukarperspektiv i relation till socialtjänstens arbete. 

(SOU 2008:18 ur sammanfattningen)

2 Kerstin Wigzell utsågs till ensamutredare men hade flera sakkunniga och experter till sin hjälp varför 
det i denna text står utredarna.
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Utredarna menar också att det är viktigt att insatserna samordnas och sker 
utifrån gemensamma prioriteringar på nationell respektive lokal nivå. 

Denna utredning låg till grund för ett nu i princip avslutat reformarbete 
som av vissa aktörer beskrivs som en genomgripande förändring och utveck-
ling av socialtjänsten; rent av som ett paradigmskifte i socialt arbete. Andra 
har uppfattningen att staten - i dag drygt åtta år efter att utredning SOU 
2008:18 presenterades - inte kommit särskilt mycket närmare ett långsik-
tigt stöd för en strategisk kunskapsutveckling inom socialtjänsten (Börjeson 
2012; Karlsson 2015; Sundell 2015; Sager 2015). 

Det övergripande syftet med föreliggande studie är att undersöka de pro-
fessionellas upplevelse av satsningen. Den övergripande forskningsfrågan kan 
kopplas till ett av de fyra utvecklingsområden som pekas ut i utredning SOU 
2008:18, se ovan . Forskningsfrågan blir då 

Har satsningen inneburit bättre förutsättningar för professionen 
att utveckla en evidensbaserad praktik?

Nedan tecknas dock först en summarisk bild av interventionen som en resa 
(Johansson 2013) och hur olika aktörer uppfattar den. 

En resa mot kunskapsutveckling
I maj 2009 tecknade regeringen och SKL en överenskommelse om att ge-
mensamt skapa en ”Plattform för en evidensbaserad praktik i socialtjän-
sten” (Överenskommelse, Ök, 2009) och i juni 2010 godkände SKL sedan en 
överenskommelse mellan dem och regeringen som föreslagits av utredaren  
Kerstin Wigzell.3 I de avtal och överenskommelser som reglerar programmet 
är Socialdepartementet och SKL huvudmännen. 

Under perioden 2008–2014 har årliga överenskommelser (Ök) mellan 
regeringen och SKL slutits när det gäller socialtjänsten och angränsande 
verksamhetsområden.4 I och med 2014 års utgång avslutades det ursprung-
liga överenskomna arbetet men regeringen beslutar om fortsatta Ök 2015 och 
även 2016. Mellan åren 2011 och 2014 avsatte regeringen 682 miljoner kronor 
för de överenskomna insatserna (Statskontoret 2014:18 s. 7).

I 2015 års överenskommelse är fokus på särskilda områden bl.a. Barn och 
ungdomsvården och psykisk hälsa. I 2016 års överenskommelse avslutas ar-
betet med att stärka de regionala samverkans- och stödstrukturerna. Denna, 
avslutande Ök syftar till att:

3 Den nuvarande satsningen har förgåtts av fler tex. ingick regeringen och SKL 2008 en överenskom-
melse om stöd till implementering av nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården.

4 Plattformsavtalet avsåg tidperioden 2009-2014 men regeringen har fortsatt initiera Ök tom 2016. Det 
bör även påpekas att ibland anges årtalen för årliga Ök till 2011-2014 ibland anges de årliga Ök from 
2009 detta beror på att formuleringarna i texterna varit lite olika.
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• stärka de regionala samverkans- och stödstrukturerna inför överen-
skommelsens avslut efter 2016

• stödja pågående utvecklingssatsningar inom socialtjänstens verksam-
hetsområde för en evidensbaserad praktik

• fortsätta stödja uppbyggnad av NSK-S (Nationell samverkansgrupp för 
kunskapsstyrning i socialtjänsten, författarens anmärkning) och pro-
gramråd inför lokal finansiering 2017 (Ök 2016).

Den gemensamma kärnan i de olika överenskommelserna åren 2009 till 2014 
har enligt SKL varit att öka förutsättningarna för ett evidensbaserat arbetssätt 
enligt figur 1 nedan. Syftet beskrivs ha varit att stimulera ett kontinuerligt 
lärande och utveckling inom respektive verksamhetsområde. För att uppnå 
det övergripande målet, dvs. en evidensbaserad praktik, har det varit centralt 
att förstärka stödet både på den lokala nivå, där den evidensbaserade prak-
tiken ska äga rum i mötet med brukaren, men även på regional och nationell 
nivå. De aktiviteter som ägt rum på nationell och regional nivå har haft som 
mål att ge stöd till det lokala arbetet. En aktiv uppföljning i verksamheterna 
möjliggör ett systematiskt lärande, menar SKL. Genom stödstrukturen (Kun-
skapshjulet figur 1) sker dialog och återkoppling till och från den nationella 
nivån. 

Figur 1 Kunskapshjulet – ett samspel  www.skl.se

Nationell 
uppföljning och 

utvärdering

Regionala stödstrukturer/
stöd till lokal nivå
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Systematiserad kunskap

Förbättringsarbete

Nationell 
styrning och 

stöd

Lokal 
styrning och 

stöd

Lokal 
uppföljning och 

utvärdering

Kunskapsutveckling i samspel
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Resans slut
Över tiden har syftet med interventionen och implementeringens olika steg 
förändrats (Johansson, Denvall & Vedung 2015). Själva interventionen och 
implementeringens olika delar har, för att använda begrepp från nyinstitu-
tionell teori, rest, transformerats, tolkats och omtolkats av dess olika aktörer 
(Johansson 2013). Interventionen med dess olika faser och innehåll kan  
illustreras med en figur 2:

Figur 2 Interventionen i olika faser

Figur 2 visar dels interventionen i sig, dels dess olika faser i tid och rum. Den 
rumsliga implementeringen beskrivs i denna text som en resa från den na-
tionella nivån, via regionala stödstrukturer till den lokala nivån där avsikten 
är att den lokala praktiken skall integrera och utveckla stödstrukturerna och 
implementera en ”Evidensbaserad praktik i socialtjänsten – till nytta för bru-
karen”. Varefter kritik eller nya idéer kommit fram har överenskommelserna 
förändrats. Statskontorets, som haft uppdraget att utvärdera interventionen, 
samlade bedömning i sin slutrapport (2014:18) är att:

Överenskommelsen har bidragit till verksamhetsutveckling inom 
socialtjänsten. Däremot är steget fortfarande långt till en mer sys-
tematiserad kunskapsutveckling. (s. 7)

Interventionen utgår från de slutsatser och förslag som presenterades  
i utredningen Evidensbaserad praktik i socialtjänsten – till nytta för 
brukaren (SOU 2008:18). Med utredningen som utgångspunkt slöts 
sedan ett plattformsavtal mellan regeringen och SKL.

Implementeringen utgörs av SKL:s arbete med att realisera 
interventionen genom årliga överenskommelser under 
perioden 2009–2014 med mer konkret innehåll.

Implementeringen har 
byggt på införandet av 
regionala stödstrukturer 
med regionala platt-
formsledare och lokala 
utvecklingsledare.

Från och med 2015 har  
den lokala praktiken ansvar 
för det fortsatta arbetet.  
Åren 2015 och 2016 sluts 
dock nya avslutande 
överenskommelser.
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Statskontoret konstaterar vidare att överenskommelsen förbättrat förut-
sättningarna för socialtjänsten att arbeta evidensbaserat:

…men det krävs ytterligare insatser för att de stödstrukturer för 
kunskapsutveckling som har byggts upp i länen ska bestå. (s. 7) 

Den lokala implementeringen
Från och med 2015 har ansvaret för de regionala stödstrukturerna överläm-
nats till den lokala praktiken. Det innebär att kommunerna och dess social-
tjänster är ansvariga såväl ekonomiskt som innehållsligt för det fortsatta arbe-
tet. De förhoppningar och ambitioner som uttrycks i överenskommelserna om 
hur den lokala praktiken tar fortsatt ansvar för utvecklingen av lokala stöd-
strukturer har hösten 2015 inte fått den utveckling som avsågs. I intervjuer 
genomförda i en ytterligare studie om hur kommunernas socialtjänst nu 
arbetar vidare med stödstrukturer för en EBP (Johansson, kommande) ut-
trycker lokala företrädare att man har kollegor med titeln utvecklingsledare 
men deras arbetsuppgifter är inte att arbeta vidare med stödstrukturerna för 
långsiktig kunskapsutveckling i stället satsar man på mer avgränsade projekt 
(vilka man kan söka finansiering för).

Det är x, y, z, (namn på tre kollegor) som har det på sitt bord nu… 
Vi har alltså inte utsett någon särskild som jobbat med stödstruk-
turer utan nu får man det som en uppgift i det vanliga jobbet (In-
tervju 1 tjänsteman inom kommunal socialtjänsts ledningsgrupp 
hösten 2015, Johansson kommande)

Vi gör forskningscirklar, och vi har ju barn och unga satsningen, 
och så FoU … det är ju FoU som har ansvaret nu (Intervju 2 tjän-
steman inom l kommunal socialtjänsts ledningsgrupp hösten 
2015, Johansson kommande)

Här menar man att den FoU-enhet man är kopplad till jobbar vidare med 
stödstrukturerna. Då jag sedan samtalar med ansvarig vid FoU-enheten har 
de inte ålagts eller tagit på sig detta specifika arbete utan arbetar enligt det 
uppdrag som formulerats då enheten startade långt innan denna särskilda 
satsning. Intervjuerna som gjordes hösten 2015 stödjer därmed Statskon-
torets (Statskontoret 2014:18 s. 7) bild av att det kan vara svårt att få kun-
skapsutvecklingen att bestå (se ovan och Johansson kommande). Dock är det 
viktigt att påpeka att den ovan nämnda studien är begränsad och det fortsatta 
arbetet med stödstrukturer ser säkerligen mycket olika ut i olika kommuner.
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Kapitel 2. Evidensbaserad praktik och de 
professionella
De kanske viktigaste aktörerna, de yrkesverksamma socialarbetarna på lokal-
planet, är en aktörsgrupp som hittills haft lite insyn och knappast något in-
flytande över det system för EBP som nu iscensatts. Kritiken som framförs 
mot det arbete som utförs av socialarbetare idag handlar om att man bör mot-
verka det mer intuitiva arbetssättet till fördel för det rationellt underbyggda, 
dvs. EBP: ”Därför bör man utforma metoder för att motverka dessa naturliga 
tendenser hos praktikerna och mer eller mindre tvinga dem att följa en ra-
tionell och medveten problemlösningsprocess” (Rosen 2006 s. 235). Det är 
alltså både socialarbetares kunskaper, kompetens och deras metoder man vill 
påverka. Man vill förändra en hel yrkespraktik: 

I begreppet EBP innefattas … alltid en ambition om att påverka 
utformningen av en framtida (yrkes)praktik (Bergmark & Lund-
ström 2006 s.101)

Noteras kan, att debatten och forskningen om de yrkesverksamma socialar-
betarna är mer fokuserad på efter implementering än på hur de yrkesverk-
samma skall vara med som en central aktör i den pågående processen. Det 
finns därmed implicit och kanske även explicit en idé om att de yrkesverk-
samma socialarbetarna inte bör, eller har kunskap att, vara en aktör i refor-
marbetet utan skall invänta riktlinjer från andra aktörer. Här finns utrymme 
för yrkesverksamma socialarbetarna själv att kliva fram och för forskare att 
kliva in i debatt och medverka till ökad kunskap menade Johansson & Denvall 
(2012), (se även Bergmark Bergmark och Lundström 2011), något som inte 
tycks ha förändrats idag 2016. Flera forskare diskuterar hur arbetet gestaltas 
i en evidensbaserad praktik. 

Komplexiteten i arbetet ökar när den professionelle måste ta hän-
syn till all befintlig evidens och hur denna ska relateras till en en-
skild brukares livssituation vid en viss tidpunkt (Jegerby 2008, 
s.163). 

Bergmark och Lundström (2011) identifierar två grundläggande modeller  
eller föreställningar om hur en evidensbaserad praktik borde praktiseras. Den 
första modellen förutsätter en ”upplyst praktiker” (aa. s.165) en expert eller 
”kunskapschef ”, vilken skall iscensätta övergripande delar i arbetet (aa s.166). 
Den andra modellen handlar om att praktiker följer riktlinjer; ”snarare än att 
ha orealistiska förväntningar på att praktiker skall använda forskning, borde 
socialt arbete och dess forskare ta ansvar och öka ansträngningarna för att 
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skapa verktyg för beslutsfattande i socialt arbete” (Rosen et. al. 2003 i Berg-
mark och Lundström 2011 s.167). Ytterst handlar diskussionen om vilken roll 
socialarbetaren skall ha och vilken position professionella skall ges – en mer 
aktiv beslutsfattande eller en mer passiv handläggande. Många forskare har 
en kritisk bild av socialarbetare och dess inställning. Bengt Börjeson förde 
dock ett annat resonemang:

… Genom att försumma reflektion och dokumentation för att sam-
la erfarenheter, har den sociala praktiken försummat möjligheter 
till kunskapsuppbyggnad. Nästa steg i utvecklingen av det sociala 
arbetets profession måste innebära att man tar socialarbetaren 
som kunskapssökare i anspråk. (Börjeson 2006 s. 39-40)

Men hur ser nu år 2015 de professionella på EBP? Har man i den nu aktuella 
fasen av implementeringen tagit tillvara de verksamma i professionen och 
deras kunskapssökande? Hur ser de yrkesverksamma på interventionen och 
dess implementering? Det handlar i nästa kapitel om.
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Kapitel 3. Professionellas upplevelse av 
satsningen på en evidensbaserad praktik 
Ambitionen och arbetet med att införa EBP och dess eventuella påverkan 
på socialkontorens verksamhet är intressant ur en rad olika aspekter. En 
frågeställning är huruvida socialkontorens arbetssätt har blivit mer evidens-
baserade och – om så vore fallet – beskriva hur det dagliga arbetet för so-
cialsekreterarna har förändrats. I denna del undersöker vi hur arbetet med 
att inrätta en evidensbaserad praktik inom socialtjänsten har påverkat social-
sekreterarnas dagliga arbetssituation i riktning mot en evidensbaserad prak-
tik. Inom ramen för detta undersöker vi huruvida de professionella uppfattar 
och beskriver evidensbaserad praktik samt hur den lokala praktiken tar emot 
och implementerar den evidensbaserade praktiken. Studiens övergripande 
syfte är, som framgår ovan, att ”undersöka de professionellas upplevelse av 
satsningen” och den övergripande forskningsfrågan handlar om ”Har sats- 
ningen inneburit bättre förutsättningar för professionen att utveckla en evi-
densbaserad praktik?” I detta kapitel redovisas svaren på de 11 frågor som 
ställdes via en webenkät för att studera detta syfte (bilaga 1). I webenkätens 
inledning skrev vi att 

Syftet med projektet att nå bättre kunskap om arbetsförhållande-
na och förutsättningarna för långsiktiga strategier för kommunal 
välfärd. I fokus finns organisering och kunskapsutveckling med 
införandet av en evidensbaserad praktik i socialtjänsten som em-
piriskt exempel. (bilaga 1)

Socialsekreterarnas uppfattning  
Studien avgränsas till att studera de som arbetar som socialsekreterare på 
socialkontor i kommunerna. Ett ännu outforskat område är brukarna, vars 
perspektiv försvunnit ur debatt och forskning om interventionen (se tex.  
Johansson, Denvall och Vedung 2015), och huruvida de har påverkats av den-
na reform. Detta perspektiv är inte med i denna studie. 

Den primära mottagaren av införandet av en evidensbaserad praktik är 
kommunernas socialkontor och ytterst den enskilde socialsekreteraren.  Det 
är främst socialsekreterarnas arbetssätt och i någon mån även deras beteende 
som det finns en ambition att förändra i och med införandet av en evidens-
baserad praktik. 

Statskontorets utvärdering som diskuteras i föreliggande rapport har (en-
ligt regeringens uppdrag) riktats mot statens och SKLs styrning, utformning 
och organisering och via enkäter till socialchefer, socialchefer, sjukvårds- 
direktörer och tjänstemän på SKL m.fl. även omfattat att studera hur väl 
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dessa grupper känner till överenskommelsen (Statskontoret 2014:18). Stats-
kontorets utvärdering är den enda större och systematiska uppföljningen och 
utvärderingen som gjorts av satsningen och i denna har alltså inte de pro-
fessionellas bild inte lyfts fram. Tidigare studier av införandet av en evidens-
baserad praktik har därmed huvudsakligen fokuserat på en övergripande nivå 
med men i denna studie är kommunernas socialkontor och dess anställda det 
huvudsakliga studieobjektet.

Tillvägagångssätt 
Då det inom detta forskningsprojekt inte finns resurser att undersöka alla so-
cialsekreterare i landet har tre kommuner slumpats fram, inom vilka social-
sekreterarna studeras. Urvalet är ett så kallat stratifierat klusterurval, vilket 
i det här fallet innebär att vi har delat in landets 290 kommuner i tre grup-
per efter SKL:s kommungruppsindelning från 2011 (SKL 2010). Den första 
gruppen består av ”storstäder, förortskommuner till större städer samt större 
städer”, den andra gruppen inkluderar ”glesbygdskommuner och kommuner 
i glesbefolkad region” medan den tredje gruppen består av ”alla övriga kom-
muner”. Därefter randomiseras en kommun inom respektive grupper fram för 
att undersökas. Syftet med stratifieringen är att eftersträva en jämn fördeln-
ing bland de olika typer av kommuner som finns representerade i studien. 
Inom ramen för detta projekt finns inga ambitioner att generalisera resultaten 
som giltiga för alla socialsekreterare utan randomiseringsupplägget handlar 
snarare om att få så breda perspektiv som möjligt från de olika kommuntyper 
som finns i Sverige. 

Till denna studie finns två typer av data från respektive kommun: en en-
kät till socialsekreterarna samt intervjuer med socialsekreterare. Datainsam-
lingen har huvudsakligen skett under våren och sommaren 2015. Enkäten 
(bilaga 1) är utformad utifrån en rad tidigare studier kring praktikers upp-
fattning av reformer och styrning (se exempelvis ISF 2014 och Statskontoret 
2014). Eftersom att Statskontoret (2014) undersöker samma reform med rik-
tade enkäter till socialchefer har samma eller liknande frågor använts för vår 
studie för att undersöka om svaren från socialsekreterarna skiljer sig från det 
cheferna har svarat. 

Målgruppen för enkäterna är samtliga anställda som arbetar som social-
sekreterare vid de utvalda kommunernas socialkontor. Totalt fick 317 per-
soner enkäten5, varav 183 svarade. Detta motsvarar en svarsfrekvens på 59 
procent. Enkäterna skickades ut via e-postlistor från respektive kommun. 

5 Samtliga anställda socialsekreterare på dessa socialkontor. Tjänstlediga och sjukskrivna har räknats 
bort. 
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I detta forskningsprojekt har vi ingen tillgång till registerdata över de an-
ställda i respektive kommun vilket leder till en del svagheter när det kom-
mer till bortfallsanalysen.6

De som svarade på enkäten svarade även på en rad bakgrundsfrågor kring 
utbildning, erfarenhet och ålder men vi saknar information om de som inte 
svarade på enkäten. Det går med andra ord inte att uttala sig om huruvida 
gruppen som har besvarat enkäten är annorlunda än den som inte har gjort 
det. Det är möjligt att svaren skulle ha sett annorlunda ut om även denna 
grupp svarade på enkäten.7 Bland de som svarade på enkäten är medelåldern 
37 år och de har i genomsnitt arbetat som socialsekreterare i 11 år. 

Intervjupersonerna har randomiserats fram utifrån en förutbestämd  
modell för att på så sätt få en grupp personer som är jämt fördelade sett till 
bakgrundsfaktorer som kommun, kön, erfarenhet och ålder.8 Totalt genom-
fördes 6 intervjuer med socialsekreterare, hälften av dessa genomfördes via 
telefon och den andra hälften genomfördes genom personliga intervjuer på 
socialsekreterarnas arbetsplatser. I intervjuerna användes en intervjuguide 
(bilaga 2) som byggde på samma frågor som i enkäten. Syftet med intervjuer-
na var att få en fördjupad bild av vissa enkätsvar.

Anledningen till att använda såväl intervjuer som en enkät för att studera 
socialsekreterarnas uppfattning av införandet av en evidensbaserad praktik 
bottnar i en ambition att säkerställa reliabiliteten i dessa resultat. Att intervjua 
samma målgrupp som enkäten riktar sig till innebär en viss triangulering 
vilket i bästa fall fångar eventuella problem som fanns med enkätundersök-
ningen.

I denna studie är det möjligt att beskriva huruvida socialsekreterarna 
inom dessa kommuner känner till att det finns en ambition om att införa en 
evidensbaserad praktik, hur den lokala praktiken tar emot och implementerar 
en evidensbaserad praktik, i vilken grad socialsekreterarna uppfattar att de 
arbetar evidensbaserat i sitt dagliga arbete och vilka hinder det kan finnas mot 
att införa en evidensbaserad praktik. 

Resultat 
Beskrivningen av resultatet som följer i detta avsnitt är uppdelad i tre delar 
under rubrikerna; förekomsten av evidensbaserad praktik, uppfattning av 
evidensbaserad praktik samt evidensbaserad praktik och profession. Detta är 

6 Vi har ställt enkätresultaten i relation till de tre kommunerna men inte kunnat fastställa att resultaten 
skiljer sig åt, vi har därmed valt att inte undersökta detta ytterligare vilket inte utesluter att  lokal 
variationer förekommer. En ytterligare mer ingående analys skulle vara att korstabulera en del resultat 
mot varandra, t.ex. mellan kunskap och attityd till evidensbaserad praktik och dess faktiska genomslag 
i vardagsarbetet, detta har heller inte rymts i denna undersökning. 

7 Den enda bakgrundsvariabeln vi har för de personer som inte svarat på enkäten är kön och vilken 
kommun de finns i. Bland de som fick enkäten var 75 procent kvinnor och bland de som svarade på 
enkäten var 76 procent kvinnor och fördelningen mellan kommunerna är densamma som för de som 
svarade på enkäten. Denna information är dock inte tillräcklig för att kunna uttala oss om huruvida 
denna grupp är skild från den som svarade. 

8 Vi har randomiserat fram en lista med samtliga socialsekreterare i kommunerna och utifrån denna har 
vi kontaktat socialsekreterare angående att bli intervjuade. Totalt 6 personer har intervjuats.
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strukturen för att presentera resultaten från de delvis olika dimensionerna i 
denna studie. De olika delarna är till viss del överlappande men de har huvud-
sakligen olika fokus och belyser olika aspekter på införandet av en evidens-
baserad praktik. 

I den första delen presenteras resultaten kring hur socialsekreterarna upp-
fattar förekomsten av evidensbaserad praktik inom socialtjänsten. I denna 
del presenteras resultaten som mäter i vilken utsträckning införandet av en 
evidensbaserad praktik har påverkat det dagliga arbetet för socialkontorens 
socialsekreterare. Den andra delen handlar om vad socialsekreterarna har för 
uppfattningar kring evidensbaserad praktik och vad evidensbaserad praktik 
egentligen innebär inom den lokala praktiken. Resultaten i denna del svarar 
på frågan om hur socialsekreterarna tolkar EBP- begreppet och hur de an-
vänder begreppet och EBP i det dagliga arbetet. I denna del undersöks även 
huruvida slutsatserna i Statskontorets utvärdering av reformen verkar spegla 
den lokala praktiken. 

Förekomsten av evidensbaserad praktik
Införandet av en evidensbaserad praktik inom socialtjänsten innebär att det 
(om reformen fått önskad effekt) sker skett en förändring av hur man arbetar 
inom socialtjänsten. Grundläggande frågor är huruvida socialsekreterarna 
känner till att detta arbete pågår och om de uppfattar att de arbetar utifrån en 
evidensbaserad praktik. 

I enkäten ställs frågan om den som svarar känner till arbetet med att in-
rätta en evidensbaserad praktik inom socialtjänsten. En fjärdedel svarar att de 
inte känner till arbetet alls och mer än hälften svarade att de i ”låg grad” eller ” 
i ganska låg grad” kände till arbetet med att införa en evidensbaserad praktik. 
Enbart 5 % svarar att de i hög grad känner till arbetet med att inrätta en evidens- 
 baserad praktik. Detta resultat indikerar sammantaget att vetskapen om själ-
va reformen i sig är relativt låg bland socialsekreterarna.9 

 
Tabell 1. Känner du till detta arbete?

Känner du till detta arbete? Frekvens Procent
I hög grad 8 4
I ganska hög grad 34 19
I ganska låg grad 50 27
I låg grad 48 26
Inte alls 43 24

Vidare i enkäten får socialsekreterarna ta del av en rad påståenden angående evi-
densbaserad praktik och bedöma dess giltighet på en sjugradig skala (1=Instäm-
mer inte alls 7=Instämmer helt och hållet). För att försöka fånga socialsekreter-

9 Hela frågan lyder ”Sedan 2010 har det pågått ett arbete för att utveckla regionala samverkans- och 
stödstrukturer för kunskapsutveckling inom socialtjänsten. Ambitionen är att detta ska leda fram till 
att man arbetar med evidensbaserad praktik inom socialtjänsten. Känner du till detta arbete?”
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arnas uppfattningar kring hur arbetet med att skapa en evidensbaserad praktik 
fungerar så fick de ta ställning till påståendet ”det finns en fungerande strategi för 
att skapa en evidensbaserad praktik”. 34 % svarade att de inte instämmer alls i 
påståendet och enbart 1 % instämmer helt och hållet i detta påstående.

Tabell 2. Det finns en fungerande strategi för att skapa en evidensbaserad praktik

Påstående Svar Procent
”Det finns en fungerande strategi för 
att skapa en evidensbaserad praktik”

Instämmer inte alls 34
2 28
3 17
4 10
5 8
6 2
Instämmer helt och hållet 1

  
En majoritet av socialsekreterarna har svarat 1 (instämmer inte alls) eller 2 på 
huruvida man instämmer i påståendet. 

Ett annat påstående socialsekreterarna får ta ställning till är om det finns 
en pågående diskussion om evidensbaserad praktik på arbetsplatsen. Åter-
igen svarar över hälften 1 (instämmer inte alls) eller 2 på skalan för i vilket 
grad man instämmer i påståendet.

Tabell 3. Det finns en pågående diskussion om evidensbaserad praktik på  
arbetsplatsen

Påstående Svar Procent

”Det finns en pågående diskussion 
om evidensbaserad praktik på 
arbetsplatsen”

Instämmer inte alls 26

2 26

3 13

4 16

5 13

6 7

Instämmer helt och hållet 1

Socialsekreterarna verkar inte i någon högre utsträckning uppfatta att det 
lokalt på det egna kontoret pågår ett arbete med att införa en evidensbaserad 
praktik. Dessa resultat tyder på att det finns en svag förankring för införan-
det av en evidensbaserad praktik hos den lokala praktiken. De flesta social-
sekreterare verkar helt enkelt inte uppleva att det finns ett pågående arbete 
med att inrätta en evidensbaserad praktik. Resultatet ändras inte om man 
kontrollerar för kommun, kön, ålder eller tid man arbetat inom socialtjänsten. 

Intervjuerna konfirmerar denna bild. Socialsekreterarna har oftast en upp-
fattning om vad evidensbaserad praktik innebär, men de upplever inte att det är 



20

någonting som genomsyrar den vardagliga praktiken eller att det finns någon 
kumulativ kunskapsinhämtning som används för att förstärka verksamheten.

Man vill men har inte tid. Det dyker upp såhär ”Nu har vi hört att 
det här är bra” men sedan händer ingenting. Så det finns en om-
världsbevakning, men man kan aldrig tillämpa det i kommunen.10 

För en reform som syftar till att införa en evidensbaserad praktik är det 
naturligtvis problematiskt att detta inte verkar uppmärksammas på lokal 
nivå. Det finns dock anledning att inte dra alltför stora slutsatser av dessa 
resultat. Att socialsekreterarna i låg utsträckning känner till själva reformen 
behöver inte nödvändigtvis betyda att man inte arbetar evidensbaserat. Det 
skulle kunna vara så att man sedan tidigare har arbetat evidensbaserat eller 
att man har övergått till att arbeta utifrån en evidensbaserad praktik utan att 
för den sakens skull beaktat själva reformen.

För att vidare undersöka denna fråga fick socialsekreterarna ta ställning 
till huruvida de upplever att de arbetar evidensbaserat. På frågan ”I vilken 
grad upplever du att du arbetar utifrån en evidensbaserad praktik i ditt dag-li-
ga arbete?” (se figur 3) svarar 4 procent ”i hög utsträckning”, 40 procent svarar 
”i ganska hög utsträckning”, 30 procent ”i ganska låg utsträckning”, 18 procent 
”i låg utsträckning” och 7 procent svarar att de ”inte alls” arbetar utifrån en 
evidensbaserad praktik i deras dagliga arbete.

Figur 3

Det förefaller således vara relativt jämnt mellan de som upplever att de ar-
betar utifrån en evidensbaserad praktik och de som inte upplever att de gör 
det. Detta resultat säger naturligtvis ingenting om huruvida praktiken har 

10 Intervju 3 05.45 
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blivit mer eller mindre evidensbaserad efter reformen (för att få reda på detta 
hade man bland annat behövt en kontrollgrupp som inte berörts av EBP) men 
det ger en bild av hur socialsekreterarna upplever sin nuvarande verksamhet. 
Intervjuerna ger delvis en annorlunda bild av hur man upplever sin verksam-
het. Ingen av de intervjuade upplever att man idag arbetar evidensbaserat 
inom den dagliga verksamheten och de ger bilden av en verksamhet som inte 
har tid att arbeta evidensbaserat.  

[Intervjuare] Skulle du säga att du arbetar evidensbaserat idag?

Nej det är ju alltså bara BBIC (Barns behov i centrum) men jag 
skulle säga nej faktiskt.11 

Jag skulle vilja vidareutveckla det där. Men det förutsätter tid och 
energi. Och läget när man hela tiden har huvudet precis ovanför 
vattenytan så finns inte det. Jag har påbörjat utbildningar men jag 
har alltid gett upp, jag mäktar inte med det.12

Enligt den definition som förs fram i SOU 2008:18 och i överenskommelsen 
mellan staten och SKL ska den evidensbaserade praktiken grundas på kun-
skap och ackumulera erfarenheter från de professionellas erfarenheter, den 
vetenskapliga evidensen som finns inom forskningen samt synpunkterna från 
verksamheten och de klienterna som man möter i det dagliga arbetet.13 För 
att undersöka huruvida det finns en kunskapsinhämtning och ackumuler-
ing av kunskap – något som torde vara avgörande för införandet av en evi-
densbaserad praktik – har socialsekreterarna således fått ta ställning till en 
rad påståenden som berör kunskapsinhämtningen från aspekter som profes-
sionellas erfarenheter, den vetenskapliga evidensen som finns inom forsk- 
ningen samt synpunkterna från verksamheten och de klienterna som man 
möter i det dagliga arbetet.

Tabell 4 Det finns ett systematiskt arbete för att tillgodogöra sig kunskap från 
verksamheten

Påstående Svar Procent
”Det finns ett systematiskt arbete 
för att tillgodogöra sig kunskap från 
verksamheten”

Instämmer inte alls 29
2 28
3 20
4 11
5 9
6 2
Instämmer helt och hållet 2

11 Intervju 3 10:30
12 Intervju 2 23:30
13 SOU 2008:18, sidan 92 & Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten – 

Överenskommelse för år 2015 mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting, sidan 6
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Nästan en tredjedel av socialsekreterarna instämmer inte alls i påståendet 
”Det finns ett systematiskt arbete för att tillgodogöra sig kunskap från verk-
samheten” och ungefär två tredjedelar svarar antingen 1 (instämmer inte alls) 
eller 2 medan färre än fem procent svarar 7 (instämmer helt och hållet) eller 6. 
Socialsekreterarna tycks inte uppleva att det finns ett systematiskt arbete med 
att tillgodogöra sig kunskap från verksamheten. I intervjuerna framgår att det 
inte finns något strukturerat sätt att tillvarata kunskap från verksamheten. 

Vi skulle ju vilja arbeta med ett mindre antal ärenden och mer 
kvalitativt i de ärendena. Och kunna använda oss av alla evidens-
baserade metoder. Vi har ju gått en del kurser och så men vi kan 
ju aldrig använda dem för det finns inte tid och man har inte tagit 
tillvara på dem heller. Det måste ju underhållas hela tiden. Därför 
tror jag att man upplever ledningen som ointresserad av evidens-
baserade metoder. De tror att man går en kurs och sedan kan man 
det i tio år sedan.14   

Det skapas emellanåt intressant kunskap utifrån erfarenheter som feedback 
från brukare och olika insatser men det finns inget systematiskt inhämtande 
eller något direkt dokumentation av denna kunskap. Denna kunskap tenderar 
sedan att gå förlorad när vissa nyckelpersoner försvinner från verksamheten.

Tabell 5 Det finns ett systematiskt arbete för att tillgodogöra sig kunskap från ny 
forskning

Påstående Svar Procent
”Det finns ett systematiskt arbete för 
att tillgodogöra sig kunskap från ny 
forskning”

Instämmer inte alls 38
2 26
3 17
4 13
5 4
6 1
Instämmer helt och hållet 1

I enkäten svarar nästan två tredjedelar 1 (instämmer inte alls) eller 2 och det 
är få som håller med om påståendet ”Det finns ett systematiskt arbete för att 
tillgodogöra sig kunskap från ny forskning” medan färre än 2 procent svarar 
6 eller 7 (instämmer helt och hållet). Det förefaller utifrån enkätsvaren som 
att socialsekreterarna upplever att kopplingen till ny forskning är svag och ett 
liknande resultat återfinns i intervjuerna. 

Denna bild konfirmeras genom intervjuerna där det beskrivs att kopp-
lingen till forskningen och universiteten är svag trots att det bland social-
sekreterarna finns en vilja till mer samarbete med forskningen och mer tid till 
att ta till sig den senaste forskningen.   

14 Intervju 3 15:00
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Det jag saknar är att ha det nära samarbetet med forskningssidan, 
där man utvärderar det vi gör och säger ”Okej ni gör det här, vet ni 
om det fungerar?” ”Okej, men då tar vi reda på det genom en lång 
studie.” Men det finns inte riktigt. Det finns inte riktigt vägar in till 
forskningen från kommunen.15

I intervjuerna framgår att det visserligen finns en efterfråga från social-
sekreterarna och ibland även från kommunerna att ta steg närmare forsk- 
ningen men att vägarna in till universiteten är få och personberoende. Dess-
utom upplever socialsekreterarna i intervjuerna att det inte finns något större 
intresse från forskarsamhället att bedriva forskning inom socialt arbete.

[Intervjuare] Får ni möjlighet att exportera era kunskaper till for-
skarsamhället?

Nej, det uppfattar jag inte att de är intresserade av. Det låter lite 
dystert kanske.16

Det är ju så att när man befinner sig på golvet så här så kan man 
förundra sig över att det verkar forskas så lite i socialt arbete – vad 
är det som funkar, vad är det som inte funkar? Vet man det över-
huvudtaget? Det får man liksom aldrig, upplever jag, ta del av. Det 
känns som att det finns ett stort tomrum.17

När man ska lyssna på experter, om du förstår vad jag menar, så 
står de så oerhört långt från verkligheten på något sätt. Det känns 
inte relevant för det dagliga arbetet. Det finns ett väldigt stort gap 
mellan teori och verklighet.18

Tabell 6 Det finns ett systematiskt arbete för att tillgodogöra sig kunskap från  
professionella inom verksamheten

Påstående Svar Procent
”Det finns ett systematiskt arbete 
för att tillgodogöra sig kunskap från 
professionella inom verksamheten”

Instämmer inte alls 26
2 30
3 16
4 16
5 8
6 3
Instämmer helt och hållet 2

15 Intervju 1 03.30
16 Intervju 5 15:16
17 Intervju 5 10:45
18 Intervju 5 14:13



24

Resultaten visar att socialsekreterarna upplever att det inte finns ett systema-
tiskt arbete med att tillgodogöra sig kunskap från de professionella inom verk-
samheten. Nästan två tredjedelar svarar 1 (instämmer inte alls) eller 2 och 
det är få som håller med om påståendet ”Det finns ett systematiskt arbete för 
att tillgodogöra sig kunskap från professionella inom verksamheten”. Även i 
intervjuerna framgår att det inte finns något strukturerat sätt att ta tillvarata 
kunskap från professionella inom verksamheten.

Via intervjuerna framkommer det att det förekommer en hel del arbete 
som skulle vara väl lämpat för att använda för verksamhetsutvecklingen. I alla 
intervjuer nämns att man på kontoret har ärendedragningar som hålls varje 
vecka. Vid en ärendedragning diskuteras olika typer av fall och det är ett till-
fälle att skapa ett kollegialt samförstånd kring hur man kan agera i olika typer 
av ärenden. Detta framförs som ett tillfälle där en hel del kunskap genereras 
men i intervjuerna framgår att kunskapen från dessa tillfällen inte dokumen-
teras eller följs upp på något vis. Det finns en uppfattning om att denna kun-
skap inte tillvaratas och vanligtvis försvinner kunskapen från dessa tillfällen 
när personal eller chefer slutar. Detta sammantaget försvårar möjligheten att 
skapa en ackumulerad kunskap från verksamheten.

Dessa resultat indikerar att det verkar saknas ett upparbetat arbetssätt för 
att hämta in kunskap från det dagliga arbetet vilket i sin tur tyder på att det 
finns en svag förankring av en evidensbaserad praktik hos den lokala prak-
tiken. Ett sådant kunskapsinhämtande är som bekant en integral del i den 
evidensbaserade praktiken. De fria kommentarerna som finns i anslutning till 
dessa frågor indikerar samma sak.  

Evidensbaserad praktik är något att eftersträva, våra organisatio-
ner är dock så till den milda grad slimmade till bristningsgrän-
sen, att tid och energi inte finns för oss handläggare att delta i 
detta. Därför blir det något av en pappersprodukt som cheferna 
och kanske kommunstrateger arbetar med - inte vi handläggare 
i det dagliga arbetet. Det som eventuellt sipprar ner till oss är en 
urvattnad glimt av något som kunde blivit bra...19

Kan vi komma från vackra ord till verklighet så är det fantastiskt. 
Just nu känns evidensbaserad praktik något från en annan galax. 
Inte för att handläggare inte vill utan för att vi inte får förutsätt-
ningar. Det finns en inställning att man ska handlägga sig fördär-
vad. Tid för att läsa, inhämta kunskap, sätta sig in i evidensbase-
rade metoder… den tiden finns inte till.20

Sammantaget indikerar dessa resultat att det i nuläget finns en svag förank-
ring för införandet av en evidensbaserad praktik hos den lokala praktiken. De 

19 Fri kommentar på fråga 7
20 Fri kommentar på fråga 6 
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flesta socialsekreterarna verkar inte vara särskilt medvetna om att det pågår 
ett arbete för att införa en evidensbaserad praktik samtidigt som man inte 
upplever att det finns systematiska sätt att inhämta kunskap från de profes-
sionella, från brukarna i verksamheten eller från forskningen. Det verkar 
emellanåt finnas ambitioner att inhämta synpunkter från verksamheten (och 
i viss mån även från forskningen) men dessa ambitioner tenderar att hamna 
långt ner på dagordningen för att sedan bortprioriteras till förmån för mer 
akuta åtaganden som kräver uppmärksamhet. 

[Intervjuare] Finns det en annan syn på evidensbaserad praktik 
hos chefer? 

Det tror jag absolut. Det känns som att det finns mer information 
dit, det finns en pålaga att man ska jobba evidensbaserat. Men så 
kommer det inte ner ytterligare steget ner, om man ska prata hie-
rarkiskt. För att cheferna förmodligen ser att det inte finns något 
utrymme för det.21

Resultaten ger en något splittrad bild av förekomsten av evidensbaserad 
praktik inom socialtjänsten. Vetskapen om införandet av en evidensbaserad 
praktik verkar generellt sett vara ganska låg bland socialsekreterarna men 
samtidigt upplever relativt många att de arbetar evidensbaserat i det dagliga 
arbetet. Å ena sidan säger nästan hälften att man upplever att man arbetar 
utifrån en evidensbaserad praktik men samtidigt är det väldigt få som håller 
med om påståendena om att man arbetar med att inhämta kunskap från 
professionella, verksamheten och forskningen – själva grundvalarna för den 
evidensbaserade praktiken. Intervjuerna ger delvis en annorlunda bild av hur 
man upplever sin verksamhet; ingen av de intervjuade upplever att man idag 
arbetar evidensbaserat inom den dagliga verksamheten och de ger bilden av 
en verksamhet som inte har tid att arbeta evidensbaserat.  

Huruvida man de facto arbetar evidensbaserat eller inte går inte att svara på 
inom ramen för denna studie. Detta är naturligtvis svårt att mäta och även om 
det fanns en måttstock på hur evidensbaserade olika socialkontor är skulle det 
vara svårt att relatera dessa resultat till något teoretiskt mål för hur evidens- 
baserade de förväntas vara. Men att socialsekreterarna själva upplever att de 
arbetar evidensbaserat samtidigt som de inte uppfattar att det finns ett arbete 
med att inhämta kunskap från professionella, verksamheten och forskningen 
tyder det på att evidensbaserad praktik innebär någonting annat för social-
sekreterarna än den definition som finns i SOU 2008:18 och i överenskom-
melsen mellan SKL och regeringen – mer om detta i den andra resultatdelen. 

Kännedom om evidensbaserad praktik
För att införa en evidensbaserad praktik är det relevant att socialsekreterare 

21 Intervju 1 07:30 
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känner till vad som avses med en evidensbaserad praktik och att uppfatt- 
ningen överensstämmer med den definition av evidensbaserad praktik som 
finns i SOU 2008:18 samt i överenskommelsen som ligger till grund för in-
förandet av en evidensbaserad praktik. 

I enkäten ställs frågan ”Känner du till vad som avses med evidensbaserad 
praktik?” (se figur 4) och på denna fråga svarar strax under 40 procent att de 
helt och hållet känner till vad som avses med evidensbaserad praktik, strax 
över 40 procent känner delvis till vad som avses medan 12 procent svarar att 
de hört talas om det men inte vet vad evidensbaserad praktik innebär. Fem 
procent svarar att de inte har hört talas om evidensbaserad praktik. Kvinnliga 
och yngre socialsekreterarare känner i något högre grad till vad som avses 
med evidensbaserad praktik.

Figur 4.

Det verkar således som att socialsekreterarna har en tydlig uppfattning om 
vad som avses med en evidensbaserad praktik men mer specifikt vad de upp-
fattar att evidensbaserad praktik innebär är mer problematiskt att mäta. In-
tervjuerna kan här ge oss en indikation på vad socialsekreterarna uppfattar att 
evidensbaserad praktik innebär. I intervjuerna fick alla socialsekreterare den 
öppna frågan om vad de uppfattar att evidensbaserad praktik innebär – nedan 
följer deras svar. 

Evidensbaserad praktik för mig är en metod eller tillvägagångs-
sätt man vet fungerar. Som man har bevis på att man får det man 
eftersöker.22  
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Jag fick verkligen en tankeställare i helgen när jag funderar på 
vad jag håller på med och hur evidensbaserade vi är. Det är ett 
sådant vitt begrepp och det finns så många nivåer… så jag tänker 
att evidens, det handlar om mycket om ett arbete med sig själv.23

Min uppfattning av det är att det är samarbete mellan kommunen 
för att få in forskning i praktiken, alltså i arbetet. Att man försöker 
samarbeta och få fram metoder som är evidensbaserade, alltså att 
det forskas på dessa metoder, att de verkligen fungerar. Så att man 
inte tar in vilka metoder som helst. Det är väl lite min uppfattning 
om evidensbaserad praktik.24

Jag skulle säga att det är metoder som är beforskade och som man 
vet har det önskade utfallet eller funktionen – att man vet vad 
man ska använda för metod för att åstadkomma ett visst utfall. 
Att man har ett batteri av insatser som är beforskade att använda 
i verksamheten.25

Det låter bra men jag har ingen aning om vad det är för någonting. 26

Även om socialsekreterarnas uppfattningar av evidensbaserad praktik skiljer 
sig åt något framgår i intervjuerna att socialsekreterarna huvudsakligen 
uppfattar (när det finns någon uppfattning) evidensbaserad praktik som en 
uppsättning metoder med vetenskapligt stöd som kan användas i det dag-
liga arbetet. Vidare i intervjuerna framgår att socialsekreterarna uppfattar 
evidensbaserad praktik som det praktiska användandet av specifika metoder 
som blivit ”godkända” av forskningen – flera specifika metoder förs fram som 
sådana som är godkända av forskningen och således evidensbaserade. Metod-
stödet/Insatsen Barns behov i centrum (BBIC) är det mest förekommande 
exemplet på en metod som man uppfattar vara godkänd av forskningen, 
men andra som till exempel AUDIT, ”Alcohol Use Disorders Identification 
Test”,(ett instrument för identifiering av riskfylld och skadlig alkoholkonsum-
tion) förekommer också med jämna mellanrum. Det finns en ganska tydlig 
fixering vid att evidensbaserad praktik handlar om de metoder man använder 
och samtidigt en uppfattning att när man håller sig till dessa metoder så ar-
betar man evidensbaserat.

Det enda evidensbaserade vi har nu det är BBIC. Vi använder inga 
andra metoder och det har jag varit kritisk mot. Vi går på massa 

23 Intervju 2 4:08
24 Intervju 3 04:00
25 Intervju 4 07:45
26 Intervju 5 04:00
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utbildningar och sedan finns det ingen tid att utveckla detta. Så 
vi har bara BBIC egentligen kan jag säga. Sedan har vi väl ibland 
AUDIT. Men vi har tappat mycket av de andra metoderna.27

Vi försöker ju tänka utifrån BBIC i våra ärenden samt risk- och 
skyddsaspekter. Det är någon slags grund i hur vi tänker på ären-
den. Det är ju inte så att vi, som jag upplever det, i det dagliga 
arbetet har något slags forskningsstöd i ryggen.28

Vi jobbar med BBIC, AUDIT ibland även DUDIT. Innan arbetade 
vi även med ADAD. Det har fallit bort. Ingen håller i det. Vi efter-
frågar ständigt evidensbaserade metoder. Vi har gått utbildning i 
ESTER men jobbar inte med det.29 30

Resultaten från enkätundersökningen och intervjuerna indikerar således att 
socialsekreterarna i hög utsträckning har en uppfattning om vad evidensbase-
rad praktik innebär men de förfaller ha en relativt diversifierad syn på vad det 
innebär. Vidare förefaller socialsekreterarnas uppfattning av evidensbaserad 
praktik vara en annan än den definition som återfinns i reformens huvud-
sakliga styrdokument såsom SOU 2008:18 samt överenskommelsen mellan 
Socialdepartementet och SKL.

Evidensbaserad praktik beskrivs i överenskommelsen mellan Social- 
departementet och SKL som ett förhållningssätt som innebär ett ständigt och 
systematiskt lärande. I definitionen av evidensbaserad praktik betonas vik-
ten av en utvecklad samverkan och en kontinuerlig dialog mellan iblandade 
aktörer.31 Men när socialsekreterarna säger att de har en uppfattning av vad 
evidensbaserad praktik innebär tyder resultaten på att det inte är denna defi-
nition de syftar på.  

Den utvärdering som genomfördes av Statskontoret32 har legat till grund 
för förlängningen av finansieringen av de årliga överenskommelserna mellan 
regeringen och SKL. 33 Då denna utvärdering har avgränsats till att studera 
socialchefer, ordföranden i socialnämnder, hälso- och sjukvårdsdirektörer, 
chefer på FoU-enheter och kommunala samverkansförbund, tjänstemän på 
SKL, samt chefer för privata verksamheter34 förefaller det vara intressant 

27 Intervju 3 04:50
28 Intervju 5 09:49
29 Fri kommentar på fråga 6 
30 BBIC –barns behov i centrum, metod (dock inte evidensbaserad) som används för att stärka barnpers-

pektiv. AUDIT och DUDIT är ett bedömningsinstrument som används för att identifiera personer med 
drogrelaterade problem. ESTER används för strukturerad bedömning och uppföljning av forsknings-
baserade risk- och skyddsfaktorer för unga med eller i riskzonen för normbrytande beteende.

31 Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten – Överenskommelse för år 2015 
mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting, sid 3

32 Statskontoret 2014:18
33 Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten – Överenskommelse för år 2015 

mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting, sid 7
34 Statskontoret 2014:18. Sidan 20-21



29

att veta vad socialsekreterarna tycker om de resultat som hittills har skapats 
gnom  införandet av en evidensbaserad praktik. Den utvärdering som Statsk-
ontoret genomförde kom med tre generella slutsatser:

• Överenskommelsen har bidragit till verksamhetsutveckling inom social-
tjänsten

• Överenskommelsen har förbättrat förutsättningarna för socialtjänsten 
att arbeta evidensbaserat.  

• Den gemensamma kraftsamlingen som överenskommelserna inneburit, 
har skapat positiva aktiviteter såväl nationellt, regionalt som lokalt.

I enkäten fick socialsekreterarna ta ställning till huruvida de kunde identifiera 
sig med dessa slutsatser utifrån upplevelsen från den verksamhet de själva 
befinner sig i. Frågan som ställdes var ”I en rapport (Statskontoret 2014:18) 
utvärderas arbetet med att utveckla regionala samverkans- och stödstrukturer 
för kunskapsutveckling inom socialtjänsten. I rapporten kommer de fram till 
en rad resultat. Stämmer följande resultat överens med din syn på utvecklin-
gen på din arbetsplats? För slutsatsen ”Överenskommelsen har bidragit till 
verksamhetsutveckling inom socialtjänsten” (se figur 5) var det 22 procent 
som inte tyckte att resultatet stämde överens med deras syn på utvecklingen 
medan 13 procent tyckte att resultatet var rättvisande. 65 procent av svarande 
i denna studie svarade ”vet ej” (se figur 5).

Figur 5

För slutsatsen ”Överenskommelsen har förbättrat förutsättningarna för social- 
tjänsten till verksamhetsutveckling inom socialtjänsten” var det 22 procent 
som inte tyckte att resultatet stämde överens med deras syn på utvecklingen 
medan 14 procent tyckte att resultatet var rättvisande. 64 procent svarade ”vet 
ej” (se figur 6)

Överenskommelsen har bidragit till 
verksamhetsutveckling inom socialtjänsten

Ja Nej Vet ej
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Figur 6

För slutsatsen ”Den gemensamma kraftsamlingen som överenskommelserna 
inneburit, har skapat positiva aktiviteter såväl nationellt, regionalt som lokalt.” 
var det 16 procent som inte tyckte att resultatet stämde överens med deras 
syn på utvecklingen medan 8 procent tyckte att resultatet var rättvisande. 75 
procent svarade ”vet ej” (se figur 7). 

Figur 7
Det svar som är helt dominerande i alla dessa frågor är ”vet ej”. Detta kan 
naturligtvis betyda att frågan är felkonstruerad eller i alla fall svår att ta ställ-
ning till, men det skulle också kunna indikera att socialsekreterarna har svårt 
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att relatera till de slutsatser som Statskontoret för fram – vilken tolkning som 
är korrekt går inte att uttala sig om inom ramen för denna studie. Dessa resul-
tat bör således tolkas med försiktighet.

Samtidigt blir det svårt att bortse från att det är exceptionellt få som kän-
ner igen sig i de slutsatser som dras i Statskontorets utvärdering. I de fria 
kommentarer som finns i anslutning till denna fråga beskrivs den upplevda 
situationen inom den lokala praktiken som diametralt annorlunda gentemot 
de slutsatser som presenteras i Statskontorets slutrapport. 

Min uppfattning är att evidensbaserad praktik har blivit ett ut-
tryck man slänger sig med och använder sig av för att motivera 
organisatoriska förändringar, utan att underbygga hur dessa för-
ändringar faktiskt är evidensbaserade. I mitt dagliga arbete får jag 
ingen tid att följa forskning kring evidensbaserad praktik och mig 
veterligen utför jag ingen systematisk utvärdering/statistik som i 
framtiden kan leda till god forskning. Om det pågår förändringar 
till det bättre så är det ovanför mitt huvud.35

Vi drunknar i anmälningar och utredningar. Det finns ingen lång-
siktig eller kortsiktig plan. De planer om verksamhetsutveckling 
som görs är snygg fernissa. Ingen ser till att de blir implemente-
rade, följs upp eller utvecklas.36

Resultatet från vår studie ger en indikation på att det finns en skarp diskrepans 
mellan de slutsatser Statskontoret drar från sin studie och den uppfattning so-
cialsekreterarna har av situationen i det dagliga arbetet. I enkäten fick social-
sekreterarna även ta ställning till påståendet ”evidensbaserad praktik har gett 
positiva bieffekter på verksamheten”. En fjärdedel av socialsekreterarna in-
stämmer inte alls i detta påstående och majoriteten av socialsekreterarna lig-
ger närmare att inte instämma i påståendet. 4 procent av socialsekreterarna 
instämmer helt och hållet i detta påstående.

35 Fri kommentar på fråga 3
36 Fri kommentar på fråga 3
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Tabell 6 Jag upplever att arbetet med evidensbaserad praktik har gett positiva  
bieffekter på verksamheten

Påstående Svar Procent
”Jag upplever att arbetet 
med evidensbaserad praktik har gett 
positiva bieffekter på verksamheten”

Instämmer inte alls 25
2 18
3 18
4 22
5 8
6 5
Instämmer helt och hållet 4

I de fria kommentarerna till denna fråga framkommer återigen att det är svårt 
att ta ställning till detta påstående men även kommentarer som indikerar att 
det finns annan verklighet än den som framkommer i Statskontorets slutsat-
ser.  

Arbetet går så långsamt så att vi förmodligen hinner byta både 
organisation och styre innan några resultat kan arbetas fram. Och 
då är det någon stjärna som ska ändra allt igen. En långsiktig 
överenskommelse och vision saknas på min arbetsplats.37

Det är inte helt självklart hur man ska tolka dessa resultat men det verkar 
finnas fog för att ifrågasätta huruvida slutsatserna från Statskontorets under-
sökning gäller för den lokala praktiken (Statskontoret 2014:18). Statskon-
toret avgränsade som bekant sin studie till att samla in data från chefer och 
samordnare i de lokala nätverken och empirin grundar sig på uppfattningar 
hos respondenter som är verksamma på en mer övergripande nivå. Resultaten 
från den första resultatdelen i denna studie är att det inte finns ett upparbetat 
arbetssätt för att hämta in kunskap från de relevanta aktörerna. Med utgångs-
punkt från att detta är en grundläggande förutsättning för evidensbaserad 
praktik torde vara rimligt att ifrågasätta huruvida av Statskontorets slutsatser 
speglar förhållandena för den lokala praktiken på socialkontoren.

Evidensbaserad praktik och profession
Eventuella skillnader mellan socialsekreterarna avseende bakgrund, men även 
hur de uppfattar sin profession kan vara en viktig faktor när man studerar in-
förandet av en evidensbaserad praktik. För att en evidensbaserad praktik ska 
kunna utvecklas inom socialtjänsten är det viktigt att reformen har legitimitet 
bland de professionella som arbetar inom området. En annan faktor som kan 
tänkas påverka införandet av en evidensbaserad praktik är hur arbetsbelast-
ningen och förutsättningarna i övrigt ser ut inom socialtjänsten.

37  Fri kommentar på fråga 7
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I enkäten har socialsekreterarna tagit ställning till en rad påståenden an-
gående evidensbaserad praktik och sin profession. Det förefaller inte finnas 
någon entydig uppfattning angående huruvida evidensbaserad praktik ut-
gör ett stöd eller ett hinder till socialsekreterarnas profession. När det gäller 
påståendet ”evidensbaserad praktik utgör ett bra stöd till min profession” är 
det ungefär lika många som instämmer/ inte instämmer i påståendet, med 
marginell övervikt bland de som inte instämmer i påståendet.

Tabell 7 Evidensbaserad praktik utgör ett bra stöd till min profession

Påstående Svar Procent
”Evidensbaserad praktik utgör ett bra 
stöd till min profession”

Instämmer inte alls 18
2 14
3 16
4 15
5 14
6 12
Instämmer helt och hållet 12

Socialsekreterarna verkar däremot generellt sett vara av uppfattningen att den 
evidensbaserade praktiken inte hamnar i konflikt med deras profession. Över 
hälften instämmer inte alls i påståendet ”evidensbaserad praktik hamnar i 
konflikt med min profession” medan mindre än 1 procent helt och hållet in-
stämmer i detta påstående. Även om det är lite oklart huruvida socialsekreter-
arna tycker att en evidensbaserad praktik är ett stöd till deras profession så 
förefaller det tydligt att arbetet med att införa en evidensbaserad praktik i alla 
fall inte hamnar i konflikt med professionen.

Tabell 8 Evidensbaserad praktik hamnar i konflikt med min profession

Påstående Svar Procent
”Evidensbaserad praktik hamnar i 
konflikt med min profession”

Instämmer inte alls 51
2 23
3 15
4 5
5 4
6 2
Instämmer helt och hållet 1

Vidare så förefaller det tydligt att arbetet med att införa en evidensbaserad 
praktik inte utgör ett hinder i den dagliga verksamheten. Mer än hälften av 
socialsekreterarna instämmer inte alls i påståendet att arbeta med evidens-
baserad praktik utgör ett hinder i deras arbete. 
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Tabell 9 Att arbeta med evidensbaserad praktik utgör ett hinder i mitt arbete

Påstående Svar Procent
”Att arbeta med evidensbaserad 
praktik utgör ett hinder i mitt arbete.”

Instämmer inte alls 53
2 24
3 13
4 5
5 3
6 1
Instämmer helt och hållet 1

Det är inte självklart hur detta resultat bör tolkas. Anledningen till att den evidens- 
baserade praktiken inte är ett hinder i arbetet skulle likaväl kunna bero på att 
man inte arbetar evidensbaserat alternativt inte lägger ner någon tid på att 
utveckla en evidensbaserad praktik. Ett sådant resultat skulle snarare indikera 
att vetskapen om reformen är låg och att implementeringen av den evidens-
baserade praktiken på lokal nivå är svag – något som verkar vara fallet i den 
första resultatdelen. Nästan var femte respondent instämmer helt och hållet 
i påståendet ”jag upplever ingen skillnad i hur vi arbetar nu mot hur det var 
förut”. Generellt sett är det relativt jämnt mellan de som instämmer i påståen-
det kontra de som inte gör det. 

Tabell 10 Jag upplever ingen skillnad i hur vi arbetar nu mot hur det var förut

Påstående Svar Procent
”Jag upplever ingen skillnad i hur vi 
arbetar nu mot hur det var förut.”

Instämmer inte alls 11
2 18
3 17
4 15
5 9
6 11
Instämmer helt och hållet 19

Från intervjuerna framgår att införandet av en evidensbaserad praktik inte 
har ändrat det dagliga arbetet i någon högre utsträckning i de studerade 
kommunerna. Det finns en grundläggande uppfattning om att evidens-
baserad praktik är ett eftersträvansvärt mål, men i intervjuerna återkommer 
socialsekreterarna till att tiden är begränsad och att det finns litet eller in-
get utrymme alls för att hinna med att utveckla sitt arbete eller tid för att 
fundera kring hur man arbetar. I den lokala praktiken handlar det generellt 
sett mer om att säkerställa att verksamheten hinner med den grundläggande 
myndighetsutövningen som innebär att handlägga ärenden och besluta om 
insatser.  

De pratar hela tiden om pengar och budget och att man måste ha 
socialsekreterare att göra jobbet så att man prioriterar ner utveck-
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lingsarbetet. Det finns ingen tid. Vår chef har inte tid att jobba 
med utvecklingsarbete, och har inte haft det på flera år egentligen. 
Så det är ju socialsekreterarna själva som har fått driva detta för 
att de är intresserade och har man inte med sig någon ledning i 
det så tappas ju det genast i princip, i arbetet.38

[Intervjuare] Har ni någonting i er tjänst att ni har tid att läsa in 
er på forskning?

Nej nej nej. Nej nej nej. Man hinner knappt gå på toaletten.39

Det förutsätter ju tid. Men om vi skulle ha möjlighet att sitta ner 
och verkligen läsa in oss på forskningsläget, ta in vad – kanske i 
det här fallet – de biologiska föräldrarna har för tankar om att 
vi ger vård till deras barn och till dem. Och samtidigt kunna ha 
en dialog med forskningen – det hade varit extremt utvecklande. 
Extremt utvecklande. Men då får vi halvera ärendemängden. 40

I intervjuerna framgår att arbetsbelastningen är hög vilket gör att verksam-
hetsutveckling blir problematiskt. Ett annat resultat som indikerar att so-
cialtjäns-ten generellt har en hög arbetsbelastning är att 35 % av socialsekre-
terarna instämmer helt och hållet i påståendet ”min arbetsbelastning utgör 
ett hinder för att jag ska kunna göra ett bra arbete”. Ju mer man håller med 
om detta påstående, desto mindre tycker man att man arbetar evidensbaserat. 
Detta resultat ligger i linje med vad tidigare mätningar av arbetsmiljön har 
visat. I en mätning som Novus gjort på uppdrag av Akademikerförbundet SSR 
under 2014 svarar 44 procent av socialsekreterarna att arbetsbelastningen 
är för hög och 64 procent av dem svarar att arbetsbelastningen har ökat det 
senaste året (Novus 2014). En problematisk arbetsmiljö och en hög arbets-
belastning kan säkerligen till viss del förklara svårigheten med att införa en 
evidensbaserad praktik.  

Tabell 11 Min arbetsbelastning utgör ett hinder för att jag ska kunna göra ett bra 
arbete

Påstående Svar Procent
”Min arbetsbelastning utgör ett 
hinder för att jag ska kunna göra ett 
bra arbete”

Instämmer inte alls 4
2 8
3 9
4 11
5 15
6 14
Instämmer helt och hållet 38

38 Intervju 3 06:05
39 Intervju 5 11:35
40 Intervju 112:45
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Socialsekreterarna upplever i varierande grad att evidensbaserad praktik ut-
gör ett stöd till deras profession men en överväldigande majoritet upplever att 
införandet av en evidensbaserad praktik inte är ett hinder eller hamnar i kon-
flikt med deras profession. Det finns tvärtemot en underliggande uppfattning 
bland socialsekreterarna om att evidensbaserad praktik är ett eftersträvans-
värt mål men att problem i den ordinarie verksamheten hindrar en utveckling 
av en evidensbaserad praktik. Det handlar framförallt om arbetsmiljöprob-
lem som alltför hög arbetsbelastning, vilket i sin tur leder till att det inte finns 
någon tid över för verksamhetsutveckling.
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Kapitel 4. Evidensbaserad praktik  
– en uppsättning metoder
I detta kapitel diskuteras enkätstudiens resultat ytterligare utifrån beskriv-
ningen av resultateten i kapitel tre. I kapitlet förs även diskussioner kopplade 
till begreppen profession och styrning (governance) då dessa begrepp har be-
tydelse för den fortsatta utvecklingen av EBP. 

Resultaten i denna studie visar att det finns en del problem med införandet 
av en evidensbaserad praktik inom socialtjänsten. Våra iakttagelser stöds av 
annan forskning, tex. visar Avby m.fl. (2014 s.2) att det saknas en tydlig och 
samstämmig överenskommelse av hur EBP definieras och vad det i praktiken 
innebär (se även Scurlock-Evansa & Upton, 2015. 

Det är anmärkningsvärt att det inte finns en tydlig uppfattning bland so-
cialsekreterarna kring vad en evidensbaserad praktik innebär. En tydlig in-
dikation i denna studie är att vetskapen om införandet av en evidensbaserad 
praktik inom socialtjänsten är låg hos den lokala praktiken. Vidare är det få 
socialsekreterare som uppfattar att det finns ett systematiskt arbete för att 
inhämta kunskap från professionen, verksamheten och från forskningen. 
Givet detta resultat är det förvånansvärt många som svarar att de arbetar 
evidensbaserat i den dagliga verksamheten. Huruvida man de facto arbetar 
evidensbaserat eller inte går inte att svara på inom ramen för denna studie. 
Detta är naturligtvis svårt att mäta och även om det fanns en måttstock på hur 
evidensbaserade olika socialkontor är skulle det vara svårt att relatera dessa 
resultat till något teoretiskt mål för hur evidensbaserade de förväntas vara. 
Men att socialsekreterarna själva i relativt hög grad upplever att de arbetar 
evidensbaserat samtidigt som de inte uppfattar att det finns ett arbete med att 
inhämta kunskap från professionella, verksamheten och forskningen (själva 
grunden för en evidensbaserad praktik) tyder på att evidensbaserad praktik 
innebär en sak för den lokala praktiken men att det innebär någonting annat i 
överenskommelsen mellan staten och SKL och i SOU 2008:18. 

Socialsekreterares syn på EBP- en uppsättning metoder
I den andra resultatdelen, under rubriken uppfattning av evidensbaserad 
praktik (se kapitel 3), framkommer att socialsekreterarna förefaller ha en an-
norlunda syn än vad som avses i överenskommelsen (samt den som finns i 
SOU 2008:18) om vad evidensbaserad praktik innebär. Evidensbaserad prak-
tik beskrivs i överenskommelsen mellan huvudmännen Socialdepartementet 
och SKL som ett förhållningssätt för kunskapsutveckling. I definitionen av 
evidensbaserad praktik betonas vikten av en utvecklad samverkan och en 
kontinuerlig dialog mellan inblandade aktörer såväl regionalt som nationellt.
(Regeringen & SKL 2015)

Det blir uppenbart i den beskrivning som Regeringen och SKL (2015) 
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ger av evidensbaserad praktik i överenskommelsen att dialog och kunskaps-
utveckling är grundläggande mekanismer för att kunna utveckla en evidens-
baserad praktik. 

Sammanfattningsvis är evidensbaserad praktik ett förhålln-
ingssätt för ett ständigt och systematiskt lärande. (Socialdepar-
tementet 2013)

I SOU 2008:18 beskrivs evidensbaserad praktik utifrån Sacketts (2000) defini- 
tion som en kunskap vilken skapas av en sammanvägning av professionell ex-
pertis, brukarens erfarenheter samt bästa tillgängliga forskning. Vidare är det 
enligt denna definition viktigt att det inom den lokala praktiken skapas en 
kunskapskultur där socialsekreterare har verktygen för att utveckla en profes-
sionell expertis och där användning av befintlig kunskap men även skapandet 
av ny kunskap blir en naturlig del i det dagliga arbetet (SOU 2008:18)

Resultaten i denna studie indikerar att socialsekreterarna inte uppfat-
tar evidensbaserad praktik som någon av ovanstående definitioner – social-
sekreterarna uppfattar istället evidensbaserad praktik som en uppsättning 
metoder med vetenskapligt stöd som kan användas i det dagliga arbetet. Mer 
specifikt uppfattar socialsekreterarna evidensbaserad praktik som det prak-
tiska användandet av specifika metoder som blivit ”godkända” av forskningen. 
Det finns en ganska tydlig betoning från socialsekreterarna kring att evidens-
baserad praktik handlar om de metoder man använder och samtidigt en upp-
fattning att när man håller sig till dessa metoder så arbetar man evidensbaserat. 
Lite förenklat skulle man kunna säga att evidensbaserad praktik som den 
uppfattas och ser ut i den lokala praktiken är helt fokuserat på kunskaps- 
inhämtning men inte alls på kunskapsutveckling medan evidensbaserad 
praktik enligt SOU handlar om kunskapsinhämtning såväl som kunskap-
sutveckling. Ett liknande resultat återfinns i en tidigare studie av Bergmark 
& Lundström (Bergmark & Lundström 2006). Där framkommer att social-
sekreterarna är positivt inställda till evidensbaserad praktik men att de inte 
följer den evidensbaserade praktiken som den är beskriven av Sackett. Även i 
en studie av Denvall & Johansson (2012) där ett antal socialsekreterare har in-
tervjuats, förefaller det som att socialsekreterarnas uppfattning av en evidens-
baserad praktik skiljer sig från den som finns i överenskommelsen mellan stat 
och SKL och i SOU 2008:18. 

I de intervjuer som skett med enskilda professionella inom denna 
studie och vid möten med brukarföreträdare, framkommer att de 
har en synnerligen oklar bild över satsningen. De professionella är 
helt fokuserade på att försöka finna metoder och modeller för att 
säkerställa en evidensbaserad praktik och resonerar inte i termer 
av kunskapsutveckling.(Denvall & Johansson 2012) 
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Den lokala praktikens uppfattning av evidensbaserad praktik
Hur kommer det sig då att den lokala praktiken uppfattar EBP på ett annat sätt 
än det som avses i SOU 2008:18? Detta resultat är inte så förvånande om man 
kopplar det till den analys Bergmark & Lundström tidigare gjort av begreppet 
evidensbaserad praktik och den analys Denvall & Johansson gjort av överens-
kommelsen mellan staten och SKL. Bergmark & Lundström (2008) menar att 
eftersom begreppet evidensbaserad praktik inte har någon allmängiltig defini-
tion är det rimligt att det kommer skapas ett antal olika tolkningar av evidens-
baserad praktik. Denvall & Johansson (2012) drar slutsatsen att överenskom-
melsen mellan staten och SKL saknar tydlighet om vad som förväntas av den 
lokala praktiken, en otydlighet som kvarstått genom hela interventionen. 

Överenskommelsen innebär att man är överens om i princip ing-
enting utöver ett principiellt ställningstagande. (Denvall & Jo-
hansson 2012) 

Osäkerheten om vad som avses med evidensbaserad praktik och hur denna 
ska uppnås har i mångt och mycket lämnats över till den lokala praktiken 
att hantera och att det då uppstår en diskrepans mellan hur evidensbaserad 
praktik definieras i överenskommelsen och hur den uppfattas och realiseras i 
den lokala praktiken ligger i linje med vad man kunde förvänta sig utifrån den 
analys Denvall & Johansson samt Bergmark & Lundström gör.

Detta behöver dock inte vara hela förklaringen, troligtvis är det även and-
ra faktorer som är av intresse för att förstå varför det verkar finnas problem 
som hindrar införandet av en evidensbaserad praktik inom socialtjänsten. En 
förklaring som med jämna mellanrum förs fram av socialsekreterarna i denna 
studie är att den höga arbetsbelastningen omöjliggör införandet av en evidens- 
baserad praktik. Det skulle med andra ord vara problematiskt att införa en 
evidensbaserad praktik även om det skulle finnas en korrekt förståelse av vad 
evidensbaserad praktik innebär eftersom att det helt enkelt inte finns tid över 
i organisationen. Exakt vad det finns för relation mellan arbetsbelastningen 
inom socialtjänsten och införandet av en evidensbaserad praktik är svårt att 
säga men det förefaller rimligt att anta att det finns en koppling. 

Resultaten i denna studie indikerar att förekomsten av evidensbaserad 
praktik är låg inom den lokala praktiken men det inte självklart hur detta 
bör tolkas. Det är inte heller helt enkelt att uppskatta huruvida införandet av 
en evidensbaserad praktik inom socialtjänsten har förändrat arbetet och vad 
denna förändring – eller frånvaro av förändring – i så fall beror på. Det skulle 
kunna vara så att själva formen för införandet av en evidensbaserad praktik 
är felkonstruerad och att det därför inte riktigt kommer ner till den lokala 
praktiken, men det skulle likväl kunna vara så att frånvaron av evidensbaserad 
praktik på lokal nivå säger mer om socialtjänsten generellt än vad det säger 
om evidensbaserad praktik eller införandet av en evidensbaserad praktik. Det 
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skulle kunna vara så att arbetsbelastningen generellt är så pass hög att verk-
samheten inte hinner med att genomföra de förändringar som en övergång till 
en evidensbaserad praktik kräver. Den lokala praktiken är helt enkelt alltför 
fokuserad på att försöka klara av den vardagliga verksamheten för att mäkta 
med att införa ett nytt arbetssätt, även om man skulle känna till det. Till denna 
bild bör även frågor om det sociala arbetets organisation och organisering läg-
gas något som vi återkommer till i denna text. 

I resultaten i denna studie framgår att socialsekreterarna i varierande grad 
upplever att evidensbaserad praktik utgör ett stöd till deras profession men en 
överväldigande majoritet upplever inte att införandet av en evidensbaserad 
praktik är ett hinder eller hamnar i konflikt med deras profession. Det finns  
tvärtemot en underliggande uppfattning bland socialsekreterarna om att  
evidensbaserad praktik är ett eftersträvansvärt mål men att problem i den 
ordinarie verksamheten hindrar en utveckling av en evidensbaserad praktik. 
Det handlar framförallt om arbetsmiljöproblem som alltför hög arbetsbelast-
ning vilket i sin tur leder till att det inte finns någon tid över för verksam-
hetsutveckling. Detta resultat ligger i linje med vad tidigare mätningar av 
arbetsmiljön har visat; i en mätning som Novus har gjort på uppdrag av Aka-
demikerförbundet SSR under 2014 svarar 44 procent av socialsekreterarna 
att arbetsbelastningen är för hög och 64 procent svarar att arbetsbelastningen 
har ökat det senaste året. (Novus 2014). 

Det är inte alls omöjligt utan till och med ganska rimligt att detta hänger 
ihop med problematiken kring att man har olika förståelse för vad evidens-
baserad praktik innebär.  

För att utveckla en evidensbaserad praktik är det också nödvän-
digt att de anställda i socialtjänsten ges möjlighet att utveckla 
en professionell expertis, och att kunskapsutveckling – inte bara 
kunskapsanvändning – blir en naturlig del i det vardagliga soci-
ala arbetet. Vår bedömning är att en sådan ”kunskapskultur” är 
svagare utvecklad inom socialtjänsten än inom exempelvis hälso- 
och sjuk-vården, och som vi kommer att ta upp mer utförligt i 
ett kommande kapitel (se avsnitt 8.3) är detta ett av de viktigaste 
utvecklingsområdena.(SOU 2008:18) 

Det man efterlyser i denna SOU är att socialsekreterarna ska få möjlighet att 
skapa en kunskapskultur lik den som finns inom hälso- och sjukvården. Om 
man beaktar resultaten från bland annat Lundström & Shanks (2013) är det 
inte omöjligt att detta arbetssätt som beskrivs ovan upplevs vara så pass långt 
från den verklighet som de lokala praktikerna befinner sig i att det uppfattas 
som orealistiskt att försöka införa denna typ av evidensbaserad praktik – där-
för väljer den lokala praktiken helt enkelt att implementera en annan variant 
av evidensbaserad praktik. 
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Professionella i människobehandlande organisationer 
Under de senaste åren har det pågått en debatt kring professionens roll i män-
niskobehandlande organisationer (Linde m.fl. 2013) och en utökad profes-
sionell autonomi har lanserats som ett alternativ till den New Public Man-
agement-inspirerade mål- och resultatstyrningen som dominerat offentlig 
verksamhet det senaste decenniet. Men professionalism är liksom evidens-
baserad praktik ett omstritt begrepp där det inte finns någon konsensus – pro-
fessionalism har olika betydelse beroende på vem som använder det. 

Det finns som sagt ingen konsensus inom offentlig verksamhet kring vad 
professionalism innebär och hur det ska användas. Men man kan konstatera 
att det professionella sociala arbetet i Sverige har uppnått de kriterier som 
vanligtvis brukar användas för en utvecklad profession, däribland folklig le-
gitimitet, erkända utbildningar och forskning, självständiga professionella 
organisationer och kodifierade etiska standards (Evetts, 2013; Brante, 2014; 
Brante, Johnsson, Olofsson & Svensson, 2015).

Att beskriva en organisation som professionell (eller för den delen evidens-
baserad) innebär inte nödvändigtvis att det finns en specifik uppsättning me-
kanismer som används i styrningen av organisationen. Professionalism har 
utvecklats från att vara en process som leder till att en yrkesgrupp tillägnar 
sig den kompetens som är utmärkande för en profession till att inkorporera 
andra värden såsom kontroll, ansvarsutkrävande och standardisering. Profes-
sionell har en legitimitetsskapande klang vilket har bidragit till att det är allt-
mer populärt att kalla organisationer, yrkeskårer eller procedurer för profes-
sionella – något som i många fall enbart har ett semantiskt värde. Men som 
inom socialt arbete kommit att lyftas som viktigt både som en återkommande 
debatt om legitimation och då man jämför socialt arbete med vårdyrken 
(Hyden 2016, Debattartikel SvD 20160327). 

Yrkesbaserad professionalism och organisatorisk professionalism
Det finns huvudsakligen två inflytelserika professionella ideal inom offent-
lig verksamhet – dessa är yrkesbaserad professionalism och organisatorisk 
professionalism. (Exworthy & Halford 1999; Evetts 2003; Bringselius Ahl-
bäck Öberg 2013; Evetts 2006). Den yrkesbaserade professionalismen kan 
beskrivas som den klassiska professionalismen eftersom den har funnits rela-
tivt länge inom offentlig verksamhet. Offentlig verksamhet har historiskt sett 
bedrivits i samarbete med professionella yrkeskårer inom de områden där 
det bedöms vara mer ändamålsenligt att skapa beslutsmonopol för en speci-
fik yrkeskår istället för att skapa detaljerade regler som styr verksamheten. 
Den huvudsakliga styrmekanismen är ett förtroende för en specifik yrkeskår 
(Rothstein 2001) Den modernare varianten av professionalism är den organi-
satoriska professionalismen, även beskriven som managerialism. Idealet har 
tydliga drag från det teoretiska ramverk som vanligtvis benämns som New 
Public Management (NPM) men den organisatoriska professionalismen har 
även influenser från Taylorismen och från Webers legal-byråkratiska modell. 
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Den huvudsakliga styrmekanismen är mål- och resultatstyrning (Evetts 2006; 
Crowley, Tope, Chamberlain, Hodson 2010).

Distinktionen mellan yrkesbaserad och organisatorisk professionalism är 
ungefär densamma som distinktionen mellan en tilltrobaserad styrning (gover- 
nance) och en misstrobaserad styrning som Stig Montin diskuterar i anslut-
ning till statens styrning av äldreomsorgen, där han beskriver en allt mer 
misstroendebaserad styrning, (Montin 2015). Den grundläggande idén inom 
yrkesbaserad professionalism är att det finns en tilltro till de professionellas 
kompetens vilken säkerställer att de utför arbetet medan det inom den organi-
satoriska professionalismen finns en mål- och resultatstyrning som ska kon-
trollera och säkerställa att arbetet utförs – en mer misstrobaserad styrning. 

Den senaste tiden har förespråkare för den yrkesbaserade professiona-
lismen alltmer övergått till att prata om en tilltrobaserad styrning.41 I fallet 
socialtjänsten handlar det i hög grad om att det är socialsekreterarnas bak- 
grund (erfarenhet och utbildning) och yrkesetik som gör att de ser verksam-
hetsutveckling och forskning som en naturlig del i deras yrkesroll. Att arbeta 
med utveckling – som man arbetar inom medicinsk vetenskap – är en grund-
idé inom den evidensbaserade praktiken. Som tidigare diskuterats finns det 
två olika definitioner av evidensbaserad praktik som återfinns i den svenska 
kontexten – den definition som finns i Sackett (2000) och SOU 2008:19 och 
den definition som återfinns i överenskommelserna mellan Socialdeparte-
mentet och SKL samt i Statskontoret. Även utanför medicinen och det so-
ciala arbetets domäner har det under de senaste åren vuxit fram en debatt 
kring evidens i en rad olika politikområden och två tydliga exempel på att 
en förskjutning har skett går att finna hos myndigheterna Försäkringskas-
san och Arbetsförmedlingen (Fogelgren 2014).42 En grundläggande skillnad 
gentemot socialt arbete är att i dessa fall utgör de professionella en självklar 
del i arbetet med att skapa evidens. De professionellas kunskap används indi-
rekt i utformandet av studierna men också direkt som ett komplement till de 
randomiserade kontrollstudier som görs. I forskningen kring evidensbaserad 
praktik inom socialt arbete lyser däremot socialsekreterarna till stor del med 
sin frånvaro. Enligt Johansson, Denvall, & Vedung (2015) kan detta bero på 
att det finns en motsättning inom socialt arbetet mellan de som tycker att 
socialsekreterarna ska vara involverade i detta arbete och de som tycker att 
randomiserade kontrollstudier unisont ska fastslå vad som är evidensbaserat 
och inte.

41 Jfr ”Tillitsreformen” som är en prioriterad process där regeringen vill utveckla en tillitsbaserad styrn-
ing med fokus på medarbetarnas kunskap. ”Målet är att proffsen i offentlig sektor ska tillåtas vara 
proffs. Med detta skapas större nytta och kvalitet för medborgarna. Som ett led i denna process inrättas 
en delegation som ska arbeta för ökad tillit i styrningen av den offentliga sektorn och välfärdstjän-
sterna. Ordförande för delegationen blir Laura Hartman” http://www.regeringen.se/pressmeddeland-
en/2016/06/laura-hartman-leder-regeringens-tillitsdelegation/. 

42 (Den yrkesbaserade professionalismen ligger nära den definition av evidensbaserad praktik som 
återfinns i Sackett (2000) och SOU 2008:19 medan den SKL-inspirerade varianten av evidensbaserad 
praktik som återfinns i överenskommelserna mellan Socialdepartementet och SKL samt i Statskon-
torets utvärdering ligger närmare en organisatorisk professionalism.) 
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Styrning och profession
Det finns anledning att tro att evidensbaserad praktik snarare är en del av den 
nyare trend som efterfrågar en förvaltningspolitik vars insatser är forsknings-
baserade än att det är en utlöpare från New Public Management. Inom denna 
trend finns det naturligtvis motsättningar likt de enligt Johansson, Denvall, 
& Vedung (2015) beskriver samt en diskussion kring vad som kan sägas vara 
evidensbaserad praktik.43 

Hur socialsekreterarna uppfattar och implementerar evidensbaserad 
praktik är en knäckfråga för hela reformen men även för socialsekreterar-
nas profession. Det finns en distinktion mellan en misstrobaserad och en 
tilltrobaserad styrning av den offentliga förvaltningen där den misstrobase-
rade styrningen förknippas med NPM och dess kontrollmekanismer och där 
den tilltrobaserade styrningen ligger närmare New Public Governance som 
involverar en större autonomi för professionella nätverk (Montin 2015). Pro-
fessionella yrkeskårer som socialsekreterare tenderar av förklarliga skäl att 
vara mer positivt inställda till den tilltrobaserade styrningen och huruvida 
socialsekreterarna uppfattar införandet av en evidensbaserad praktik som en 
tilltrobaserad förändring snarare än en misstrobaserad kan naturligtvis få en 
påverkan på hur reformen uppfattas. 

Även om det finns anledningar att tro att evidensbaserad praktik är en del 
av denna nya trend som ligger närmare en tilltrobaserad styrning är det inte 
säkert att det uppfattas så av socialsekreterarna. En reform där en evidens-
baserad praktik ska skapa en kunskapskultur är utan tvekan ett steg i rikt-
ning mot en tilltrobaserad styrning medan en variant av en evidensbaserad 
praktik där grundtanken är att specifika insatser ska användas vid specifika 
tillfällen mycket väl kan uppfattas som en misstrobaserad styrning. Vidare är 
det omöjligt att komma ifrån frågan om resurser. Om det finns en ambition 
om att införa en evidensbaserad praktik utifrån Sacketts definition samtidigt 
som den ordinarie verksamheten är pressad så kommer reformen att omvan-
dlas enligt de mekanismer som framgår i studien av Lundström och Shanks 
(2013) till en styrning som alltmer liknar den misstrobaserade varianten av en 
evidensbaserad praktik. Om målet är att införa den evidensbaserade praktik 
som avses i SOU 2008:18 måste den ordinarie verksamheten först och främst 
stärkas för att kunna hantera denna förändring. 

Hur vi än ser på kopplingen mellan professionen och kopplingen till styr-
ningstrenden är fortsatt forskning viktigt för den fortsatta utvecklingen av 
EBP och en ”bra” socialtjänst. En slutsats Avby et al lyfter fram i sin studie är 
att socialsekreterarens egna uppfattningar av EBP blir utgångspunkt för ut-
förandet (Avby et al, 2014:3). Sammantaget visar detta att socialsekreterarens 
uppfattning av EBP är central för utförandet av EBP.

43 Mer populärvetenskapligt finns debatten i DN och SvD kring huruvida en evidensbaserad politik leder 
till disputerade despoter. http://www.dn.se/debatt/kunskap-maste-ga-fore-ideologi-och-populism/ & 

http://www.svd.se/de-designar-ditt-rostbeteende 
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Kapitel 5. Slutdiskussion  
– Kunskapsutveckling i socialt arbete
Denna studies syfte ”att undersöka de professionellas upplevelse av sats- 
ningen” och övergripande forskningsfråga kopplades till ett av de fyra utveck-
lingsområden som pekades ut i utredning SOU 2008:18 Forskningsfrågan var: 

Har satsningen inneburit bättre förutsättningar för professionen 
att utveckla en evidensbaserad praktik?

Och i enkäten skrevs att:

Syftet med projektet att nå bättre kunskap om arbetsförhållande-
na och förutsättningarna för långsiktiga strategier för kommunal 
välfärd. I fokus finns organisering och kunskapsutveckling med 
införandet av en evidensbaserad praktik i socialtjänsten som em-
piriskt exempel. (bilaga 1)

Studien presenterad i denna rapport visar resultat som står i kontrast till 
Statskontorets utvärdering, vilken visar att satsningen inneburit bättre 
förutsättningar för professionen att utveckla en evidensbaserad praktik. Vår 
studie visar inte sådant resultat. Annan forskning visar också mindre lyckade 
effekter av satsningen, uteblivna effekter (i alla fall på längre sikt), för bru-
karna och för de professionella (Liljegren & Parding 2010; Martinell Barfoed 
2014; Johansson, Denvall och Vedung 2015). Statskontoret konstaterar att 

uppbyggnaden av stödstrukturerna har förbättrat förutsättning-
arna för att arbeta evidensbaserat. Hela 93 procent av kommu-
nerna har tagit del av den verksamhet som bedrivs i stödstruktu-
rerna. (Statskontoret 2014:18)

Detta resultat stämmer säkert utifrån det urval av informanter man haft (dvs. 
bl.a. socialchefer och andra tjänstemän i ledande befattning) men att det i 
praktiken inneburit bättre förutsättningar för professionen att utveckla en 
evidensbaserad praktik och om det inneburit en ökad evidensbaserad praktik 
är fortfarande oklart. Samtidigt konstaterar Statskontoret att 

…det ofta kan vara svårt att få arbete som pågår inom tillfälliga 
satsningar att leva vidare efter projektets slut. (s. 9)
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Detta bekräftas i intervjuer som gjordes under 2015 (Johansson, kommande) 
I denna studie framträder snarast bilden av att det inte finns några lokala 
stödstrukturer och inte någon fortsatt (om det nu har funnits) systematisk 
kunskapsutveckling. 

Utifrån en strikt tolkning av resultaten i föreliggande studie måste nog bli 
svaret bli –nej, den nu i princip avslutade satsningen tycks inte ha inneburit 
bättre förutsättningar för professionen att utveckla en evidensbaserad prak-
tik. Lite förenklat skulle man kunna säga att vår studie visar att evidensbase-
rad praktik som den uppfattas och ser ut i den lokala praktiken är nästan helt 
fokuserat på kunskapsinhämtning och metodanvändning och i väsentligt  
mindre grad på kunskapsutveckling. Evidensbaserad praktik enligt SOU 
2018:18 handlar ju om kunskapsinhämtning såväl som kunskapsutveckling. 
Här kvarstår alltså trots satsningen, frågan om vad kunskapsutvecklingen 
inom socialt arbete innefattar och hur den skall gå till. Det handlar om hur 
kunskap kan skapas och överföras mellan olika aktörer. Börjeson (2014) 
diskuterar att kunskap inte kan överföras ”förpackad” av en part för att nyt-
tjas av en annan (se även Walter et al. 2005). Det räcker alltså inte med att 
socialchefer enligt statskontorets utvärdering upplever att satsningen varit 
framgångsrik den tycks i inte ha spridits och implementerats bland social-
sekreterare. Detta förefaller vara särskilt relevant att beakta i den fortsatta, 
och allt mer intensiva statliga styrningen av socialtjänsten och dess kunskaps-
utveckling. 

I fråga om kunskapsutveckling ryms därmed även frågor om kunskaps-
styrning, ett område som under de allra senaste åren framträder allt mer och 
som vi kort belyst i kapitel 4. Avslutningsvis efterlyser vi, föga förvånande mer 
forskning,

Mer forskning om socialtjänstens organisation behövs
Den kommunala socialtjänsten har det yttersta ansvaret för att hjälpa män-
niskor som befinner sig i socialt utsatta situationer. Frågan om hur social-
tjänstens individ- och familjeomsorg (IFO) bör organiseras har diskuterats 
i Sverige sedan 1980-talet (Blom, Morén, Perlinksi 2011; Grell, Ahmadi och 
Blom 2013). I samband med de nya kraven på evidens har frågor kopplade till 
evidens belysts av flera forskare. Lundström & Shanks (2013) menar att kon-
sekvensen av införandet av en EBP snarast lett till förvirring än klargörande 
och Martinell Barfoed (2014) pekar på att socialt arbetet präglas mer och 
mer av standardiserade samtal utifrån mallar och checklistor. Detta minskar 
utrymmet för klienten att utrycka sig och konsekvenserna riskerar att bli min-
skat handlingsutrymme för de professionella och mindre inflytande klienten. 

Hur kan man då inom kommunerna organisera arbetet med kunskapsut-
veckling och med att utveckla en så kallad evidensbaserad praktik? Detta är 
angelägen forskning då det för mer än 10 år sedan konstaterades att ”det råder 
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brist på såväl teoribildning som översikt över empirisk forskning om de sven-
ska välfärdsproducerande organisationerna och deras inre logik” (Johansson 
S 2003 s.10 och 2005), en brist som alltjämt råder. Det handlar om att skapa 
en hållbar kommunal organisation med kompetenta medarbetare med tydliga 
arbetsuppgifter i alla led och dessa led börjar i politiken (Börjeson 2014). 

Vad gäller organisationsförändringar av socialtjänsten visar studier av ef-
fekterna av New Public Management organisatoriska förändringar i männi-
skobehandlande organisationer (Linde m.fl. 2013) som vård, skola och socialt 
arbete, och negativa effekter för de yrkesverksamma (Brante, Johnsson, Olofs-
son & Svensson 2015). Ett av hindren för EBP i socialt arbete är också att det 
saknas forskning i form av effektutvärderingar och systematiska översikter 
över hur interventioner fungerar (Bergmark & Lundström 2006; Bergmark 
et al. 2011). Kunskapsbaserat, eller evidensbaserat arbete (Denvall & Johans-
son 2012; Johansson 2013; 2014) har förts fram som ett sätt att säkerställa 
att kommunernas resurser inom välfärdsområdet används effektivt och för att 
visa brukare, och politiker med flera på vilka grunder verksamheterna organi-
seras. 

Även om det finns mycket forskning om lärande och ledarskap (se tex. Ell-
ström 2009 och Ellström mfl. 2016) så behövs ledarskapet inom välfärdsom-
rådet lyftas fram (Larsson 2008; Almqvist och Mårtensson 2011; Lundström 
och Shanks 2015; Shanks 2016) eller som Björk (2016) skriver:

… Med tanke på de organisatoriska faktorernas betydelse inom 
professionellt socialt arbete finns det ett behov av att komma bort 
från individualistiska föreställningar om EBP och att istället tänka 
över vad användning av evidens och kunskap kan innebära ur ett 
organisatoriskt perspektiv (Björk 2016, ur sammanfattningen).

Som denna text visat är det en lång väg kvar till målen som ställdes upp i 
utredningen Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten – till nytta för bru-
karen (SOU 2008.18). I alla fall om man avser en långsiktigt hållbar EBP där 
alla parter, inklusive de professionella, upplever sig vara delaktiga och upp-
lever kunskapsutveckling som en naturlig del i professionen. Vi har visat 
hur implementeringen inte lyckats inkludera de professionella och hur EBP- 
tanken ”gått vilse” och tolkats till ibland en fråga om strikt användning av 
evidensbaserade metoder, eller som en informant i studien uttryckt det ”En 
urvattnad glimt av något som kunde blivit bra”. Vi efterlyser en styrningslogik 
mot tilltrosbaserad styrning och med professionell styrning, det vill säga hand- 
lingsfrihet för de professionella (Forkby et al. 2015 s.112), kan ges utrymme. 
I detta avslutande kapitel har vi främst pekat på vikten av att utveckla or-
ganisatoriska förutsättningar för fortsatt kunskapsutveckling och några  
förutsättningar för detta (se även Bergmark Bergmark och Lundström 2011). 
I detta sammanhang är det också viktigt att peka på att det som också behövs 
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är att ”socialarbetarprofessionen flyttar fram sin position i evidensfrågorna” 
(Bergmark Bergmark och Lundström 2001 s.167). 

Avslutningsvis vill vi lyfta betydelsen av den lokala (kommunala) organi-
sationens betydelse för utvecklingen av en EBP eller snarare för fortsatt kun-
skapsutveckling i socialt arbete. Här delar vi den beskrivning av EBP som tex. 
SKL numer använder.

Figur 8. SKLs modell av EBP

Modellen skriver SKL i kunskapsguiden: 

bygger på sammanvägningen av fyra kunskapskällor: bästa till-
gängliga kunskap, personens erfarenhet och önskemål, personens 
situation och professionell expertis. Den professionelle integrerar 
de olika kunskapskällorna i dialog med den berörda personen och 
beslutsgrunderna redovisas öppet. (kunskapsguiden.se)

Denna figur används idag men allt oftare ersätts begreppet evidensbaserad 
praktik med begreppet kunskapsutveckling. Denna utveckling styrks av flera 
forskare bl.a. Petersén & Olsson argumenterar för en bredare förståelse av evi-
dens där relevansen och praktikernas kunskap ges större utrymme. De menar 
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att den snäva tolkning som ibland har gjorts av EBP som en uppsättning me-
toder innebär en fastlåsning utan utrymme för anpassning till det föränder-
liga sociala arbetet (Petersén & Olsson 2014).

Vår studie att de professionella inte är emot EBP men som Bengt Börjeson 
skrev redan 2006 så är det dags att ta ” socialarbetaren som kunskapssökare 
i anspråk” (se tidigare kapitel). För fortsatt kunskapsutveckling behövs även 
fokus mot frågor om ledning, styrning, organisation och organisatoriska 
förutsättningar för socialt arbete. Här behövs ytterligare forskning som kom-
binerar olika metoder, perspektiv och kunskapsanspråk.
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Bilagor

Bilaga 1 Enkät
Wallin, Per
Uppsala
2
Socialsekreterare

 

 

Evidensbaserad praktik i socialtjänsten         
 

Organisering och långsiktiga strategier för kommunal välfärd är ett forskningsprojekt som
genomförs i samarbete mellan CKS och avdelningen för socialt arbete vid Linköpings
Universitet. Arbetet leds av docent Kerstin Johansson, universitetslektor i socialt arbete.

    Centrum för kommunstrategiska studier (CKS), Linköpings universitet         

Syftet med projektet att nå bättre kunskap om arbetsförhållandena och förutsättningarna för
långsiktiga strategier för kommunal välfärd. I fokus finns organisering och
kunskapsutveckling med införandet av en evidensbaserad praktik i socialtjänsten som
empiriskt exempel. En del av datainsamlingen är en kort webbenkät som vi nu skickar ut till
socialsekreterare (och dig med motsvarande arbetsuppgifter) som arbetar inom områden
där evidensbaserad praktik används.

Enkäten består av 10 frågor och det tar dig bara några minuter att fylla i den. Eftersom att det
finns relativt lite forskning om detta ämne finns det en möjlighet att fritt kommentera i
samband med varje fråga. Skulle det vara någonting du vill tillägga eller poängtera angående
frågan så skriv gärna ner det där.

Skulle du få tekniska problem med att öppna enkäten eller om du har andra frågor om
enkäten eller projektet är du välkommen att kontakta forskningsassistent Mattias Fogelgren,
Linköpings universitet via e-post mattias.fogelgren@liu.se eller per telefon på 073-6336003.  

Tack på förhand för din medverkan!

Med vänliga hälsningar

Kerstin Johansson

Undersökningsledare

Så här fyller du i pappersenkäten
 Nedan ser du hur du markerar ett svarsalternativ, och hur du avmarkerar ett redan gjort val.
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Korrekt markerat svarsalternativ

Inkorrekt markerat svarsalternativ, krysset ska vara mitt i rutan

Inkorrekt markerat svarsalternativ, krysset är alltför kraftigt

Ångrat val, svarsalternativet räknas inte som markerat



56

1

1. Sedan 2010 har det pågått ett arbete för att utveckla regionala samverkans- och
stödstrukturer för kunskapsutveckling inom socialtjänsten. Ambitionen är att detta ska
leda fram till att man arbetar med evidensbaserad praktik inom socialtjänsten. Känner
du till detta arbete?

I hög grad
I ganska hög grad
I ganska låg grad
I låg grad
Inte alls

2. Känner du till vad som avses med evidensbaserad praktik?
Jag känner till det helt och hållet
Jag känner delvis till vad som avses med evidensbaserad praktik
Jag har hört talas om det men vet ej vad det innebär
Jag har inte hört talas om det

3. I en rapport (Statskontoret 2014:18) utvärderas arbetet med att utveckla regionala
samverkans- och stödstrukturer för kunskapsutveckling inom socialtjänsten. I
rapporten kommer de fram till en rad resultat. Stämmer följande resultat överens med
din syn på utvecklingen på din arbetsplats?

Ja Nej Vet ej
"Överenskommelsen
har bidragit till
verksamhetsutveckling
inom socialtjänsten"

"Överenskommelsen
har förbättrat
förutsättningarna för
socialtjänsten att
arbeta evidensbaserat"

"Den gemensamma
kraftsamlingen som
överenskommelserna
inneburit, har skapat
positiva aktiviteter
såväl nationellt,
regionalt som lokalt."

4. I vilken grad upplever du att du arbetar utifrån en evidensbaserad praktik i ditt
vardagliga arbete?

I hög utsträckning
I ganska hög utsträckning
I ganska låg utsträckning
I låg utsträckning
Inte alls
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5. Ambitionen med att utveckla en evidensbaserad praktik är att socialtjänsten ska
använda sig av forskningen kombinerat med signaler från verksamheten och de
professionella för att utforma bästa möjliga praktik i arbetet. Hur väl instämmer du i
nedanstående påståenden gällande din arbetsplats? 1 = Instämmer inte alls 7 =
Instämmer helt och hållet

alls
inte
mer

Instäm-

2 3 4 5 6 hållet
och
helt
mer

Instäm-

Det finns en
fungerande strategi för
att skapa en
evidensbaserad praktik

Det finns en pågående
diskussion om
evidensbaserad praktik
på arbetsplatsen

Det finns ett
systematiskt arbete för
att tillgodogöra sig
kunskap från
verksamheten

Det finns ett
systematiskt arbete för
att tillgodogöra sig
kunskap från ny
forskning

Det finns ett
systematiskt arbete för
att tillgodogöra sig
kunskap från
de professionella inom
verksamheten

Evidensbaserad
praktik utgör ett bra
stöd till min profession

Evidensbaserad
praktik hamnar i
konflikt med min
profession

6. Hur ser du generellt på arbetet med att arbetet med att skapa en evidensbaserad
praktik?

Det är positivt att det finns en ambition att försöka utveckla en evidensbaserad praktik
Det är negativt att det finns en ambition att försöka utveckla en evidensbaserad praktik
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7. Arbetet med att utveckla en evidensbaserad praktik kan se olika ut beroende på
vilken verksamhet eller arbetsplats man befinner sig i. Vilken uppfattning har du om
följande påståenden om evidensbaserad praktik på din arbetsplats? 1 = Instämmer
inte alls 7 = Instämmer helt och hållet

alls
inte
mer

Instäm-

2 3 4 5 6 hållet
och
helt
mer

Instäm-

Att arbeta med
evidensbaserad
praktik utgör ett hinder
i mitt arbete

Ambitionen med att
utveckla en
evidensbaserad
praktik tar upp för
mycket tid från
mötet/arbetet
med klienter

Evidensbaserad
praktik är mest
någonting som
cheferna pratar om,
det dagliga arbetet
påverkas inte av det

Jag upplever ingen
skillnad i hur vi arbetar
nu mot hur det var
förut

Jag upplever att
arbetet
med evidensbaserad
praktik har gett positiva
bieffekter på
verksamheten

Jag känner förtroende
för det arbete som
pågår med att utveckla
en evidensbaserad
praktik
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8. I vilken utsträckning instämmer du i följande påståenden om din arbetssituation
generellt? 1 = Instämmer inte alls 7 = Instämmer helt och hållet

alls
inte
mer

Instäm-

2 3 4 5 6 hållet
och
helt
mer

Instäm-

Att ha mål som
formulerats för mig är
en förutsättning för att
jag ska kunna göra ett
bra arbete

Jag föredrar att chefer
styr arbetet i hög grad

Kontrollen uppifrån
utgör ett hinder i mitt
arbete

Jag har för litet
handlingsutrymme för
att kunna arbeta
effektivt

Jag har möjlighet att
vara delaktig i beslut
som påverkar mitt
arbete

Jag känner mig stolt
över min yrkesroll

Min arbetsbelastning
utgör ett problem för
att jag ska kunna göra
ett bra arbete

10. Vilken är din högsta slutförda utbildning?
Folkskola, realskola, grundskola eller motsvarande
Yrkesskola, 1- eller 2-årigt gymnasium
3-4 årigt gymnasium
Eftergymnasial utbildning kortare än 3 år
Eftergymnasial utbildning 3 år eller längre

11. Vilken är din huvudsakliga utbildningsbakgrund?
Socionom
Statsvetare
Beteendevetare
Psykolog
Om annat, specificera
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Bilaga 2 Intervjuguide
Först beskrevs projektet sedan ställdes ett antal frågor om olika områden. In-
tervjuerna kan snarast beskrivas som samtal där olika områden berördes.
 Evidensbaserad praktik (EBP) innebär att arbeta enligt en beslutsprocess där 
flera kunskaps-källor vägs samman. Dessa innefattar den bästa tillgängliga 
kunskap från forskning, klientens önskemål och erfarenheter samt den 
professionelles kunskap och erfarenheter.

Om projektet:
Sedan ett tiotal år pågår ett nationellt initierat utvecklingsarbete för en evi-
densbaserad praktik (EBP) inom socialtjänsten. Detta arbete syftar till att 
förändra det sociala arbetet i riktning mot en praktik där interventioner vars 
resultat har vetenskapligt stöd skall få större utrymme. I denna enkät ställs ett 
antal frågor om i vilken grad du känner till detta arbete, hur du uppfattar det 
och om och i så fall hur det påverkar ditt arbete och arbetssituation. 

Organisering och långsiktiga strategier för kommunal välfärd är ett for-
skningsprojekt som genomförs i samarbete mellan CKS och avdelningen för 
socialt arbete vid Linköpings Universitet. Arbetet leds av docent Kerstin Jo-
hansson, universitetslektor i socialt arbete.

Syftet med projektet att nå bättre kunskap om arbetsförhållandena och 
förutsättningarna för långsiktiga strategier för kommunal välfärd. I fokus 
finns organisering och kunskapsutveckling med införandet av en evidens-
baserad praktik i socialtjänsten som empiriskt exempel. En del av datainsam-
lingen är intervjuer med socialsekreterare som arbetar inom områden där evi-
densbaserad praktik används. 
 
Vikten av ny data 
En av anledningarna till att detta projekt och denna datainsamling är viktig 
och handlar om att tidigare undersökningar som gjorts angående evidens-
baserad praktik hittills huvudsakligen har fokuserat på chefer och deras upp-
levelse av förändringarna. I detta projekt fokuserar vi på hur socialsekrete-
rarna själva ser på den evidensbaserade praktiken och dess införande. 

Om intervjupersonen 
Beskriv arbete, enhet och arbetssituation på din arbetsplats/ din kommun  
generellt. 
Evidensbaserad praktik

Har du någon uppfattning om vad evidensbaserad praktik är? Vad tänker du 
när du hör ”evidensbaserad praktik”?
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Beskriv vad du har för uppfattning om vad evidensbaserad praktik innebär 
och vad det kan åstadkomma.

Beskriv hur arbetet med evidensbaserad praktik ser ut i den verksamhet där 
du arbetar.

Uppfattning kring begreppet

Vad tänker du när du hör ”evidensbaserad praktik”?

Finns det en skillnad mellan hur chefer och medarbetare uppfattar EBP?

Profession och evidensbaserad praktik

Beskriv hur du ser på din syn som socialsekreterare 

Beskriv samspelet mellan din profession och evidensbaserad praktik – finns 
det en konflikt?

Evidens i arbetet generellt

De beslut du fattar – vad baserar sig dessa på?

Socionomutbildningen – fanns det en koppling till evidensbaserad praktik?
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