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Sammanfattning 
Sedan tidigt 90-tal har det pågått en diskussion om den evidensbaserade 

praktikens vara eller inte vara inom socialtjänsten. Evidensbaserad praktik är en 

metod där den bästa tillgängliga evidensen, den egna erfarenheten samt 

klientens preferenser utgör grunden för professionella beslut. För att möjliggöra 

en sådan praktik måste bedömningar och dokumentation inom socialtjänsten 

utföras mer standardiserat. Förespråkarna, däribland Socialstyrelsen, menar att 

arbetets och insatsers effekt måste kunna mätas för att förbättras. Importen av 

evidensbaserad praktik i socialtjänst är dock förknippat med en rad svårigheter 

och vissa menar att det är ett hot mot de professioner som finns inom det sociala 

arbetet. Syftet med denna studie är att undersöka vilken inställning 

yrkesverksamma socialsekreterare har till evidensbaserad praktik. 

 

I det här arbetet utgår vi ifrån Lipskys gräsrotsbyråkrati för att undersöka 

socialsekreterarnas inställning. Teorin ger möjlighet att förklara organisationers 

beteende utifrån enskilda socialsekreterares yrkesutövning och inställningar. 

Studien är kvantitativ och data har samlats in via en enkät. Fyra socialkontor 

deltog i studien, tre från Stockholm och ett från Katrineholm. Totalt besvarade 

67 socialsekreterare enkäten och resultaten från undersökningen är ganska lika 

resultat från tidigare forskning. Resultatet blev en ganska tydlig positiv 

inställning till evidensbaserad praktik, eller åtminstone till delar av 

evidensbaserad praktik. En möjlig förklaring till detta är socialsekreterarnas 

upplevda arbetsbelastning, där hög arbetsbelastning ger en mer positiv 

inställning till evidensbaserad praktik. 
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1. Inledning 

Kapitlet inleds med en presentation av diskussionen kring evidensbaserad 

praktik samt en kort bakgrund till arbetet. Därefter presenteras syfte och 

frågeställningar innan vi lägger fram studiens avgränsningar. Kapitlet avslutas 

med en disposition. 

 

1.1 Problemformulering 

Varje dag fattas en mängd beslut om insatser runtom på svenska socialkontor. 

Beslut om ekonomiskt bistånd, placeringar av barn i familjehem och placeringar 

av personer med missbruksproblematik på behandlingshem är några exempel. 

Insatserna kostar enorma summor pengar och deras utfall kommer att påverka 

klienters liv. Vad vet de personer, socialsekreterarna, som fattar besluten 

egentligen om insatsernas effektivitet? Hur ställer dem sig till en evidensbaserad 

socialtjänst? 

Dessa frågor kan kraftigt förenklat sägas utgöra startpunkten för vårt intresse om 

evidensbaserad praktik (EBP) inom socialtjänsten. Somliga hävdar nämligen att 

socialsekreterare har svårt att redogöra för vilka kunskapskällor som används 

och att deras beslut i mycket liten utsträckning baseras på aktuell forskning och 

vetenskaplig litteratur (Nordlander, 2006: 66). Socialstyrelsen har engagerat sig 

i frågan gällande EBP inom socialtjänsten och de anser att EBP bör 

implementeras på bred front. Även i en statlig offentlig utredning slår författarna 

fast att det långsiktiga målet är att implementera EBP inom socialtjänsten (SOU 

2008:18, s. 20). En evidensbaserad praktik anses av dessa förespråkare kunna 

bygga vård och omsorg på bästa sätt då den utgår från bästa tillgängliga kunskap 

(IBL 1). 

 

Evidensbaserad praktik uppstod först inom medicinen i början av 1990-talet. 

Bakgrunden var att det inom medicinen, precis som inom socialt arbete, fanns 

ett behov av att mäta insatsers effekt (Svanevie, 2011: 26). En evidensbaserad 

praktik grundar sig på tre kunskapskällor, klientens/patientens preferenser, den 

professionelles kunnande och kliniska erfarenhet samt den för tillfället bästa 

vetenskapliga evidensen (Bergmark & Lundström, 2011: 23). David Sackett är 

upphovsmannen till den tredelade modellen som anses utgöra grunden för 

evidensbaserad praktik såväl inom medicin som socialt arbete. Denna modell 

integrerar alltså forskning med praktik och ska därmed skapa förutsättningar för 

att uppnå god kvalité i arbetet med klienter/patienter. Definitionen av EBP inom 

socialt arbete utgår ifrån Sacketts modell, men i det sociala arbetet har EBP 

vidare definierats som “en noggrann, öppen redovisad och omdömesgill 

användning av den för tillfället bästa evidensen för beslutsfattande om insatser 

till enskilda individer.” (Sundell et. al, 2008: 8). När vi i denna studie nämner 

EBP definierar vi det enligt ovan, alltså med utgångspunkt i den Sackettska 

modellen. 
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En evidensbaserad praktik skulle alltså, enligt förespråkarna, kunna föra med sig 

en rad fördelar. Den kan, menar man, råda bot på en annars outvecklad 

kunskapsbas inom socialt arbete, öka legitimiteten i socialsekreterares 

biståndsbeslut och visa vilka metoder som är mest effektiva. 

Det är dock inget som sker enkelt eller utan hinder, implementeringen ska ses 

som ett mycket långsiktigt projekt där oerhört mycket arbete måste göras innan 

det sociala verksamhetsfältet är “redo” att bli evidensbaserat (SOU 2008:18, s. 

92). Vidare har EBP inte heller mottagits helt okritiskt av samtliga aktörer, det 

pågår fortfarande en diskussion inom socialt arbete - både bland forskare och 

bland praktiker - rörande implementeringen av evidensbaserad praktik. Vissa har 

ställt sig kritiska till de förändringar på yrkesrollen som EBP skulle föra med 

sig. Debattens innehåll ska inte redogöras för här, utan vi kommer att presentera 

några av de mest uppmärksammade ståndpunkter längre fram i arbetet. Debatten 

kring EBP utgör någon slags bakgrund grund för det föreliggande arbetet. Vi vill 

i denna uppsats presentera idén EBP och lyfta fram några för- och nackdelar 

som identifierats av de som är engagerade i den debatten men vårt huvudsakliga 

syfte med den här studien är att undersöka vilken inställning yrkesverksamma 

socialsekreterare har till evidensbaserad praktik. Vårt mål med det här arbetet är 

att fånga socialsekreterarnas uppfattning och inställning om den kontroversiella 

frågan om EBP och inte att göra en utvärdering av de olika argumenten i EBP- 

debatten. Vårt fokus på socialsekreterare motiveras med att det är de som i deras 

dagliga praktik påverkas utav implementeringen av EBP. De ändringar som en 

evidensbaserad socialtjänst skulle föra med sig skapar nämligen helt nya sätt att 

se på och utföra socialt arbete (Liljegren & Parding, 2010: 271). Vid genomgång 

av den stora mängd litteratur som finns i ämnet anser vi att socialsekreterarna 

och deras åsikter i frågan är underrepresenterade. Vi identifierade endast en 

svensk studie som under de senaste tio åren undersökt socialsekreteras 

inställning till en evidensbaserad praktik (Bergmark & Lundström, 2008: 5). Vår 

studie har alltså för avsikt att kartlägga en grupp socialsekreterares inställning 

kring EBP men också att försöka identifiera vissa faktorer som kan ha påverkat 

deras inställningar. För att kunna göra detta valde vi att kontakta flera 

socialkontor och genom att göra en enkätundersökning. Sannolikt finns det 

många olika faktorer som kan påverka socialsekreterares inställning till EBP, i 

den här undersökningen har vi valt att titta på arbetsförhållanden samt 

inomorganisatoriska faktorer och deras eventuella påverkan. Vi vill slå fast att vi 

är medvetna om att de möjliga samband som vi identifierat inte ensamma kan 

förklara socialsekreterarnas inställningar, men de kan ge fingervisningar om 

vissa faktorer som påverkar samt ge förslag på vartåt framtida forskning kan 

riktas. Även om vi kan få fram signifikanta resultat kan vi inte säga att det är 

endast dessa faktorer som påverkar socialsekreterarnas inställningar. På det stora 

hela är vi medvetna om att våra svar av flera anledningar har tämligen låg 

förklaringskraft och bör således tolkas med största försiktighet. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här studien är att undersöka vilken inställning socialsekreterare 

har till evidensbaserad praktik inom socialtjänsten. Vi vill dessutom undersöka 

eventuella samband mellan socialsekreterares inställning till evidensbaserad 

praktik och deras arbetsförhållanden. 

 

Frågeställningar: 

1.   På vilket sätt anser socialsekreterare att evidensbaserad praktik kommer till 

uttryck i deras arbete? 

2.   Vilken inställning har socialsekreterare till den evidensbaserade praktiken och 

vilka individuella och arbetsrelaterade faktorer kan påverka dessa inställningar? 

 

1.3 Avgränsningar 

Debatten rörande en implementering av EBP har varit aktuella för olika 

professioner såväl inom socialt arbete som medicin, vidare kan konstateras att 

debatten även är aktuell internationellt (Svanevie, 2011: 71). Trots fenomenets 

aktualitet utanför Sveriges gränser så har föreliggande studie för avsikt att uttala 

sig om den svenska debatten i ämnet och svenska socialsekreterares inställning 

till EBP. Vår studie gäller enbart för svenska socialsekreterare och är inriktad 

mot en svensk kontext. Därför har vår litteratursökning och genomgång av 

tidigare forskning endast riktats mot den svenska debatten.   

 

Studien kommer genomföras på tre enheter i Stockholm stad och socialtjänsten i 

Katrineholms kommun. Ett kriterium för att respondenterna ska bli inkluderade i 

studien är att de ska ha ett myndighetsutövande arbete inom socialtjänsten. Vi 

har inte för avsikt att tillfråga chefer om de vill delta i studien eftersom det 

enligt vår teoretiska referensram är gräsrotsbyråkraters (socialsekreterares) 

inställning vi vill undersöka. Det är socialsekreterare som i sin yrkesutövning 

kommer i kontakt med klienter. Det är just i de beslut som fattas om olika 

ärenden som implementeringen av EBP blir relevant.  

 

1.4 Disposition 

Det här arbetet innehåller sex kapitel. I kapitel två redogörs för tidigare 

forskning kring evidensbaserad praktik i socialtjänsten. Kapitel tre presenterar 

och diskuterar studiens teoretiska utgångspunkt, Lipskys teori om 

gräsrotsbyråkrater. Arbetets fjärde kapitel behandlar metod och där redogörs för 

de metodologiska val och överväganden som genomförts. Resultaten från 

undersökningen presenteras med hjälp av diagram och tabeller i det femte 

kapitlet och slutligen förs en diskussion om studiens metodologi och resultat i 

det sjätte och avslutande kapitlet.  
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2. Tidigare forskning 

I följande kapitel presenteras innehållet i det material som framkom i tidigare 

nämnd litteratursökning. Kapitlet är indelat i tre delar: EBPs historia/bakgrund, 

redogörelse för den svenska debatten samt utvecklingen och implementeringen 

av EBP i svensk socialtjänst. 

 

2.1 Evidensbaserad praktiks bakgrund - evidensbaserad medicin 

För att komma underfund med vart den evidensbaserade praktiken kommer ifrån 

så är det nödvändigt att dyka ner i medicinsk historia. Vid 1980-talets slut 

upplevde professionella inom medicinen en frustration över att det fanns stora 

brister vad gäller tillförlitlig kunskap som är relevant för yrkesutövandet. 

Läkaren Archie Cochrane menade att det fanns behov av målsättningar som 

berörde hur behandlingar faktiskt fungerade och hur resurserna tillämpades så 

effektivt som möjligt (Svanevie, 2011: 26). De olika målsättningarna kom att bli 

startskottet för nätverket “Cochrane Collaboration”. Nätverket var knutna till en 

grupp som kallades “Evidence-Based Medicine” (EBM). Det var många 

professionella som ingick i EBM - gruppen, bland andra David Sackett som 

tillsammans med nätverket avsåg att skapa en sjukvård som använde sig av bästa 

tillgängliga evidens i beslut som rör individen. Man önskade också att den 

professionella skulle integrera individuell klinisk expertis med den bästa 

tillgängliga externa kliniska evidensen från systematiska undersökningar (ibid: 

31). 

Idén om EBP har inte förändrats radikalt under exporten från medicin till andra 

fält utan effektmått och systematik är grunderna som förts vidare. Diskussionen 

kring EBP bland forskare internationellt har gjort att de svenska socialarbetarna 

tagit del av den evidensbaserade praktiken under 1990 talet. Precis som inom 

medicinen avser EBP inom det sociala arbetet att den professionellas handlingar 

ska bygga på vetenskap och interventioner som efter forskningsbevis är 

verkningsfulla. Förenklat går det att säga att EBP inom det sociala arbetet 

innebär att socialarbetaren tillämpar bästa tillgängliga evidens, samlar in 

information från klienten och utvärderar insatsernas effekter för att öka 

effektiviteten till framtida interventioner (Bergmark & Lundström, 2011: 14). 

För att ge socialarbetare större tillgång till vetenskapligt grundat kunskapsstöd i 

yrkesutövandet så inrättades 1992 Centrum för utvärdering av socialt arbete 

(CUS) på uppdrag av regeringen. Högre krav på effektivitet och en större 

kostnadsmedvetenhet var starka skäl till uppkomsten av CUS. För att uppnå 

detta skulle kunskapscentrum för hälso- och sjukvården (SBU) ses som ett gott 

exempel och förebild. Det visade sig dock bli problematiskt för CUS att på 

vetenskaplig grund utvärdera vilka arbetssätt som var att föredra framför andra, 

tillförlitligheten var för låg för att utvärderingarna skulle vara av värde 

(Socialstyrelsen, 2013: 10). 
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Idag är det Institutet för utveckling av metoder i socialt arbete (IMS) som 

ansvarar för att hantera EBP inom det sociala arbetet. Framväxten av IMS 

gjorde att CUS lade ner 2004, varpå IMS började hantera de frågor som CUS 

tidigare behandlade. Institutet har en direkt koppling mellan socialtjänst och 

implementeringen av EBP. Genom att IMS ska genomföra systematiska 

forskningsöversikter, vilka ska stödja socialarbetares kompetensutveckling och 

kunskapsanvändning, så ska socialarbetare få tillgång till relevant kunskap inom 

det sociala arbetet. Vidare ska IMS förmedla verkningsfulla metoder och 

arbetsformer till socialtjänsten. IMS ansvarar också för att studera det sociala 

arbetet och framställa vilka sociala insatser som kan användas i en 

evidensbaserad praktik. Det kan konstateras att upprätthållandet av en 

evidensbaserad praktik i det sociala arbetet är beroende av att IMS är ett 

fungerade institut (ibid: 41)  

 

2.2 Att skapa kunskapsöversikter 

Vad är då den bästa tillgängliga vetenskapen som evidensbaserad praktik ska 

grundas på och hur produceras den, undrar vi. En central del av EBP är som 

tidigare nämnt att kunna mäta olika insatsers effekt. För att göra det måste 

kunskapsöversikter skapas där olika insatsers effekter kartläggs. Det är förstås 

ett enormt arbete men det har börjat publiceras en del kunskapsöversikter i 

Sverige (Svanevie, 2011: 175).  

Den ursprungliga idén om att bygga evidensbaserad kunskap går ut på att 

genomföra randomiserade, kontrollerade experiment (RCT). I varje RCT 

utvärderas effekterna av en insats genom att en grupp individer slumpmässigt 

fördelas i två grupper, en försöksgrupp och en kontrollgrupp (Bergmark & 

Lundström, 2011: 52). Försöksgruppen får insatsen vars effekt avses mätas och 

kontrollgruppen får en annan typ av behandling som också anses effektiv men 

skiljer sig avsevärt från den insats som försöksgruppen får. Resultatet från olika 

RCT-studier om insatsers effekt aggregeras sedan och presenteras i systematiska 

översikter (ibid: 51). Resultatet från flera RCT-studier av samma eller liknande 

insatser sammanställs alltså och det är dessa kunskapsöversikter som räknas som 

den bästa tillgängliga vetenskapen i en evidensbaserad praktik.  

Att göra RCT-studier över sociala insatsers effektivitet är dock förknippat med 

en rad problem. Den reflekterande och uppmärksamme läsaren kan säkert 

identifiera fler än de vi valt att ta upp här. För det första så är det svårt att isolera 

insatsers effekt till just insatsen. Görs liknande experiment inom medicinsk 

forskning är det enklare att isolera effekterna av exempelvis en viss medicin. 

Under tiden en individ mottar en social insats, exempelvis behandling för ett 

missbruk kan andra faktorer i livet, såsom föräldraskap under behandlingen, 

påverka insatsens utfall. Det är alltså svårt att isolera vilka delar som i utfallet av 

en insats beror på den exakta metoden (Topor & Denhov, 2009: 76). Vidare är 

det inte okomplicerat att använda sig av resultat från studier utförda i en annan 

social och kulturell kontext, exempelvis studier utförda i England eller USA, ett 
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problem som blir aktuellt med internationella kunskapsbaser för insatsers 

effekter (Hydén, 2008: 13).  

 

2.3 Den svenska debatten 

Introduktionen av evidensbaserad praktik inom svensk socialtjänst har varken 

skett snabbt eller okomplicerat. Frågan har debatterats kraftigt under det senaste 

decenniet och många universitetsforskare har engagerat sig i frågan och har 

generellt intagit en kritisk hållning (Svanevie, 2011: 157). Utgångsläget när EBP 

började diskuteras var att såväl forskningsanvändning som utvärdering av 

socialtjänstens insatser var mycket låg (ibid: 167). Socialstyrelsens dåvarande 

generaldirektör, Kerstin Wigzell, skrev 1999 att hälften av Sveriges socialchefer 

inte kunde uttala sig om arbetet som bedrevs på deras socialkontor bidrog till 

någon faktiskt skillnad i klienternas tillvaro. Då det saknades verktyg för 

systematisk dokumentation menade Wigzell vidare att socialt arbete i Sverige 

bedrevs på känn (Wigzell, 1999: 1). En evidensbaserad praktik skulle enligt 

förespråkarna kunna åtgärda dessa brister bland annat genom att öka 

kunskapsanvändningen bland beslutsfattarna. En evidensbasering av det sociala 

arbetet syftar alltså till att utvärdera olika professionella insatser för att erbjuda 

klienter den bästa möjliga omsorgen. För att kunna göra detta har 

manualbaserade bedömningsinstrument implementerats i socialtjänsten 

(Liljegren & Parding, 2010: 271). Exempel på sådana bedömningsinstrument är 

Barns behov i centrum (BBiC) och Addiction severity index (ASI). Sådana 

dokumentations- och bedömningsinstrument ska vidare hjälpa socialsekreterarna 

att fatta vetenskapligt grundade beslut i sin praktik. Utöver den uppenbara 

vinsten att socialtjänstens klienter erbjuds bästa möjliga insatser finns också en 

samhällsekonomisk vinning i en lyckad implementering av evidensbaserad 

praktik. År 2006 arbetade cirka var tredje kommunanställd årsarbetare inom 

socialtjänsten (SOU 2008:18, s. 29). Socialtjänsten kostar alltså väldigt stora 

summor pengar och det är förstås av intresse för såväl politiker som 

skattebetalare att dessa pengar används disponeras på bästa möjliga sätt.  

 

Men vad händer med den professionella socialsekreteraren och dennes yrkesroll 

när förutsättningarna och förväntningarna för arbetet förändras i en sådan 

riktning? Vissa forskare har identifierat införandet av EBP som ett hot mot 

professionen (Bergmark & Lundström, 2006: 104). Alf Ronnby, docent i socialt 

arbete, ställde sig mycket kritisk till införandet av tidigare nämnda 

bedömningsinstrument och menade att de var ett uttryck för återinförande av 

ekonomism och positivism i det sociala arbetet (Ronnby, 2006: 30). Vidare 

argumenterade Ronnby för att EBP var ett verktyg för att minska 

socialsekreterares handlingsutrymme. Slutligen ställde Ronnby evidensbaserad 

praktik som uttryck för teknik och vetenskap i ett läger mot konst och hantverk i 

ett annat läger, han ansåg att det senare bör vara vägledande i socialt arbete 

(ibid: 32). Även Göran Sandell, lektor i socialt arbete, har tidigare (2005) 
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uttryckt sig negativt om evidensbaserad praktik. Han framhåller att den för 

socialt arbete så värdefulla erfarenhetskunskapen nedvärderas och fastslår 

samtidigt att tanken om evidensbaserad praktik inte är förenlig med 

nätverksarbetet i socialt arbete (Svanevie, 2011: 159). Isolerade insatser är enligt 

Sundell inte förenligt med socialt arbete då arbetet i realiteten ska bedrivas i/mot 

hela klientens nätverk. Därtill förekommer ofta parallella insatser från andra 

myndigheter som gör det svårt att veta vad det är som egentligen leder till 

förändringar i klienters situation (ibid: 60). Sandell menade att det finns en risk 

att EBP skapar situationer där duktiga, erfarna och kreativa socialarbetare 

arbetar låst och mekaniskt efter standardiserade formulär. Debatten gäller inte 

bara de moraliska och filosofiska aspekterna på socialt arbete och vad det 

egentligen innebär. Evidensbaserad praktik enligt den Sackettska modellen är 

även förknippad med en del praktiska problem då den bland annat förutsätter att 

socialsekreterarna själva ska kunna söka efter ny, relevant forskning. För många 

socialsekreterare omöjliggörs det självständiga sökandet efter ny kunskap av 

tidsbrist (Nordlander, 2006:183). Organisationerna måste alltså, precis som SOU 

2008:18 argumenterar för, anpassas för att kunna förverkliga en evidensbaserad 

praktik. 

 

Debatten har alltså engagerat många. Universitetsforskare, Socialstyrelsen, 

chefer inom socialtjänsten och politiker har uttalat sig. Men vad säger de som 

ytterst ska utföra den nya typen av praktik? Som tidigare nämnt så finns det 

endast en svensk studie publicerad under de senaste 10 åren som undersöker 

socialsekreteras inställning till evidensbaserad praktik. Den studien visade till att 

börja med att det finns olika uppfattningar om vad EBP är och vad som bör 

genomföras för att det ska användas inom socialtjänsten (Bergmark & 

Lundström, 2008: 6). Trots vissa brister så utgick ändå Bergmark & Lundström 

ifrån den Sackettska definitionen av EBP i sin studie. Utifrån detta visade det 

resultatet att svenska socialsekreterare överlag hade relativt god kunskap om vad 

EBP är och att endast en liten del av de tillfrågade såg EBP som något direkt 

negativt (ibid: 10). Utifrån en allmän benämning framstår majoriteten av 

socialsekreterarna som deltog i undersökningen som positiva till EBP. 

Framförallt gäller det då en inställning att socialt arbete har ett behov av 

tydligare koppling till metoder som är vetenskapligt utprövade (ibid: 11).  

 

Kritiken till trots, så har målet från Socialstyrelsen ändå varit en evidensbaserad 

praktik. Först genom att etableringen av CUS som sedermera ersattes av IMS 

och sedan av en rad nationella riktlinjer och metodguider (IBL2). Ett annat tidigt 

bevis på Socialstyrelsens vilja att implementera EBP var projektet “nationellt 

stöd för kunskapsutveckling inom socialtjänsten” som startade redan 1999 på 

uppdrag av regeringen. Programmets syfte var att skapa “struktur för 

systematisk kunskapsuppbyggnad och effektiv informationsspridning så att 

socialtjänstens insatser i större utsträckning kan baseras på vetenskap och 
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beprövad erfarenhet” (Socialstyrelsen, 2000:2). Vidare så har en undersökning 

av 834 kommunala enhetschefers inställning till EBP visat att det finns ett stort 

intresse av evidensbaserad praktik. Ungefär 70 % av cheferna som deltog i 

undersökningen uttryckte ett stort intresse och var fjärde arbetsenhet använde 

åtminstone i någon utsträckning behandlingsinsatser med evidens (IMS, 2008: 

5).  

Implementeringen av evidensbaserad praktik måste dock ses som ett långsiktigt 

projekt. SOU 2008:18 ger vissa förslag på hur socialtjänsten ska anpassas för att 

i större utsträckning kunna arbeta evidensbaserat. En av utredningens huvudteser 

är just att implementeringen måste ske långsiktigt (SOU 200:18, sid. 92). De 

föreslår även att huvudmännen i frågan; regering och Sveriges Kommuner och 

Landsting (SKL) bör sluta en form utav årliga avtal som innehåller mål för hur 

evidensbaseringen ska utvecklas samt strategier för att nå dessa mål (ibid: 102). 

En undersökning 2008 visade att 49 % av Sveriges kommuner använde minst en 

standardiserad bedömningsmetod för någon klientgrupp, vilket får betraktas som 

att EBP faktiskt fått fäste inom den svenska socialtjänsten (IMS, 2008: 14). 

 

2.4 Internationell forskning 

Frågan om evidensbaserad socialtjänst är inte bara aktuell i Sverige, utan 

diskuteras även utomlands. En kvantitativ studie från Australien vars avsikt var 

att kartlägga socialsekreterares inställning till evidensbaserad praktik visade att 

majoriteten hade en positiv grundinställning till det. Dock visade studiens 

resultat att många av socialsekreterarna hade en delvis felaktig bild av vad 

evidensbaserad praktik innebär samt att organisationen behövde anpassas för att 

EBP skulle kunna implementeras. I sina svar uttryckte socialsekreterarna även 

en viss skepsis mot att arbetet ska standardiseras samt hur den praktiska 

tillämpningen av forskning ska genomföras (Gray, Joy & Webb, 2013: 14).  

Just den praktiska tillämpningen av EBP, hur det ska implementeras är 

återkommande frågor såväl i Sverige som internationellt. Hur en implementering 

skulle se ut diskuteras utförligt i SOU 2008:18, men även internationell 

forskning ser vissa svårigheter som måste överkommas. Tidigare forskning från 

USA menar att EBP har ett värde för socialt arbete och har mycket att erbjuda 

socialsekreterare, men det saknas strategier för hur det ska kunna implementeras 

och användas på ett effektivt sätt (Mullen, Bledose & Bellamy, 2008: 332).  

 

2.5 Sammanfattning av tidigare forskning 

En genomgång av tidigare forskning visar att mycket har gjorts för att 

implementera EBP - men också att mycket arbete återstår (Socialstyrelsen, 

2013: 37). Parallellt med implementeringen har en debatt pågått kring huruvida 

EBP kan förbättra socialt arbete i Sverige eller ej. Mot denna kunskapsmässiga 

bakgrund avser vi att ta vid med vår undersökning. Sex år har gått sedan 

Bergmark & Lundström genomförde sin undersökning av socialsekreterares 

inställning och implementeringen av evidensbaserad praktik i svensk socialtjänst 
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har fortsatt, om än långsamt. I den här studien utgår vi, likt majoriteten av de 

svenska debattörerna, från den Sackettska definitionen av EBP. Vår förhoppning 

är att kunna placera denna studie i debatten och ge röst åt en grupp 

socialsekreterare, men också ge förslag på hur framtida forskning ska kunna 

förklara socialsekreterares inställning till att arbeta enligt EBP.  
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3. Teori 

Detta avsnitt presenterar studiens teoretiska utgångspunkt, street-level 

burreaucracy. Först ges en inledning där teorin presenteras för att sedan 

beskriva de begrepp från teorin som är mest centrala för den föreliggande 

studien. Kapitlet avslutas med en motivering för den valda teorin och dess 

lämplighet i denna studie. 

 

3.1 Inledning 

Denna studie utgår ifrån Michael Lipskys teoribildning, street-level 

burreaucracy (Lipsky 2010), eller direkt översatt till svenska gräsrotsbyråkrati. 

Gräsrotsbyråkratier kännetecknas delvis genom deras befogenheter att tilldela 

medborgare förmåner eller sanktioner av olika slag. Byråkratier av den formen 

är således skolor, polisväsendet och socialtjänsten. Offentligt anställda i dessa 

byråkratier har direkt kontakt med medborgare och benämns som 

gräsrotsbyråkrater av Michael Lipsky (ibid., s 3). Utmärkande för Lipskys teori 

är också att gräsrotsbyråkraterans organisationer alltid jobbar med för lite 

resurser. Efterfrågan kommer, enligt Lipsky, alltid att vara större än utbudet av 

de offentliga tjänster som är tillgängliga. I den teori som här beskrivs studeras 

hur uppsatta regler och mål implementeras av gräsrotsbyråkrater inom offentliga 

organisationer. I sin beskrivning av detta studerade Lipsky arbetet som 

genomförs inom offentliga organisationer utifrån gräsrotsbyråkraternas 

perspektiv och deras upplevelser av arbetet (ibid., s 6).  

 

3.1.1 Gräsrotsbyråkrati 

Ett av de mest centrala begreppen i Michael Lipskys teori är gräsrotsbyråkrati. 

Gräsrotsbyråkrater är offentligt anställda tjänstemän och har direkt kontakt med 

medborgare i deras yrkesutövning (Lipsky 2010: 3). Gräsrotsbyråkrater används 

därför synonymt med socialsekreterare i studien. Länken mellan medborgare 

och offentliga myndigheter går direkt via gräsrotsbyråkraten i dennes 

yrkesutövning. Då gräsrotsbyråkrater endast förekommer i offentliga 

organisationer så kommer själva organisationsstrukturen runtom 

gräsrotsbyråkraten alltid vara hierarkiskt uppbyggd. I en offentlig myndighets 

översta skikt återfinns politiker och ledning. De formulerar allmänt övergripande 

policy och riktlinjer som organisationen ska uppfylla. Organisationens verktyg 

för att verkställa formulerade riktlinjer och policy är gräsrotsbyråkraterna, som 

gör detta i sin interaktion med klienter. (Johansson, 2007: 41). 

Lipsky intresserade sig för den offentliga myndighetens olika hierarkiska skikt 

och vad dessa de facto innebar för organisationen, men framför allt för 

gräsrotsbyråkraterna. De olika uppgifterna och ansvaren som finns inom 

organisationens olika skikt utgjorde, enligt Lipsky, en konstant intressekonflikt 

mellan de olika delarna. Anledningen var just de olika delarnas fokus och 

arbetsuppgifter där gräsrotsbyråkraternas fokus i första hand ligger på att möta 

klienternas behov. Ledningen strävar också mot klienternas bästa, men de har 
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även fokus på ekonomisk effektivitet och produktivitet. Synen på klienters 

behov utifrån ett ekonomiskt perspektiv går därför, enligt Lipsky, inte i linje 

med gräsrotsbyråkraters syn på klienternas behov (Lipsky 2010: 171). 

 

Det finns många anledningar till varför en organisation inför nya arbetsmetoder. 

Ett samhälles skiftande politiska klimat är bara ett av flera exempel till att 

offentliga myndigheter får annorlunda ansvarsområden. Politiska partier ser av 

ideologiska övertygelser på diverse samhällsorgan på olika sätt. Därför är 

representanter från olika politiska partier beredda att bidra mer eller mindre till 

den offentliga myndighet som exempelvis socialtjänsten (ibid., 46). Lipsky ser 

dock inte bara politiken som en anledning till varför nya arbetsmetoder, policy 

och riktlinjer kan införas. Den egna organisationens möjlighet till att 

reproducera vissa klientbehov och tillintetgöra andra banar också väg för att 

formulera nya arbetsmetoder inom en organisation. Således kan den egna 

organisationen styra klientmängden åt båda håll, gränsdragningar för vad den 

offentliga myndigheten menar inkluderar en klientgrupp möjliggör den typen av 

kontroll. För att tydliggöra detta kan vi ge ett fiktivt exempel. En kommuns 

definition av vem som anses vara en “hemmasittande ungdom” gör att 

kommunen via definitionen kan inkludera antingen fler ungdomar, eller färre. 

Organisationen kan således med sina definitioner flytta gränser och styra 

inströmningen av klienter (ibid., s 73).  

 

3.1.2 Handlingsutrymme (discretion)  

Discretion, eller direkt översatt till svenskt handlingsutrymme är ett annat 

centralt begrepp i Lipskys begreppsbildning (ibid, s 13). Handlingsutrymmet 

behandlar gräsrotsbyråkraters frihet att själva styra och bestämma hur arbetet 

ska utföras, inom vissa givna ramar. Handlingsutrymmet uppstår främst genom 

organisationens policy och riktlinjer som ibland är komplexa och 

motsägelsefulla, det gör att gräsrotsbyråkraterna får ett handlingsutrymme då 

dessa ska tolkas och förverkligas i praktiken, med klienterna (Evans & Harris, 

2004: 877). Gräsrotsbyråkraternas handlingsutrymme blir särskilt intressant då 

de befinner sig i en hierarkiskt styrd organisation. Trots att de inte har något 

egentligt utrymme i organisationens beslutsfattande skikt så har de, enligt 

Lipsky, en stor möjlighet att påverka implementeringen av det som beslutats av 

organisationens ledning och politiker. Denna möjlighet att påverka 

implementeringen av policy och riktlinjer, handlingsutrymmet, är ofrånkomlig i 

offentliga organisationer och omöjlig att undanröja (Lipsky, 2010: 14). I 

enlighet med Lipskys teori kan det konstateras att implementeringen av policy 

och riktlinjer till syvende och sist blir beroende av hur gräsrotsbyråkraterna 

tolkar och tillämpar dem i mötet med klienter och medborgare.  
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3.2 Effektmått 

Som vi nämnde tidigare i texten så utgör effektmått en av grunderna i 

evidensbaserad praktik. Vi redogjorde även kortfattat för hur evidensbaserad 

kunskap i socialt arbete produceras. Även Lipsky berör ämnet, han menar att 

trots att det är svårt att mäta arbetes effektivitet så är det något många offentliga 

organisationer är måna om att göra (ibid., 50). Mål i offentliga organisationer är 

inte något som enkelt låter sig fångas in och definieras, mål kan betyda olika 

saker för olika aktörer beroende på exempelvis politisk orientering (ibid., 52). 

När en offentlig organisation, exempelvis en socialförvaltnings, produktivitet 

ska bestämmas finns det enligt Lipsky tre stycken parametrar, dels den 

kvantitativa, alltså ärende per handläggare eller antal genomförda hembesök per 

dag. Nästa parameter är ekonomi, som förstås är ganska enkel att mäta och säger 

hur mycket verksamheten kostar. Kvar är då den sista parametern, arbetets 

kvalitet, som är det svåraste att mäta. Lipsky menar att det är nästan omöjligt att 

göra då det aldrig går att veta vad som skulle ha inträffat om en klient inte fått 

en viss insats (ibid., 170). Att arbetets kvantitativa omfattning ökar samtidigt 

som kostnaden för arbetet är den samma eller minskar, betyder alltså inte med 

säkerhet att arbetets produktivitet ökat, detta då det är okänt hur arbetets kvalitet 

påverkats. 

 

Organisationer kan enligt Lipsky kontrollera sina anställda och organisationens 

arbete genom att med ökad regelstyrning minska anställdas handlingsutrymme 

(ibid., 162). Med minskat handlingsutrymme blir det lättare för organisationen 

att mäta arbetets effekt i form av kvantitet och kostnad, eftersom besluten då 

ligger närmare de riktlinjer och policy som finns i organisationen. Enligt 

kritikerna har evidensbaserad praktik sammankopplats med just inskränkande av 

handläggares handlingsutrymme (Ronnby, 2006: 32). Utifrån detta perspektiv 

blir EBP oförenligt med socialt arbete som Lipsky beskriver det. Professionell 

autonomi och effektmått blir varandras motpoler (Lipsky, 2010: 168), en tänkbar 

motsättning som öppnar för att undersöka hur handläggare själva upplever 

situationen.  

 

3.3 Policy-skapande 

Med sina resonemang så ställde sig Lipsky mot det klassiska “uppifrån-och-ner-

perspektivet” i vilket politiker och chefer i stor utsträckning antas styra de 

yttersta verkställarna (Johansson, 2007: 45).  Istället menar Lipsky alltså att 

gräsrotsbyråkrater kan anses ha så stort handlingsutrymme att policy byggs 

nerifrån och upp i offentliga organisationer. Policy och riktlinjer uppifrån 

existerar förstås fortfarande och styr riktningen på arbetet, men 

implementeringen beror på gräsrotsbyråkraternas tillämpning. Lipsky menar då 

att gräsrotsbyråkraters inställning till ny policy påverkar i hur stor utsträckning 

de kommer att implementera den i sin praktik (Lipsky, 2010: 16). 
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Gräsrotsbyråkraternas inställning blir alltså avgörande för vilka arbetsmetoder 

som blir till verklighet, och vilka som inte blir det (ibid., 92). 

Ett praktiskt exempel på vilken betydelse socialsekreterares inställning till ny 

policy har kan hämtas från Australien. År 2006 genomfördes där en omfattande 

reform av välfärdssystemet som innebar att rollen som socialarbetare ändrades 

tillbad som beskrivs som tillhandahållare av insatser och organiseringen av 

arbetet efterliknade privat sektor (McDonald & Martson, 2006: 172). Författarna 

kunde i och med denna förändring slå fast att en sådan omorganisering av 

arbetet gjorde att gräsrotsbyråkraternas handlingsutrymme minskade (ibid: 175). 

Men de mest intressanta resultaten från McDonald & Martsons studie i det här 

sammanhanget är att de kunde identifiera vissa grupper av handläggare som inte 

alls uppskattade förändringarna i arbetet som de nya policy faktiskt innebar. 

Genom att studera dessa handläggares beslut och arbete mer noggrant kunde 

författarna se att handläggarna, genom att mobilisera sitt handlingsutrymme, 

påverkade implementeringen av de nya “hårdare” riktlinjerna (ibid: 180).  

 

3.4 Applicering av teori 

Ovanstående exempel visar varför Michael Lipskys teoribildning passar vår 

studie. Enligt den här teorin har gräsrotsbyråkraternas inställning alltså en 

avgörande effekt på ny policy, i vårt fall representerad av evidensbaserad 

praktik. Detta uppmärksammades även av IMS i en undersökning de gjorde 

2008 gällande implementeringen av EBP. Där skrev de att “en förutsättning för 

att införa en evidensbaserad praktik inom socialtjänsten är att de 

yrkesverksamma är positiva till den” (IMS, 2008: 5). Utifrån Lipskys teori kan 

vi försöka undersöka handläggarnas upplevda handlingsutrymme och se om det 

finns signifikanta kopplingar till deras generella inställning till EBP. 

 

Ytterligare en anledning att den valda teorin anses lämplig för den här studien är 

det Lipsky skriver om förståelse för offentliga organisationer och hur dess 

policy implementeras.  För att få denna förståelse bör man studera 

gräsrotsbyråkraternas arbetsförhållanden (Lipsky, 2010: 25). Därför har vi för 

avsikt att undersöka de delar av socialsekreterarnas arbetsförhållanden som 

Lipsky nämner, exempelvis arbetsbelastning och resursbrist. Den del av Lipskys 

teori som berör organisatoriska förhållanden och arbetsförhållanden ger oss 

alltså möjlighet att i vår undersökning testa om dessa faktorer kan påverka 

handläggarnas inställning till EBP.  

Det finns fler intressanta delar i Lipskys teoribildning, men vi har nu presenterat 

de delar som är centrala för den här studien. Fokus ligger således på relationen 

mellan organisation-socialsekreterare snarare än socialsekreterare-klient. Lipsky 

redogör dock även för denna relation samt för hur klienter anpassas till 

organisationens ramar (Lipsky, 2010: 105), men det lämnar vi därhän då det inte 

är en tyngdpunkt för den här studien.  
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Sammanfattningsvis beskriver Lipskys teoribildning om gräsrotsbyråkrati 

offentliga organisationer med utgångspunkt i gräsrotsbyråkraternas upplevelser 

av arbetet. Denna studie syftar som tidigare nämnt till att betrakta 

implementeringen av EBP från socialsekreterares perspektiv. Vi sökte alltså 

förklaringar inom det organisatoriska skikt som Lipsky huvudsakligen studerar.  
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4. Metod 

Kapitlet presenterar den kvantitativa metoden och varför denna metod ansågs 

vara mest lämpligt. Vidare beskrivs studiens metodologiska genomförande 

utifrån rubriker som population och urval, operationaliseringar, enkätens 

konstruktion och genomförandet. Analysmetoderna som tillämpats för studiens 

resultat och analys presenteras också för att sedan avsluta kapitlet med en etisk 

diskussion. 

 

4.1 Kvantitativ metod 

Att vi skulle använda oss av kvantitativ metod i den här undersökningen stod 

klart relativt tidigt. Vår avsikt var att undersöka en större grupps inställning till 

en ny arbetsmetod samt hur olika bakomliggande faktorer påverkar den och då 

anses kvantitativ metod som mest lämplig (Eliasson, 2010: 28). För att kunna nå 

ut till en större grupp valde vi att utforma en enkät med mestadels 

standardiserade svarsalternativ. De analysmetoder som finns inom den 

kvantitativa metoden ger oss också möjlighet att se om eventuella samband är 

statistiskt signifikanta, alltså om de är giltiga. Nackdelen med standardiserade 

frågeformulär är att frågor kan misstolkas av respondenterna samt att 

respondenterna inte har möjlighet att förklara eller fördjupa sina svar.  

Tidigare forskning med liknande syfte, att kartlägga socialsekreterares och 

chefers inställningar till evidensbaserad praktik, har också använt sig av 

kvantitativ metod. I och med att vi utgått ifrån samma metod skapas möjlighet 

att jämföra våra resultat med tidigare undersökningar, vilket kan höja 

reliabiliteten i vår studie. Valet av kvantitativ metod motiveras slutligen med att 

studiens syfte var att mäta “på bredden” och inte “på djupet”. Kvalitativ metod 

strävar inte på samma sätt efter mätbara resultat och val av metod bör alltid 

styras av studiens syfte och frågeställningar (Silverman, 2012: 15).  

 

Kvantitativ metod har sina rötter i positivismen som menar att det finns 

observerbara lagbundenheter i vår värld. Epistemologin inom positivismen är 

empirism, som innebär att kunskap utgår ifrån och vilar på våra 

sinneserfarenheter, förnuft och logik (Sohlberg & Sohlberg, 2013: 262). 

Ackumulerade empiriska observationer bildar sedan sanningar/lagar om världen, 

vilkas giltighet kan testas genom experiment (ibid., 74). I den här studien har vi 

utgått ifrån kritisk realism. Enligt den kritiska realismen så blir vår kunskap 

möjlig då verkligheten existerar oberoende av om några subjekt uppfattar den 

eller ej (ibid., 78). Det som är specifikt för den kritiska realismen är att våra 

sinnen ger en representation av verkligheten. Denna representation behöver inte 

avspegla verkligheten såsom den existerar i detalj. Med en sådan utgångspunkt 

accepterar vi den här studiens resultat. Resultaten i denna studie grundar sig på 

socialsekreterares upplevelser av verkligheten och enligt kritisk realism kan de 

upplevelserna betraktas som en sann återberättelse av verkligheten. 
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För att kunskap slutligen ska bli allmänt vedertagen som vetenskap är 

intersubjektivitet viktigt. Det betyder att ett fenomen ska beskrivas på samma 

sätt oavsett vem som betraktar dem (ibid., 109). Beskrivningar ska vara rena och 

exakta och inte innehålla egna tolkningar eller spekulationer.  

 

4.2 Population och urval 

När vi började skriva på det här arbetet var målsättningen att genomföra en 

totalundersökning av två socialkontor med olika uttalad policy kring 

implementeringen av EBP. Totalundersökningar är att föredra vid mindre 

undersökningar (Eliasson, 2010: 44). Så länge bortfallet inte blir för stort i en 

totalundersökning går det att med ganska stor sannolikhet uttala sig om hela 

populationen. Efter kontakt med socialstyrelsen fick vi information om att 

Stockholmsområdet generellt låg i framkant vad gäller implementeringen av 

EBP. Vi kontaktade sedan närmare 30 socialchefer i Stockholmsområdet men 

det stod dock ganska snart klart för oss att det skulle bli svårt att genomföra en 

totalundersökning av ett socialkontor i Stockholm. Det fanns få som kunde 

avsätta den tiden som skulle behövas för ett sådant förfarande. Därför 

modifierade vi urvalet och beslöt oss för att göra en totalundersökning i en 

mindre kommun som inte har någon uttalad policy kring EBP samt undersöka de 

enheter på olika socialkontor i Stockholm som tackade ja. De 

stadsdelar/kommuner som visade sig vara beredda att delta i studien var 

Bromma, Danderyd, Skarpnäck och Katrineholm. Totalundersökningar 

genomfördes i Katrineholm och Danderyd. En totalundersökning gjordes på 

barn/ungdomsenheten i Skarpnäcks kommun. I Bromma kommun var det 

möjligt att genomföra totalundersökningar på barn/ungdomsenheten och deras 

vuxenenhet. Således har totalundersökning genomförts på hela socialkontoren i 

Katrineholm och Danderyd, vad gäller Skarpnäck och Bromma så har 

totalundersökningar genomförts på vissa enheter där. Totalt har enkäten delats ut 

till 106 socialsekreterare. Som framgår av tabell 1 blev det sammanlagda 

bortfallet 37 %. Det höga bortfallet diskuteras i kapitel 6.1.1 Bortfallsanalys. 

 

Tabell 1 

Kommun/stadsdel Utdelade 

enkäter 

Besvarade 

enkäter 

Procentuellt 

bortfall 

Katrineholm 39 19 52 % 

Bromma 30 19 37 % 

Danderyd 14 9 36 % 

Skarpnäck 23 20 13 % 

 Totalt 

utdelade 

enkäter: 

106 

Totalt 

besvarade 

enkäter: 67 

Totalt 

bortfall i 

procent: 37 

% 
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Om vi haft andra resurser i en liknande situation hade vi kunnat inkludera fler 

enheter från Stockholmsområdet och sammanställt en förteckning över samtliga 

socialsekreterare därifrån. Sedan hade vi från denna lista kunnat dra slumpvis 

exempelvis vart fjärde eller femte namn. Då hade vi genomfört obundet 

slumpmässigt urval (OSU) från de socialkontor som tackat ja till att delta (ibid., 

47). Helt slumpmässigt hade det dock inte varit då det endast är de kontor som 

tackat ja som funnits med i förteckningen. Varför ett kontor väljer att ställa upp 

är helt omöjligt att veta, men det är viktigt att beakta att de kan ha en agenda för 

sitt deltagande (Silverman, 2012: 309). Det kan exempelvis vara för att de för 

tillfället har låg arbetsbelastning och således möjlighet att ställa upp, eller för att 

de ser en chans att uttrycka sitt missnöje i någon fråga, eller något annat som vi 

bara kan spekulera om. Sådana faktorer måste beaktas och om ett socialkontor 

har en dold agenda bakom sitt deltagande, såsom att uttrycka ett missnöje, kan 

det påverka studiens validitet negativt.  

 

Vad gäller det andra socialkontoret vi ville undersöka, som alltså inte skulle ha 

någon uttalad policy kring EBP kontaktade vi några mindre socialkontor i 

Södermanland. Responsen var tämligen låg även här men socialkontoret i 

Katrineholm ställde upp ganska tidigt. En sannolik förklaring till att de valde att 

ställa upp var att en av oss hade varit på socialkontoret i Katrineholm under den 

verksamhetsförlagda utbildningen, praktiken. Att genomföra studien på ett 

socialkontor där respondenterna har en personlig och- eller professionell relation 

till den som genomför studien är förstås förknippat med viss problematik. 

Förvisso kan de vara extra måna om att ge ärliga och genomtänkta svar för att 

“hjälpa till”, men det finns även en risk att de svarar som de förväntas svara då 

de är medvetna om vem som står bakom frågorna. Hur vi hanterade denna 

problematik beskrivs ytterligare under rubriken 4.5 genomförande.  

Trots att vi inför studiens genomförande resonerade utifrån en urvalsmetod 

(totalundersökning av två socialkontor) som vi bedömde som genomförbar fick 

vi alltså ändra metod under studiens gång och anpassa våra ambitioner efter all 

data som vi fick tillgång till. Utifrån vårt ursprungliga urval hade vi som sagt 

kunnat uttala oss om två socialkontor med ganska stor säkerhet, även om det 

hade varit svårt att generalisera studiens resultat utanför populationen. Vi är 

medvetna om att den urvalsmetod vi fick använda oss av inte är optimal och att 

resultaten nu måste tolkas med största försiktighet. Vi kan heller inte säga något 

om huruvida våra resultat representerar en större opinion än de tillfrågade (ibid., 

50).  

 

4.3 Variabler och operationalisering 

Variabler och olika variabeltyper är centralt inom kvantitativ metod. En 

förutsättning för att komma fram till ett resultat där det blir tydligt vilka 

variabler som påverkar en annan är att göra en distinktion mellan studiens 

beroende och oberoende variabler. Oberoende dvs. orsaksvariabler är de 
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variabler som genom sitt utfall kan påverka och ändra den beroende dvs. 

effektvariabeln. Genom att bestämma studiens beroende variabel blir det möjligt 

att undersöka vilka oberoende variabler som påverkar och ändrar den beroende. 

Föreliggande studies beroende variabel är socialsekreterares inställning till EBP. 

Genom studiens oberoende variabler, exempelvis “arbetslivserfarenhet” ska vi 

undersöka om vi kan förklara delar av variansen hos den beroende variabeln. 

(Djurfeldt, et al. 2010: 40). 

Genom att operationalisera de olika begrepp som framgår i studiens syfte och 

frågeställning så att de blir mätbara möjliggörs en kvantitativ undersökning. Den 

som operationaliserar exempelvis begreppet inställning behöver vara säker på 

vad som avses med inställning och hur begreppet definieras (Jacobsen 2012: 

186). Att operationalisera görs i flera steg, syftet är då att bryta ner något som 

ska studeras så att fenomenet blir mätbart på ett för den egna studien önskvärt 

sätt. (ibid., s 187).  

 

Med utgångspunkt i studiens syfte och frågeställningar har operationaliseringar i 

olika stora omfattningar genomförts. Att arbeta i linje med EBP kommer till 

uttryck på flera sätt, exempelvis hur stor inverkan klientens preferenser har på 

de beslut som fattas, men även i hur stor grad socialsekreterarna tillämpar 

kunskaper från ny och relevant forskning. Genom att ställa frågor om 

socialsekreterarnas arbete och dess utförande kan vi besvara hur EBP kommer 

till uttryck i arbetet. Utan en operationalisering skulle det vara omöjligt att 

besvara frågeställningarna korrekt. Genom operationaliseringar görs nämligen 

frågeställningarna kvantifierbara och mätbara. I stora drag har 

operationaliseringen bestått av att vi slagit fast vad en evidensbaserad praktik, 

enligt vår definition, innebär i olika avseenden och vad som krävs för att arbeta 

med en evidensbaserad praktik. Därefter har frågor ställts kring hur 

socialsekreterarnas arbete utförs samt deras inställning till det arbetssätt som 

definierats som evidensbaserad praktik. Operationalisering har även gjorts i 

andra avseenden, exempelvis utbildningsnivå och hur mycket handlingsutrymme 

respondenterna anser sig ha. Det är av betydelse att de oberoende variablerna 

också operationaliseras och på så sätt blir de också mätbara. Till syvende och 

sist beror studiens reliabilitet delvis på operationaliseringarna av begrepp då 

dessa försäkrar att studien använder rätt variabler för att besvara sina 

frågeställningar. 

 

4.4 Enkätkonstruktion 

4.4.1 Formulering av enkätfrågor 

Studiens frågeställningar har varit de grundläggande utgångspunkterna i 

utformningen av enkäten. Samtliga enkätfrågor har diskuterats för att säkerställa 

frågans faktiska syfte och funktion. Att göra enkäten innehållsrik, men samtidigt 

inte för lång visade sig vara något utav en balansakt. Enkäter som innehåller för 

många frågor och upplevs som långa riskerar att sänka svarsfrekvensen. Vidare 
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beror svarsfrekvensen på varje individuell fråga delvis på frågans tydlighet, men 

även på hur kort och koncis den här (Eliasson 2010: 39). Därför har tydlighet 

och innehållsrika frågor alltid varit ledstjärnor då enkätfrågorna har diskuterats. 

 

Då enkäten formulerades så diskuterades även hur neutral och värderingsfri 

varje fråga var. För att få ett objektivt och sanningsenligt resultat är det av stor 

betydelse att inte leda respondenterna till en viss inställning i frågan. För att 

värna om studiens reliabilitet så har prestigeladdade frågor, negationer och 

opreciserade frågor undvikits (Dahmström, 2011: 155). Samtliga aspekter har 

noga diskuterats och beaktats då enkäten formulerats och bearbetats. Särskild 

stor utmaning i den här studien var att inte skapa ledande frågor men samtidigt 

försöka komma åt respondenternas inställning. Pilotstudien, som behandlas 

senare, var till hjälp för utformandet av enkäten.  

När enkäten utformades hämtades inspiration genom att analysera en liknande 

enkät som legat till grund för en undersökning utförd av Socialstyrelsen 

(Socialstyrelsen, 2012). Enkäten är uppdelad i fyra avsnitt. Det första avsnittet 

innehåller frågor om individuella faktorer såsom ålder, utbildning och 

erfarenhet. Andra avsnittet syftar till att undersöka respondenternas 

arbetsförhållanden. Majoriteten av frågorna i detta avsnitt är formulerade som 

påståenden, vilka respondenterna tar ställning till genom att markera den box/det 

alternativ som de anser överensstämmer bäst med deras åsikt. Att använda sig av 

påståenden i en enkät gör det möjligt undersöka respondenternas inställning. 

Däremot kan påståenden upplevas som ledande. Genom att använda påståenden 

ansåg vi dock att respondenterna hade lättare för att relatera till frågorna. I det 

tredje avsnittet ställs frågor om evidensbaserad praktik, syftet är att få svar på i 

vilken utsträckning och på vilket sätt respondenterna anser att EBP kommer till 

uttryck i deras arbete. Det tredje avsnittet innehåller också den definition av 

EBP som studien utgår ifrån, för att säkerställa att respondenterna tolkar EBP på 

samma sätt. Det fjärde, och sista avsnittet behandlar respondenternas subjektiva 

inställningar till EBP och arbetsmetoder som är relaterade till EBP. Detta sista 

kapitel blir särskilt intressant för att besvara studiens frågeställningar och syfte. 

 

Vid enkätfrågorna som är formulerade som påståenden får bundna 

respondenterna svarsalternativ. Dessa svarsalternativ skiftar till antalet, 

majoriteten av svarsalternativen är dock fyra stycken. Vid ett tillfälle finns 

möjlighet att svara i en mittenkategori, annars är det ett jämnt antal 

svarsalternativ på frågorna. Fördelen med att ha mittenkategorier är att utrymme 

ges för respondenten inte har någon åsikt i frågan. Nackdelen med 

mittenkategorier däremot är att många respondenter väljer att inte uttrycka sin 

egentliga åsikt, eller hoppar över många frågor, för att enkäten ska genomföras 

snabbt och enkelt (Jacobsen 2012: 198). Risken med att ha med en 

mittenkategori är dock att vissa kan välja det för att slippa ta ställning eller 

slippa fundera över sin åsikt. Då syftet med denna studie är att kartlägga just 
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attityder/inställningar väljer vi dock att inte ha med någon mittenkategori. 

Riskerna med att ha mittenkategorier anser vi vara större än riskerna att inte ha 

det. Måhända att det ökar det interna bortfallet på vissa frågor, men det ger oss 

sannolikt större möjligheter i analysen. Frågorna där respondenternas attityder 

kartläggs är inte heller av känslig eller personlig karaktär, utan är helt 

förknippade med deras yrke och arbetsmetoder. Därför blir utelämnandet av 

mittenkategorier inte lika känsligt ur etisk synpunkt. 

Värdet på svarsalternativen är angivna i ytterpolerna, exempelvis “aldrig” och 

“alltid”. I vissa frågor anges ett värde vid varje alternativ.  

 

4.4.2 Missivbrev 

Ett missivbrev har formulerats och bifogats med enkäten. I brevet framgår vilka 

vi är, och syftet med studien. Missivbrevet ger också en ytterst kort introduktion 

till evidensbaserad praktik och information om varför vi är intresserade av 

socialsekreterares inställning till detta. Det är av stor betydelse att 

respondenterna får relevant information för att de ska få ett förtroende för 

studien, men även för oss som genomförare av studien (Dahmström 2011: 174). 

Då vi själva inte var närvarade vid genomförandet av enkäten saknar 

respondenterna möjlighet att ställa frågor, vilket höjer kraven på brevets 

tydlighet. Missivbrevet behandlar därför delar såsom anonymitetsskydd, 

studiens syfte och en kortare presentation av enkätens utformning. 

 

4.4.3 Pilotstudie 

Det är viktigt att studiens enkät ställer relevanta frågor i förhållande till det som 

ska studeras. Eftersom varje fråga tolkas av respondenten så finns ingen garanti 

för att samma tolkning kommer göras av alla som deltar i undersökningen. För 

att se vilka justeringar som var nödvändiga i skapandet av en tydlig enkät med 

frågor som tolkas på avsett sätt av majoriteten så var en pilotundersökning 

nödvändig. De ändringar som gjordes efter pilotundersökningen bidrog till att 

studiens reliabilitet ökade (Eliasson, 2010: 43). Personliga kontakter gjorde det 

möjligt att genomföra pilotundersökningen på fyra personer som tidigare arbetat 

som socialsekreterare. Då pilotundersökningen genomfördes arbetade 

respondenterna inom ett privat företag som hyr ut socialsekreterare till olika 

socialkontor i Sverige. Det privata företaget heter SOOL personalservice. 

Respondenterna ombads läsa igenom missivbrevet och besvara enkäten med 

kritiska ögon, de fick dessutom information om att pilotstudien avsåg att 

förbättra enkäten och att deras synpunkter därför tacksamt togs emot. Sedan 

ombads respondenterna att lämna generella synpunkter på enkäten, dess 

utformning, frågorna och dess upplägg och om det var annat de önskade 

kommentera.  

Då enkäten hade besvarats diskuterade vi de synpunkter som kommit fram. Vår 

avsikt med diskussionen var inte att förklara otydliga frågor utan snarare att vi 

skulle förstå vilka ändringar som var nödvändiga. Deltagarna diskuterade 
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sinsemellan och hade vid flera tillfällen liknande synpunkter. Diskussionen 

kring och synpunkterna på enkäten bidrog senare till redigeringar som avsåg att 

göra enkätfrågorna tydligare och minska risken för feltolkningar. 

 

4.4.4 Kodning av enkät 

Den data och de svar som har samlats in har kodats om till siffror varpå analyser 

har genomförts i datorprogrammet IBM SPSS Statistics. De absolut flesta 

frågorna i enkäten har svarsalternativ på ordinalnivå.  Svaren kan alltså ordnas i 

kategorier, men det är inte möjligt att bestämma avstånd mellan varje kategori 

(Eliasson, 2010: 38). Vid kodningen av ordinalvariabler har det “lägsta” 

svarsalternativet, exempelvis “instämmer inte alls” och/eller “aldrig” kodats som 

1. Resterande svarsalternativ kodades i ökande skala. Vid ett påstående med fyra 

svarsalternativ är alternativet instämmer inte alls således kodningen 1 och 

alternativet instämmer helt 4. På en  

fråga i enkäten är det möjligt att svara “oförändrat”, detta svarsalternativ har 

kodats med nummer 88. Bortfall på enstaka frågor har kodats med nummer 99.  

 

4.5 Genomförande 

För att få tillträde till olika socialkontor valde vi att först kontakta 

socialcheferna/myndighetscheferna i respektive kommun/stadsdel. Vi mailade 

till cheferna med en kort text och en bifogad inbjudan där studien och dess syfte 

presenterades kortfattat. Vanligast var att cheferna antingen gav oss 

kontaktuppgifter till andra chefer eller att de skulle ta upp frågan på 

ledningsmöte och återkomma. En vecka efter att vi mailade första gången ringde 

vi runt till de chefer vi ännu inte fått kontakt med. De chefer som sedan 

bestämde sig för att delta fick enkät, missivbrev och information mailad till sig. 

Planeringen var att cheferna skulle dela ut enkäten på arbetsplatsen då de 

bedömde det som lämpligt, samla ihop svaren och överlämna dem till oss när vi 

kom och hämtade svaren på avtalat datum.  

Vi ville undvika att enkäterna skulle skickas tillbaka till oss via post, dels med 

tanke på att det inte går att kontrollera exakt när all data finns samlad, men även 

för att inte riskera att informanternas svar skulle hamna på villovägar. En fördel 

med att hämta upp enkäterna personligen var att det sannolikt minskade 

bortfallet då cheferna visste att det fanns ett slutdatum då vi skulle ses och 

enkäterna skulle överlämnas. Några dagar innan vi hämtade in enkäterna 

mailade vi samtliga chefer igen och påminde om att vi skulle komma. Enkäterna 

var på socialkontoren i ganska exakt två veckor innan vi hämtade in dem. 

Att vi själva inte var närvarande när enkäterna fylldes i är förknippat med vissa 

för- och nackdelar. Till att börja med hade vi ingen egentlig kontroll över vilka 

som faktiskt besvarade enkäterna. Vid eventuella oklarheter kan respondenterna 

inte heller ställa några frågor till de som skapat enkäten. Våra kontaktuppgifter 

fanns dock i enkäten och missivbrevet om någon skulle vilja kontakta oss.  En 

fördel med att inte vara närvarande var dock att det underlättade vårt 
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genomförande något enormt. Vi hade mycket stora problem att få socialkontor, 

framförallt i Stockholmsområdet, att avsätta tid för att vi skulle besöka dem och 

genomföra undersökningen. I vårt fall var dock den huvudsakliga fördelen med 

att inte vara närvarande vid genomförandet av enkäten att respondenternas svar 

inte skulle påverkas av utförarens närvaro (Dahmström, 2011: 86). Detta var 

extra angeläget för oss då en av oss haft praktik på ett av de socialkontor där 

undersökningen genomfördes. Att ha en personlig kontakt med de som svarar 

behöver nödvändigtvis inte enkom vara negativt, det kan bidra till att 

respondenterna blir extra måna om att verkligen svara ärligt, men det kan också 

göra att de känner sig tvingade att delta eller att svara på ett visst sätt. Vi ville 

minimera den effekt som eventuella personliga- och professionella relationer 

kunde ha på svaren, varför vi valde att inte vara närvarande.  

 

4.6 Analysmetod  

De besvarade enkäterna kodades in i datorprogrammet IBM SPSS Statistics 20 

utifrån studiens kodningsmall (bilaga 3). Med utgångspunkt i studiens syfte att 

förklara socialsekreterares inställning till EBP så var det nödvändigt att studera 

samband mellan olika variabler, samvariationer. Samvariationer innebär att när 

en variabel ändras, så påverkas en annan. Ett exempel för att illustrera detta kan 

vara lön och ålder. När variabeln ålder ökar så är det ofta sannolikt att variabeln 

lön också ökar (Djurfeldt, et al. 2010: 138).  För att studera samband mellan två 

variabler genomfördes bivariata analyser. (ibid., 40). Dessa bivariata analyser 

genomfördes huvudsakligen via korstabuleringar som gjorde det möjligt att 

exempelvis studera socialsekreterares upplevda arbetsförhållanden och deras 

inställning till evidensbaserad praktik. För att se om eventuella samband var 

statistiskt signifikanta användes Chi2-test. Som brukligt utgick vi ifrån en 

signifikansnivå på 5 %. När ett Chi2-test utförs anges ett p-värde, som ska vara 

0.05 eller lägre när signifikansnivån är bestämd till 5 % (ibid., 218). P-värdet 

anger risken för att det undersökta sambandet är slumpmässigt. Förutom att 

förklara socialsekreterares inställning till EBP så har studien haft för avsikt att 

även kartlägga inställningarna till EBP. Därför användes även univariata 

analyser, vars syfte var att kartlägga vissa grundfakta om populationen. Värt att 

nämna i detta samanhang är att vi gjort olika typer av totalundersökningar. Det 

påverkar nämligen olika sambands signifikansnivå. När en population 

totalundersöks så överdrivs ofta små skillnader inom populationen (ibid., 195). 

Då vår undersökningsgrupp var förhållandevis liten borde detta inte påverkat 

datan allt för mycket, men det bör nämnas att sambandsnalyser inom 

totalundersökningar ofta ger starkare samband jämfört med verkligheten. 

De frågor som på något sätt efterfrågar respondenternas inställning har 

vanligtvis fyra svarsalternativ i studien. I vissa analyser har dessa lagts ihop till 

två kategorier, som visar om respondenten har en positiv eller negativ inställning 

i frågan.  
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4.7 Etik  

Diskussioner huruvida studien uppfyllt kraven om god etik har ständigt förts 

mellan oss som författare, framför allt i presentationen av studiens resultat. 

Utifrån att respondenterna är offentligt anställda och är i viss beroendeställning 

till sina chefer har det varit viktigt att värna om att studien inte presenterar 

resultat som kan ifrågasättas av cheferna. Respondenterna ska således inte 

behöva ställas till svars för deras svar och deltagande. Även om enskilda 

socialsekreterares svar inte har presenterats individuellt så fanns det en 

problematik med att presentera hur vissa mindre arbetsgrupper stod i vissa 

frågor. 

För att säkerställa att någon part inte påverkas negativt av studiens resultat så 

iakttogs alltid ett omsorgsperspektiv. Omsorgsperspektivet innebär att ny 

kunskap och intressanta resultat alltid ställs mot kravet på individerna och 

gruppernas skydd (Larsson, 2005: 9). 

Förutom att värna om individ- och gruppskyddet så har vi varit väl medvetna om 

att socialsekreterarna tilldelades enkäterna via sina chefer. Utrymmet för att, 

som socialsekreterare, tacka nej till att genomföra enkäten kan betraktas som 

förminskat när det introduceras via en chef. Problematiken med att 

respondenterna kan haft begränsad möjlighet att tacka nej till att delta har dock 

varit svårt att göra något åt. Som uppsatsskrivare i ett självständigt arbete har vi 

dock inte kunnat nå socialsekreterare på något annat sätt än via deras chefer. 

 

Vetenskapsrådet pekar ut fyra krav för att forskning ska bedrivas på ett etiskt 

godtagbart vis; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Även dessa fyra krav har varit centrala då föreliggande studie 

genomförts. 

Informationskravet behandlar den information som når ut till respondenterna 

angående deras medverkan. Informationen ska tydliggöra syftet med 

respondenternas deltagande, vilka uppgifter de har samt vad som gäller för deras 

deltagande. Vidare bör man som författare klargöra att respondenternas 

medverkan i undersökningen är frivilligt och att de under processen har rätt till 

att avbryta sin medverkan. Annan information som anses vara rimlig att delge 

respondenterna bör också delges (Vetenskapsrådet, 2002: 6). Genom ett 

missivbrev som samtliga respondenterna har tagit del av så lyckades vi 

informera deltagarna i undersökningen om det som ovan beskrivits (bilaga 2). 

Missivbrevet har även fyllt en funktion vad gäller att uppfylla samtyckeskravet 

som vetenskapsrådet presenterat. Enligt samtyckeskravet ska deltagarna i 

undersökningen lämna sitt samtycke för deltagandet i studien (ibid: 10). I 

missivbrevet framgår det “Genom att besvara och lämna in enkäten godkänner 

du ditt deltagande i undersökningen”. Samtycke har således lämnats per 

automatik genom att respondenterna har deltagit i undersökningen. Förutom 

samtycke så har även respondenterna fått information om att de kan välja att 

avstå ifrån eventuella frågor och att avbryta sin medverkan under processen. Att 
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respondenterna väljer att avbryta genomförandet eller avstå från deltagande ska 

inte på något sätt påverka dem negativt, då deltagandet var helt frivilligt.  

Respondenternas anonymitet och hur känslig information som samlas in inryms 

under kravet på konfidentialitet. Det har, som tidigare nämnts, varit av central 

betydelse att respondenterna som deltagit i undersökningen inte går att 

identifiera. Genom exempelvis ålder, kön och arbetsgrupp skulle det eventuellt 

vara möjligt att identifiera enskilda respondenter. Kön är speciellt intressant i 

sammanhanget så socialsekreterare är en arbetsgrupp som domineras av kvinnor. 

Därför har omsorgsskyddet varit särskilt viktigt i sammanhanget. De svar som 

direkt går att spåra till en individ har inte presenterats eftersom kravet på 

konfidentialitet kräver detta. Vidare presenteras inte respondenternas exakta 

ålder, istället har åldersgrupperingar gjorts för att förklara diverse resultat som 

innefattar ålder. Grupperingar har även gjorts i andra avseenden då det varit 

nödvändigt. Det ska dock klargöras att graden av anonymitet till viss del har 

utgått ifrån frågans karaktär, beroende på hur känsliga frågorna är så ökas eller 

minskas kravet på anonymitet. Exempelvis ställer faktiska frågor om 

arbetsförhållanden (exempelvis om forskning diskuteras på arbetsplatsen) inte 

samma krav på anonymitet som frågan om man trivs på sitt arbete eller inte 

(ibid: 12). 

Det sista kravet som vetenskapsrådet beskriver är nyttjandekravet. Vilket syftar 

till empirins och undersökningens ändamål. Den empirin som samlats in och 

respondenternas uppgifter ska, utifrån nyttjandekravet, inte användas till något 

annat än den egna studien. Framförallt ska inte uppgifterna lämnas ut till någon 

annan som kan påverka den enskilde individen som deltagit i undersökningen 

(ibid: 14). Väl medvetna om att nyttjandekravet inte varit särskilt aktuellt för ett 

självständigt arbete som genomförs av studenter så har nyttjandekravet ändock 

varit något som vi varit medvetna om. Det bör tilläggas att studiens enkät inte 

samlat in information som berör respondenternas privata liv. Enkäten behandlar 

arbetsförhållanden och respondenternas inställning till ett fenomen i deras 

arbete, EBP. 
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5. Resultat och analys 

I följande kapitel presenteras studiens resultat. Inledningsvis ger vi en 

presentation av våra respondenter och sedan behandlas respektive 

frågeställning. Kapitlet är huvudsakligen deskriptivt, men vissa analyser av data 

görs redan i detta kapitel. 

 

5.1 Kartläggning av populationen 

Studien riktade sig mot socialsekreterare som hade ett myndighetsutövande 

arbete i Katrineholm, Bromma, Danderyd och Skarpnäck. Det kan vara värt att 

repetera att studien inte var en totalundersökning. Istället har endast enstaka 

enheter på de olika socialkontoren besvarat enkäten. Socialtjänsten arbetar med 

olika områden som exempelvis barn/ungdom, försörjningsstöd och 

vuxenutredningar. Det visade sig att 65,7% av respondenterna i vår studie 

arbetade med barn- och ungdomsutredningar (n=44). Överrepresentationen av 

socialsekreterare som arbetar med barn- och ungdomsutredningar förklaras av 

att deras enheter deltog. Skulle andra enheter, exempelvis försörjningsstöd, 

deltagit så skulle resultaten kunnat se annorlunda ut. Studien behandlar, på 

grund av denna fördelning, i huvudsak socialsekreterare som arbetar med barn- 

och ungdomsutredningar.  

Tabell 2 Arbetsgrupp 

 Frequen

cy 

Percent Valid 

Percent 

Cumulativ

e Percent 

Vali

d 

Utredning 

barn/unga 
44 65,7 65,7 65,7 

Utredning 

vuxen/missbruk 
16 23,9 23,9 89,6 

Försörjningsstöd 6 9,0 9,0 98,5 

Mottagningsgupp 1 1,5 1,5 100,0 

Total 67 100,0 100,0  

 

Det fanns stora skillnader i respondenternas erfarenhet som socialsekreterare. 

Den genomsnittliga erfarenheten i hela populationen (n=67) var 7,9 år men som 

framgår av tabellen nedan är spridningen mycket stor. Intressant är dock att 50 

% av respondenterna hade fyra års eller mindre erfarenhet som socialsekreterare. 

Detta kan utläsas i tabell 3 på nästa sida.  
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Tabell 3 Erfarenhet 

N 

Valid 67 

Missin

g 
0 

Mean 7,89 

Median 4,00 

Std. Deviation 8,339 

Percentil

es 

25 2,00 

50 4,00 

75 12,00 

 

En annan fråga i enkäten behandlade respondenternas upplevda 

arbetsbelastning. Den absoluta majoriteten av de tillfrågade instämde, som 

framgår av cirkeldiagrammet nedan, helt eller lite i påståendet att de hade hög 

arbetsbelastning. Det kan vara intressant att nämna då det går i linje med vad 

Michael Lipsky säger om gräsrotsbyråkraters arbetsförhållanden. Ett 

kännetecken för de organisationer i vilka gräsrotsbyråkrater är verksamma är att 

efterfrågan alltid kommer vara större än organisationens tillgångar (Lipsky, 

2010: 27).  

Diagram 1: arbetsbelastning 

     
5.2 Socialsekreterarnas kontakt med evidensbaserad praktik 

Studiens första frågeställning behandlar hur EBP kommer till uttryck i 

socialsekreterarnas arbete. En utgångspunkt för att kunna besvara studiens första 

frågeställning är att få svar på om undersökningsgruppen över huvud taget har 

kommit i kontakt med EBP på sin arbetsplats. Det framgår av tabell 3 att den 

stora majoriteten hade kommit i kontakt med EBP 89,6 % (n=60), samtidigt som 
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10,4 % (n=7) inte hade det. De som inte kommit i kontakt med EBP på sin 

arbetsplats är dock, som tidigare nämnt, intressanta för studien ändå. De kan 

mycket väl ha en inställning till fenomenet evidensbaserat arbete eller 

arbetsmetoder sammankopplat med EBP även om de inte tagit del av det på sin 

arbetsplats.  

 

Tabell 4 Jag har kommit i kontakt med EBP på min 

arbetsplats 

 Frequen

cy 

Percent Valid 

Percent 

Cumulativ

e Percent 

Vali

d 

Nej 7 10,4 10,4 10,4 

Ja 60 89,6 89,6 100,0 

Tota

l 
67 100,0 100,0 

 

 

Det har inte bara varit intressant att studera om undersökningsgruppen har 

kommit i kontakt med EBP, men även hur man i så fall har gjort det. I frågan om 

hur respondenterna eventuellt har kommit i kontakt med EBP fick de sex 

stycken alternativ (bilaga 3, fråga 20.1). Det visade sig att majoriteten 61,2 % 

(n=41) hade kommit i kontakt med EBP på någon slags utbildning. Samma 

siffror 61,2% (n=41) hade även kommit i kontakt med EBP via kollegor. 

Kollegor och utbildningar visade sig således vara de överlägset vanligaste sätten 

att ta del av EBP. Det ska tilläggas att respondenterna hade möjlighet att besvara 

flera olika alternativ på frågan eftersom de kan ha kommit i kontakt med EBP på 

flera olika sätt. 

 

Den absoluta majoriteten av respondenterna hade alltså kommit i kontakt med 

EBP på sin arbetsplats och de absolut flesta menade också att evidensbaserade 

metoder används på deras arbetsplatser. Av de som besvarat frågan om 

evidensbaserade metoder/insatser används på deras socialkontor har, som går att 

utläsa i tabell 5 på nästa sida hade 85 % (n= 52) svarat att ja, det används ibland 

eller alltid. 
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Tabell 5 Används evidensbaserade metoder/insatser på 

din arbetsplats? 

 Frequen

cy 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

nej, 

aldrig 
2 3,0 3,2 3,2 

nej 

sällan 
8 11,9 12,9 16,1 

ja, 

ibland 
40 59,7 64,5 80,6 

ja, alltid 12 17,9 19,4 100,0 

Total 62 92,5 100,0  

Missin

g 
99 5 7,5 

  

Total 67 100,0   

 

Våra resultat pekar alltså mot att evidensbaserad praktik är något som de flesta 

känner till och att det faktiskt används i arbetet med klienter. När vi valde att 

inte räkna med Barns behov i centrum (BBiC) som en standardiserad 

bedömningsmetod, visade det sig att 74 % av respondenterna angett att de 

använde någon standardiserad bedömningsmetod. Som vi tidigare redogjort för, 

visade en annan undersökning som genomfördes 2008 att 49 % av de kommuner 

som deltog använde någon standardiserad bedömningsmetod i arbetet med 

klienter (IMS, 2008: 14). Siffrorna i IMS undersökning anger andelen 

kommuner som använder standardiserade bedömningsmetoder, våra siffror 

gäller enskilda socialsekreterare. Trots att vi bara frågat handläggare i fyra 

kommuner så kan det vara så att våra siffror pekar på en ökning. Då merparten 

av våra respondenter arbetade i ett område som anses ligga i framkant med 

implementeringen av EBP kan ökningen i våra resultat vara överdriven, men det 

är inte helt osannolikt att implementeringen faktiskt kommit längre under de sex 

år som gått sedan IMS genomförde sin undersökning. I vår undersökningsgrupp 

kom EBP huvudsakligen till uttryck genom standardiserade 

behandlingsmetoder/insatser samt genom standardiserade bedömningsmetoder.  

Då vissa forskare uttryckt sig negativt om EBP och menat på att det är ett hot 

mot socialsekreterares handlingsutrymme så vill vi undersöka detta (Ronnby, 

2006: 32). För att undersöka hur socialsekreterarna själva upplevde detta valde 

vi att inkludera några frågor som berörde just handlingsutrymme. Vi bad de att 

skatta hur deras handlingsutrymme utvecklats sedan de påbörjade sin nuvarande 

anställning. Det visade sig att 40,3 % (n=27) ansåg att deras handlingsutrymme 

ökat, 43,3 % (n=29) ansåg att deras handlingsutrymme var oförändrat och endast 

16,4 % (n=11) ansåg att handlingsutrymmet minskat. Enligt våra resultat 

framträder alltså inte evidensbaserad praktik som ett hot mot socialsekreterares 
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handlingsutrymme. Vi kan inte på något sätt mena att våra resultat 

ogiltigförklarar Alf Ronnbys resonemang, men kanske bör det undersökas 

ytterligare hur socialsekreterares handlingsutrymme påverkas av och utvecklas i 

en evidensbaserad socialtjänst. Lipsky hävdar också att organisationer genom 

ökad regelstyrning kan försöka göra sina anställda mer ansvariga och minska 

deras handlingsutrymme (Lipsky, 2010: 162). Även om offentliga myndigheter 

försöker minska sina anställdas handlingsutrymme kan det enligt Lipsky aldrig 

försvinna helt, då arbetet naturligt skapar situationer då byråkraterna måste göra 

fria bedömningar (ibid: 15). Våra resultat ger dock signaler om att det går att 

uppleva ökat handlingsutrymme i sitt arbete även om evidensbaserad praktik, 

som är standardiserad, förekommer i arbetet. Det kan dock finnas andra 

förklaringar till detta. Enligt forskare som har tolkat och utvecklat Lipskys 

teoribildning om gräsrotsbyråkrater och särskilt delar som berör 

handlingsutrymme så kan fler regler och riktlinjer istället öka handläggarnas 

handlingsutrymme, eftersom socialsekreterarna har möjlighet att ”välja” vilka 

regler som ska tillämpas vid olika tillfällen. Handlingsutrymmet som medföljer 

vid med fler regler beror också på förvirring och krockar mellan de olika 

reglerna (Evans & Harris, 2007: 874). Således kan man vända på resonemanget 

och hävda att ju fler regler som finns att förhålla sig till, desto mer 

handlingsutrymme har socialsekreterarna. Det handlingsutrymmet skulle 

närmast kunna beskrivas som en osäkerhet kring regeltillämpning, snarare än det 

ursprungliga handlingsutrymmet som Lipsky beskriver. 

 

Diagram 2 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Något vi fann som intressant var dock att trots att de flesta alltså ansåg sig 

märka av och känna till evidensbaserad praktik så fanns det en ganska stor 

osäkerhet i hur man faktiskt arbetar enligt EBP. Detta redovisas i tabell 5, där 

bara 43,3 % ansåg sig ha god kunskap om hur arbete bedrivs enligt EBP. Kanske 
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beror denna osäkerhet på att socialsekreterarna inte har en tydlig bild av vad 

EBP i socialt arbete innebär. Den undersökning av socialsekreterares inställning 

till EBP som genomfördes 2008 av Bergmark & Lundström visade bland annat 

att det fanns olika uppfattningar om vad EBP är (Bergmark & Lundström, 2008: 

6). I vår enkät presenterade vi kort vad evidensbaserad praktik i socialtjänsten 

innebär och då utgick vi ifrån vi Socialstyrelsens definition. Om några 

respondenter hade en annan bild av EBP kan det ha skapat en osäkerhet i frågan 

som redovisas i tabell 6.  

 

Tabell 6 Jag har god kunskap om hur man jobbar enligt 

EBP  

 Frequen

cy 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Vali

d 

Instämmer 

inte 
38 56,7 56,7 56,7 

Instämmer 29 43,3 43,3 100,0 

Total 67 100,0 100,0  

 

5.3 Socialsekreterares inställning till evidensbaserad praktik 

Att arbeta i linje med en evidensbaserad praktik innebär att arbetsmetoderna är 

vetenskapligt beprövade och erkänt verkningsfulla. Med utgångspunkt i att en 

evidensbaserad praktik förändrar olika delar av arbetet så kan också 

inställningarna till olika delar av EBP se olika ut. En positiv inställning till EBP 

generellt, behöver således inte innebära att den professionelle är positivt inställd 

till alla de olika delarna. Med vetskapen att EBP innefattar många delar av 

arbetet så har det ändå varit nödvändigt att få en uppfattning om hur 

socialsekreterarna generellt är inställda till fenomenet EBP. I tabell 6 framgår 

det att 82,1 % (n=55) av respondenterna instämde i påståendet ”jag önskar att 

EBP är mer etablerat inom socialtjänsten om 10 år”. 16,4 % (n=11) önskade inte 

att EBP är mer etablerat om 10 år. Således är majoriteten av 

undersökningsgruppen generellt sett positivt inställda till evidensbaserad praktik 

inom socialtjänsten. En respondent svarade, av okänd anledning, inte på 

påståendet som behandlade en framtid med EBP. Frågan om ”man önskar att 

EBP är mer etablerat om 10 år” har varit den variabel som vi har utgått ifrån då 

vi studerat den generella inställningen bland respondenterna i resultatet. 

Socialsekreterares positiva inställning till EBP bekräftas genom Anders 

Bergmark och Tommy Lundströms artikel ”Evidensfrågan och socialtjänsten – 

om socialarbetares inställning till en vetenskapligt grundad praktik”. Det 

framgår där att socionomers inställning till att deras arbetsplats ska få en 

tydligare koppling till metoder som är vetenskapligt beprövade i grunden är 

positiv (Bergmark & Lundström, 2008: 10). Att socialsekreterare och 

socialtjänsten generellt är positiva till EBP bekräftas även i IMS rapport ”På väg 
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mot en evidensbaserad praktik”. Där framgår att majoriteten, 70 %, av 834 

kommunala enhetschefer är positivt inställda till en evidensbaserad praktik. 

Även om den rapporten riktat sig mot chefer och vår till socialsekreterare så 

påvisas en tydlig trend att socialtjänsten i stort är positivt inställda till EBP 

(IMS, 2008: 14). I vår kartläggning av socialsekreterares inställning till EBP 

kommer vi alltså fram till liknande resultat som tidigare forskning.  

 

Tabell 7 Jag önskar att EBP är mer etablerat inom 

socialtjänsten om 10 år 

 Frequen

cy 

Percent Valid 

Percent 

Cumulativ

e Percent 

Valid 

Instämmer 

inte 
11 16,4 16,7 16,7 

Instämmer 55 82,1 83,3 100,0 

Total 66 98,5 100,0  

Missin

g 
99,00 1 1,5 

  

Total 67 100,0   

 

För att undersöka vilken del av evidensbaserad praktik som socialsekreterarna 

efterfrågade i störst utsträckning så konstruerade vi frågor där respondenterna 

fick markera i hur stor utsträckning beslut faktiskt grundas på vissa faktorer och 

i hur stor grad beslut bör grundas på samma faktorer. De aktuella frågorna låg i 

olika delar av enkäten (bilaga 3, fråga 22 & 27), på fråga 22 angav 

respondenterna i hur stor utsträckning de grundar sina beslut på klientens 

preferenser, egna erfarenheter och slutligen bästa tillgängliga evidens. I fråga 27 

angav de sedan i vilken utsträckning socialsekreterare bör grunda sina beslut på 

klientens preferenser, egna erfarenheter och sedan bästa tillgängliga evidens. 

Vad gäller klienternas preferenser och de egna erfarenheterna blev 

svarsfördelningen relativt lika, alltså att beslut grundar sig på dessa faktorer i 

tillfredsställande utsträckning. Större skillnader fanns i frågorna om i hur stor 

utsträckning bästa tillgängliga evidens låg till grund för socialsekreterarnas 

beslut, se diagram 3 och 4 på sida 39.  
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         Diagram 3   Diagram 4 

 
 

Diagram 2 visar att 41.8 % av handläggarna (n=28) svarade att de i stor 

utsträckning grundade sina beslut på bästa tillgängliga evidens. I diagram 3 går 

det att utläsa att 80.6 % (n=54) av respondenterna anser att beslut till stor 

utsträckning bör grundas på bästa tillgängliga evidens. Det finns således ett 

glapp mellan hur mycket evidensbaserade insatser faktiskt används och hur 

mycket socialsekreterarna anser att det bör användas. Även i artikeln 

”Evidensfrågan och socialtjänsten – om socialarbetares inställning till en 

vetenskapligt grundad praktik” bekräftas socialarbetares positiva inställning till 

att grunda sina beslut på bästa tillgängliga evidens. Det framgår där att det finns 

en genomgående positiv inställning till att socialt arbete i framtiden ska tillämpa 

arbetsmetoder som är vetenskapligt förankrade (Bergmark & Lundström, 2008: 

11). Utifrån ovanstående resultat kan vi säga att våra resultat stämmer överens 

med vad tidigare forskning kommit fram till, alltså att socialsekreterare önskar 

tillämpa beslut som är grundade i bästa tillgängliga evidens. Det som 

socialsekreterarna i störst utsträckning efterfrågade, både i vår undersökning och 

i Lundström & Bergmarks artikel var alltså vetenskapligt förankrade insatser. 

 

Som ovan beskrivits behöver inte en generell positiv inställning till EBP 

innebära att samma inställning återfinns till specifika arbetsmetoder kopplade 

till fenomenet EBP. En av dessa arbetsmetoder är tillämpningen av 

standardiserade dokumentationsmallar i arbetet med klienter. Vi ställde frågan 

huruvida respondenterna anser att socialt arbete utförs bättre genom att tillämpa 

standardiserade dokumentationsmallar (bilaga 3, fråga 29). Det framgår av tabell 

7 att 50,7 % (n=34) inte ansåg att socialt arbete utförs bättre då standardiserade 

dokumentationsmallar tillämpas i arbetet. 49,3 % (n=33) höll däremot med i 

påståendet att socialt arbete utförs bättre vid tillämpning av standardiserade 

dokumentationsmallar. Således var 50,7 % negativt inställda till att tillämpa just 

standardiserade dokumentationsmallar, trots att 82,1 % var positivt inställda till 

EBP generellt (se tabell 8 på nästa sida). 
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Tabell 8 Socialt arbete utförs bättre vid tillämpning av 

standardiserade dokumentationsmallar 

 Frequen

cy 

Percent Valid 

Percent 

Cumulativ

e Percent 

Vali

d 

Instämmer 

inte 
34 50,7 50,7 50,7 

Instämmer 33 49,3 49,3 100,0 

Total 67 100,0 100,0  

 

5.4 Faktorer som påverkade inställningen till EBP 

Inledningsvis kan det vara värt att nämna att vi förväntat oss större spridning 

vad gäller respondenternas inställning till EBP. Eftersom en så pass liten del av 

undersökningsgruppen angav en negativ inställning så blev det svårt att hitta 

andra faktorer som tydligt påverkade inställningarna åt något håll. Vi fann dock 

några resultat som vi ska redovisa nedan. Eftersom nästan alla våra variabler var 

kvalitativa så har vi, som sig bör, använt oss av korstabuleringar när vi har 

undersökt hur olika variabler påverkat varandra (Djurfeldt et al., 2010: 142). Vi 

har placerat den beroende variabeln, socialsekreterarnas inställning till EBP i 

kolumnerna och de oberoende variablerna i raderna. För att undersöka styrkan i 

sambandet mellan variablerna har vi använt chi2-test. Det är inte helt 

oproblematiskt att använda sig av chi2-test när mer än 20 % av cellerna i 

svarsfältet har färre än fem observationer. När många fält har under fem 

observationer så blir det svårt att beräkna den förväntade frekvensen, vilket 

chi2-testet bygger på (ibid: 216). Vi har trots detta använt oss av chi2-test då det 

är det enda verktyget vi har för att kunna uttala oss om eventuella samband och 

styrkan i dessa. Vidare visade det sig att problemet med svarsfrekvens i celler 

inte aktualiserades i våra analyser. 

 

Utifrån våra frågeställningar är det av intresse att även undersöka vilka faktorer 

som kan påverka dessa inställningar. Genom att göra en korstabell med 

variablerna som berör hur god kunskap respondenterna ansåg sig ha om att 

arbeta enligt EBP och om de önskar att EBP är mer etablerat om 10 år fann vi ett 

samband mellan variablerna. Sambandet innebär att god kunskap om hur arbetet 

utförs i linje med EBP bidrar till en mer positiv hållning till EBP. Detta framgår 

av tabell 9. Av de 11 socialsekreterare som inte önskade att EBP är mer etablerat 

om 10 år, så ansåg 10 av dem inte ha en god kunskap om hur man jobbar enligt 

EBP. Vi kan därför anta att god kunskap om hur arbete enligt EBP går i linje 

med en positiv inställning till EBP. Resultatet är statistiskt signifikant med ett p-

värde på 0,025. Det finns således endast 2,5 % risk för att det observerade 



40 
 

sambandet är orsakat av slumpen. Siffrorna bör dock beaktas med största 

försiktighet ändå på grund av det låga antalet respondenter.  

 

Tabell 9 Jag har god kunskap om hur man jobbar enligt EBP 2 grupper * Jag 

önskar att EBP är mer etablerat om 10 år Crosstabulation 

Count 

 Jag önskar att EBP är mer etablerat 

om 10 år 

Total 

instämmer 

inte 

instämmer 

lite 

instämmer 

helt 

Jag har god kunskap 

om hur man jobbar 

enligt EBP 2 

grupper 

Instämmer 

inte 
10 13 14 37 

Instämmer 1 17 11 29 

Total 11 30 25 66 

 

Ett annat samband som vi fann intressant var det mellan utbildningsnivå och 

inställning till evidensbaserad praktik. Vi hade till viss del förväntat oss att de 

som studerat längst skulle vara mest positiva till att arbeta evidensbaserat, men 

våra resultat pekar åt raka motsatsen. Nedan redovisas en korstabell där vi 

undersökt hur utbildningsnivå påverkar inställningen till EBP.  

 

Tabell 10 Högst avslutad utb * Jag önskar att EBP är mer etablerat om 10 

år Crosstabulation 
Count 

 Jag önskar att EBP är mer etablerat 

om 10 år 

Total 

instämmer 

inte 

instämmer 

lite 

instämmer 

helt 

Högst avslutad 

utb 

högskola 7 

terminer 
6 12 18 36 

högskola 8 

terminer 
5 18 7 30 

Total 11 30 25 66 

 

 

De som studerat 8 terminer eller mer verkar ha en generellt mer tveksam 

inställning till ökad implementering av EBP. P-värdet för detta samband är 

0,060 vilket gör att är precis på gränsen för att vara allmänt godtagbart. Av de 

som studerat 8 terminer eller längre valde endast 23 % alternativet ”instämmer 

helt”. Av de som studerat 7 terminer eller mindre valde 50 % ”instämmer helt”. 

Vi ser alltså en tendens att högre utbildning ger en mer tveksam inställning till 
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EBP. Vad detta kan bero på återkommer vi till i diskussionen. Det här resultatet 

skiljer sig från tidigare forskning. I den tidigare refererade undersökningen av 

Bergmark & Lundström framkommer att ju fler poäng respondenterna läst efter 

grundexamen, desto mer positiva är de till en evidensbaserad socialtjänst 

(Bergmark & Lundström, 2008: 10). I vår undersökning har vi alltså kommit 

fram till motsatsen. Vi tror att detta kan bero på att Bergmark & Lundströms 

undersökning genomfördes på socionomer som själva var aktiva i sitt 

kunskapssökande och läste facklitteratur på sin fritid. Ett annat alternativ är att 

det finns möjlighet att vi fått missvisande siffror som inte talar för en större 

population då vår undersökningsgrupp är så pass liten. 
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6. Diskussion 

I detta kapitel diskuteras inledningsvis studiens metod och hur den har påverkat 

studiens resultat och utformning. Senare diskuteras studiens resultat där vi 

presenterar den huvudtes vi valt att lyfta fram om hur arbetsbelastning 

eventuellt kan påverka socialsekreterares inställning till evidensbaserad praktik.  

 

6.1 Metoddiskussion 

6.1.1 Bortfallsanalys  

En studies bortfall är sammankopplat med dess trovärdighet. Ju högre bortfall, 

desto mindre trovärdighet och förklaringsvärde har studiens resultat. Denna 

princip kan också tillämpas på enskilda frågor i en enkät. Då en fråga har låg 

svarsfrekvens så är det möjligt att, med fog, ifrågasätta frågans trovärdighet och 

dess förklaringsvärde (Djurfeldt, et al. 2010: 40). Då vi skickade ut våra enkäter 

via mail till varje enhets chef, varpå de skulle dela ut enkäterna till alla 

socialsekreterare som ingick i deras arbetsgrupp förstod vi att det fanns en risk 

för högt bortfall. Det framgår av kapitel 4.2 “Population och urval” att 67 av 106 

utdelade enkäter besvarades, 39 enkäter av de som delades ut besvarades alltså 

inte. Således har studien ett externt bortfall på 37 % (n=39). Det höga bortfallet 

beror antagligen på att socialsekreterarna har prioriterat andra uppgifter än att 

besvara enkäten, något som får accepteras som helt naturligt. Med utgångspunkt 

i socialkontorens geografiska läge, vår resursbrist och tidsbristen så ansågs vårt 

genomförande vara det bäst lämpade. Ett bortfall på 37 % ger anledning att tolka 

resultaten med försiktighet. Vi vet heller inte varför de enheter som valde att 

delta faktiskt gjorde det. Ett annat tillvägagångssätt, där vi hade närvarat fysiskt 

och haft möjlighet att ge information, svarat på frågor och haft en dialog hade 

antagligen gjort bortfallet lägre (ibid., s 108). Efter att ha planerat studien efter 

den korta tid som fanns tillgänglig och haft mailkorrespondens med respektive 

chef fann vi det dock, som bäst för samtliga parter, att cheferna själva lämnade 

enkäterna till socialsekreterarna.  

En liten parantes i sammanhanget är att bortfallet från varje socialkontor verkar 

gå i linje med respektive chefs engagemang i studien. Chefer från kommuner 

som visat märkbart intresse för studien genom att ställa frågor, vara 

tillmötesgående och uttryckligen visat intresse har haft lägre bortfall. Samtidigt 

har de chefer som inte visat samma höga intresse haft ett högre bortfall. En 

förklaring till detta skulle kunna vara att vi först tagit kontakt med kommunernas 

socialchefer/myndighetschefer varpå de kontaktat enhetscheferna. Det går därför 

inte att förkasta möjligheten att vissa enhetschefer har ställt upp i studien på 

grund av socialchefens/myndighetschefens intresse och inte det egna. Detta 

skulle kunna vara en tänkbar förklaring till vissa enheters högre bortfall än 

andras. Samtidigt visade det sig att flera enhetschefer valde att tacka nej till ett 

deltagande efter att de fått förfrågan av deras högre chef, detta visar på att vissa 

hade möjlighet att tacka nej trots att socialchefen/myndighetschefen 

vidarebefordrat vår fråga om deltagande. Väl medvetna om att relationen mellan 
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varje chef på de olika socialkontor som fått förfrågan kan påverka resultaten så 

har vi varit noga med att samtliga parter upplevde deltagandet bekvämt och vi 

poängterade alltid frivillighet.  

 

Det interna bortfallet kan konstateras vara tämligen lågt. På 10 olika frågor hade 

en eller två personer inte svarat. Ibland var det samma person som inte svarat på 

olika frågor. Detta tyder på att frågorna uppfattats som tydliga och enkla att 

besvara, de enskilda variablerna har därför ett relativt högt förklaringsvärde och 

trovärdighet i förhållande till studiens externa bortfall. Vi kunde dock konstatera 

att en fråga hade högt internt bortfall. Fråga 21 (bilaga 3) “På min arbetsplats 

används evidensbaserade behandlingsmetoder/insatser” hade totalt 5 personer 

inte besvarat. Bortfallet är intressant eftersom en möjlig förklaring är att 

respondenterna inte varit säkra på vad som definieras som en evidensbaserad 

behandlingsmetod/insats. Detta behöver nödvändigtvis inte betyda att de inte 

använder behandlingsmetoder och insatser som är evidensbaserade. Utan kan 

lika väl betyda att de inte vet vilka metoder och insatser som ryms under just 

evidensbaserade behandlingsmetoder/insatserVi vill poängtera att det inte finns 

anledning att klandra socialsekreterare för att de inte har kännedom om deras 

behandlingsmetoder och insatser är evidensbaserade. Det är inte på något sätt 

lagstadgat eller formellt krav att socialsekreterare ska besitta denna kunskap. 

Men det kan som sagt förklara frågans relativt låga svarsfrekvens. 

 

Det blir problematiskt för en studie då respondenter med särskilda och 

gemensamma kunskaper inte väljer att delta i enkäten eller inte väljer att besvara 

enskilda frågor. Kartläggningen av vilka som faktiskt respondenter som inte har 

besvarat enkäten är problematisk och svår. De flesta socialkontor som blev 

tillfrågade att delta tackade ju nej, vilket omöjliggjorde ett slumpmässigt urval. 

Det har varit omöjligt att analysera de enheter som inte valt att delta. Att sätta 

sig in i varje enhet och studera vilka respondenter som inte svarat för att se 

gemensamma drag är tidskrävande men även problematiskt utifrån 

anonymitetskravet. Det enda vi kan säga i frågan är att det är socialsekreterare 

från olika enheter, det är inte således enbart socialsekreterare som arbetar med 

exempelvis vuxna som inte deltagit. Därmed minskar risken för att respondenter 

med gemensamma kunskaper inte deltagit (Jacobsen, 2012: 260). En mindre 

kartläggning av vilka som inte besvarat fråga 21 (bilaga, 3) kan däremot göras i 

datorprogrammet för statistiska analyser, SPSS. Efter att denna kartläggning 

gjorts finns det skäl att anta att det inte heller här verkar finnas erfarenheter 

och/eller upplevelser, bland de som inte besvarat frågan, som är gemensamma.  

 

Det interna bortfallet ligger på den nivå som vi hade räknat med. Förutom fråga 

21 där bortfallet var högre (bilaga, 3). Av den extremt lilla kartläggning som 

genomförts av bortfallet kan vi inte se något som antyder att det finns ett 
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systematiskt bortfall bland vissa grupper. Vilket är positivt för att få ett svar som 

inte är missvisande för vår, tämligen lilla, population (Jacobsen, 2012: 260). 

 

6.1.2 Generaliserbarhet 

Huruvida resultaten från vår studie kan överföras till andra liknande 

sammanhang är ytterst tveksamt. Studiens överförbarhet påverkas bland annat 

av det låga antalet respondenter och det höga bortfallet. Att applicera resultatet 

och de slutsatser som genomförs i vår studie till andra organisationer, i liknande 

sammanhang, är inte att rekommendera. Andra resultat skulle mycket väl kunna 

framträda. Det finns dock viss anledning att tolka resultatet i vår studie som en 

bekräftelse på att det generellt finns en positiv inställning till en evidensbaserad 

praktik inom socialtjänsten. Denna bekräftelse är möjlig eftersom vår studie 

visar, precis som liknande undersökningar, att yrkesverksamma och chefer inom 

socialtjänsten faktiskt är positivt inställda till fenomenet evidensbaserad 

socialtjänst. Vår studie kan därför betraktas som ytterligare en bekräftelse på att 

denna trend och inställning de facto verkar finnas. Med utgångspunkt i att 

studier som har tidsmässiga ramar att förhålla sig till endast kan undersöka några 

få enheter så önskar vi att vår studies generaliserbarhet förstås och tolkas utifrån 

existerande förutsättningar. 

 

6.1.3 Validitet och reliabilitet 

Vid enkätens utformning var det viktigt att samtliga respondenter uppfattade 

frågorna så entydigt som möjligt. Att samtliga respondenter skulle tolka 

“evidensbaserad praktik” var ingen självklarhet, för att säkerställa att alla 

faktiskt svarade enligt samma definition av EBP bifogades David Sacketts 

definition av EBP i enkäten (bilaga, 3). En pilotstudie genomfördes också för att 

enkätens frågor skulle bli så tydliga som möjligt. Kritiken som framkom vid 

pilotstudiens genomförande bidrog till korrigeringar av enkäten som gjorde den 

mer kort och koncis. Genom att även operationalisera frågeställningarna till 

konkreta och mätbara frågor så har studiens validitet ökat (Djurfeldt 2010: 105). 

Dessa operationaliseringar har varit nödvändiga för att faktiskt kunna mäta 

inställningarna bland respondenterna. Således har vi försäkrat att rätt verktyg 

använts för att mäta de inställningar vi varit intresserade av. Med bättre 

förutsättningar, exempelvis mer tid, skulle studien haft möjlighet att ha desto 

högre validitet, men sett till resurserna anser vi att studiens validitet ligger på en 

godtagbar nivå. 

 

Studiens reliabilitet kan diskuteras, framför allt eftersom urvalet inte varit 

slumpmässigt, det innebär att vårt resultat helt och hållet är påverkade av 

specifika förutsättningar som råder på de enheter som ställde upp. Skulle andra 

enheter, från andra socialkontor delta i en liknande undersökning finns därmed 

risken att ett helt annat resultat skulle framkomma. Faktumet att endast 67 

socialsekreterare deltagit i studien påverkar också studiens reliabilitet i negativ 
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bemärkelse, studiens omfattning är helt enkelt för liten för att anses ha god 

reliabilitet. Dessutom lider studien av ett högt bortfall, närmare bestämt 37 % 

(n=39), med ett lägre bortfall skulle sannolikheten för att studien ger en mer 

korrekt bild ökas (ibid., 105). Med det sagt skulle ett lägre bortfall bidra till att 

studiens resultat skulle vara ännu mer sanningsenlig, vilket är svårt att hävda i 

det här fallet. Däremot stärks vår studies reliabilitet en aning om man ser till 

andra, liknande studier och att de kommit fram till liknande resultat. Forskning 

och diverse artiklar som berör yrkesverksammas inställning till EBP påvisar att 

inställningarna till största del är positiva. På det stora hela är det svårt att säga 

om andra skulle komma fram till samma resultat som oss i en liknande 

undersökning. Vår metod är noggrant redogjord för och vi anser att denna studie 

har hög transparens. Yttre faktorer som bortfall gör det dock svårt att med 

säkerhet säga att studien har hög reliabilitet.  

 

6.1.4 Etisk diskussion 

Den här studien har inte behandlat några typiskt etiskt känsliga frågor. Vi har 

inte frågat människor i utsatta positioner och vi har heller inte ställt personliga 

frågor. Dock har vi ställt frågor om hur respondenterna upplever sin arbetsplats 

och varit noggranna med att deras deltagande i studien inte drabbat dem negativt 

på sin arbetsplats. Huruvida respondenterna har en positiv hållning till ett 

fenomen som EBP betraktas inte som känslig att studera av oss. Trots detta har 

ett etiskt perspektiv alltid beaktats under arbetes gång. Som det nämndes i 

kapitel 4.7 har respondenternas anonymitet alltid varit central. Vetenskapsrådets 

krav på god etisk forskning har också varit viktig för studien. Vi har tidigare 

redogjort för att en av oss haft praktik på ett av socialkontoren som deltog i 

studien. Diskussioner om god etik har genomförts av oss som författare av 

studien där vi var måna om att alla socialkontor skulle delta på samma villkor. 

Vi ville försäkra oss om att socialkontoret som vi haft kontakt med sedan 

tidigare via praktik inte skulle svara på ett annorlunda sätt jämfört med de andra. 

Genom att inte fysiskt närvara då enkäterna besvarades drog vi slutsatsen att vi 

gjorde allt vi kunde för att alla respondenter skulle delta i undersökningen under 

samma premisser. Vi närvarade därför inte då respondenter från andra 

socialkontor besvarade enkäten heller. Då det kontor, Katrineholm, där en av oss 

haft praktik var det kontor med högst bortfall så anser vi att vi kompenserat nog 

för de svårigheter som var förknippade mot att genomföra undersökningen där 

vi hade vissa relationer.  

 

6.1.5 Studiens svagheter 

En svaghet i den här studien var det snedfördelade resultatet, det visade sig att 

en mycket stor andel av respondenterna (drygt 80 %) var positivt inställda till 

EBP. Därför blev det svårt att hitta bakomliggande, signifikanta, faktorer som 

påverkade inställningarna. Det gav oss dock möjlighet att fördjupa oss i 
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analysen av varför så många var positivt inställda även om vi inte kunde stärka 

dessa analyser med starka samband.  

En annan svaghet är förstås det höga bortfallet, att resultaten på grund av detta 

kan vara missvisande. Det kan till viss del bero på en annan svaghet i studien, 

enkätens längd och utformning. Såhär i efterhand kan vi se att vissa frågor var 

onödiga sett till studiens syfte samt att enkäten var något för lång vilket kan göra 

att vissa respondenter inte ansett sig ha tid att besvara den. När vi utformade 

enkäten var vi dock inte säkra på vilka analyser som skulle göras så även om vi 

haft aningar om att enkäten var för lång så hade vi haft svårt att veta vad som 

eventuellt kunde tagits bort. 

I övrigt anser vi att detta arbete tampas med alla de svagheter som generellt är 

förknippade med självständiga arbeten på den här nivån. Resursbrist, 

huvudsakligen i form utav tidsbrist gör att författarna hela tiden får acceptera 

begränsningar och motgångar i arbetet utan att ha egentlig möjlighet att stanna 

upp, backa och göra om vissa delar. Men vi anser att detta arbete uppfyller de 

kunskapsmässiga kriterier som rimligen bör ställas på denna nivå. 

 

6.2 Resultatdiskussion 

I den här studien har vi kommit fram till att de socialsekreterare som deltagit i 

vår undersökning i stor utsträckning är bekanta med evidensbaserad praktik och 

att de har en positiv inställning till det. Våra resultat pekar på att 

implementeringen av EBP utvecklats under de senaste fem åren samt att 

socialtjänsten och de som arbetar inom organisationen är mottagliga för den nya 

arbetsmetoden. Som vi tidigare nämnt är det en absolut förutsättning att de 

yrkesverksamma är positivt inställda till den nya arbetsmetoden (IMS, 2008:5). 

Lipsky menar att implementeringen av ny policy och riktlinjer, i det här fallet 

EBP, beror på utförarnas inställning till den (Lipsky, 2010: 17). Om utförarna, 

socialsekreterarna, har en negativ inställning så kommer försöken att 

implementera en policy att misslyckas. Oavsett vad det är som ska 

implementeras så erbjuder Lipskys teori ett värdefullt alternativ att analysera 

realiseringen nedifrån och upp. Med detta som grund skulle vi kunna tolka 

resultaten från vår studie och tidigare forskning som att det är relativt 

oproblematiskt att långsiktigt skapa en evidensbaserad socialtjänst då 

socialsekreterarna är positiva till det. Även om alla arbetsmetoder som är 

förknippade med evidensbaserad praktik inte omfamnades av våra respondenter 

så kunde vi se en generellt positiv inställning till konceptet evidensbaserad 

praktik. Kort sagt skulle det vara grönt ljus och fritt fram för evidensbaserad 

praktik i socialtjänsten. Vi anser dock att resultaten inte kan accepteras helt 

okritiskt, utan några tänkbara förklaringar till den positiva inställningen 

diskuteras ytterligare nedan. Det handlar huvudsakligen om socialsekreterares 

arbetsbelastning, men vi diskuterar även effektmått i socialt arbete. 

Som vi skrev i avsnitt 2.2 så är möjligheten att mäta insatsers effekt en av de 

mest centrala delarna i en evidensbaserad praktik. En av frågorna i vår enkät 
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handlade om socialsekreterarna ansåg att det fanns god kunskap om insatsers 

effekt på deras arbetsplats (bilaga 3, fråga 24). 48 % av respondenterna instämde 

lite eller helt i det påståendet, resterande ansåg att det inte fanns god kunskap 

om insatsers effekt. Då majoriteten av vår undersökningsgrupp var positivt 

inställda till evidensbaserad praktik kan det antas att det finns en större 

efterfrågan av kunskap om insatsers effekt. Evidensbaserad praktik kan 

uppfattas som en garanti för att få kännedom om hur verkningsfullt det egna 

arbetet är. Därför är en tänkbar förklaring till de positiva inställningarna som 

framkommit i vår undersökning att det finns en osäkerhet kring de egna besluten 

och en önskan om större bekräftelse och stöd i framtida beslut. 

Vi redogjorde även tidigare i avsnitt 2.2 för hur sådana kunskapsöversikter kan 

skapas och spridas men här vill vi poängtera att kunskap om insatsers effekt i 

socialt arbete inte kan skapas eller tolkas okomplicerat. I privat sektor mäts 

affärsverksamheters lönsamhet och sådana mått är tillräckliga för att avgöra om 

ett företag når sina mål eller ej. För offentliga myndigheter och 

människobehandlande institutioner är det betydligt svårare. Dels är det en större 

utmaning att fastslå vilka målen över huvud taget är, beroende på vem som 

formulerat målen, vem som tolkar dem och i vilket organisationsskikt målen 

diskuteras tillskrivs de olika betydelse (Lipsky, 2010: 49). Det går att mäta 

arbetarnas belastning, vad arbetet och insatser kostar men det är, enligt Lipsky, 

nästan omöjligt att mäta arbetets kvalitativa dimension - alltså hur klienters liv 

faktiskt förbättras/försämras (ibid., 168). En viss kritisk blick bör således alltid 

riktas mot samanställningar av insatsers effekt. Vilken aspekt av “effektivitet” 

avses och vad baseras effektivitet på. Vidare kan det, enligt kritiska forskare 

såsom Topor & Denhov vara svårt att isolera effekterna från en insats till enbart 

den enskilda insatsen och inga andra faktorer (Topor & Denhov, 2009: 76). 

 

Det finns anledning att även lyfta fram att en evidensbaserad praktik ställer vissa 

krav på praktikerna och på organisationen inom vilken de är verksamma. 

Socialstyrelsen utgår ifrån David Sacketts modell för EBP som vi tidigare har 

redogjort för. Enligt den bör de yrkesverksamma utövarna ha möjlighet att söka 

efter och ta del av den bästa tillgängliga evidensen, ny forskning (Oscarsson, 

2009: 18). I vår undersökning svarade 70 % (n=46) av respondenterna att de inte 

hade utrymme att söka/ta del av ny forskning i sitt arbete. En av 

förutsättningarna för att skapa en evidensbaserad praktik finns alltså inte i vår 

population. Frågan blir då hur implementeringens utfall blir, om det endast finns 

praktisk möjlighet att realisera vissa delar. SOU 2008:18 behandlar delvis 

samma problematik. Den innehåller många olika förslag på hur hela 

organisationen måste anpassas för att evidensbaserad praktik ska bli möjligt och 

genomförbart. De ger flera exempel såsom infrastruktur för 

informationssökning, en enhetlig terminologi inom socialtjänsten, avtal mellan 

de huvudmän som ligger bakom satsningen och effektiv informationsförsörjning 

(SOU 2008:18, s. 91). För att nå målet om en fungerande, evidensbaserad 



48 
 

socialtjänst så måste det finnas utrymme inom organisationen. Annars tror vi att 

det finns en risk att implementeringen av EBP bara leder till mekaniskt 

utförande av socialt arbete, precis som vissa motståndare till evidensbaserad 

praktik flaggat för (Svanevie, 2011: 160).  

 

Inför det här arbetet hade vi inte förväntat oss en så tydligt positiv inställning till 

evidensbaserad praktik. Vi hade istället förväntat oss en mer utbredd skepsis och 

delvis siktat in oss på att analysera variansen bland de angivna svaren. Den teori 

vi utgått ifrån lämpar sig ypperligt för att beskriva och analysera 

inomorganisatoriska konflikter och motsättningar. Några sådana framträdde 

alltså inte i vårt undersökningsmaterial. 

Den positiva inställningen till EBP som framträdde i vårt material kan diskuteras 

vidare, vi vill börja med att närmare granska och analysera handläggarnas 

arbetsbelastning. Majoriteten upplevde att de hade en hög arbetsbelastning och 

enligt Lipsky är detta ett kännetecken för offentliga myndigheter där utbudet 

aldrig kan matcha efterfrågan. Hög arbetsbelastning och låg kontroll över 

inflödet av arbetsuppgifter kan enligt Lipsky skapa missnöje i arbetet (Lipsky, 

2010: 76). Resultaten från vår enkät visade dock inte på något egentligt missnöje 

i arbetet, men majoriteten upplevde som sagt en hög arbetsbelastning. För att 

försöka få kontroll över en ansträngd arbetssituation och minska stress kan 

gräsrotsbyråkrater skapa/anamma vissa rutiner i sin yrkesutövning (ibid., 83). 

Sådana rutiner skapar likformiga sätt för gräsrotsbyråkraterna att hantera och 

bedöma sina klienter. Även om offentliga myndigheter i viss mån kan styra 

inflödet av arbete genom att skapa eller omformulera inklusionskriterier eller 

kategorier för klienter så har de i många fall ändå inget val om en individ ska bli 

en klient hos organisationen. Vi tänker här på exempelvis lagstiftning som håller 

myndigheter skyldiga att öppna utredningar när barn misstänks fara illa. De yttre 

kraven på att hantera större antal ärenden gör ibland att arbetets upplevda 

kvalitet prioriteras lägre av utförarna (ibid., 99). Hur hanterar då de som arbetar i 

offentliga organisationer, i vårt fall socialtjänsten, denna pressade 

arbetssituation? Ett sätt är som sagt att rutinisera arbetet, att acceptera mer 

likformiga bedömningar av sina klienter. Gräsrotsbyråkraternas aggregerade 

beteende (beslut, bedömningar et cetera) kommer alltid att i slutändan 

forma/påverka en organisations beteende. Är beteendet då baserat på en praktik 

som går på rutin, med mer eller mindre färdiga bedömningar och 

kategoriseringar så kommer hela organisationens beteende och funktion 

uppfattas på detta sätt (ibid., 84). Därför bör det finnas en medvetenhet att 

exempelvis arbetsbelastning kommer att påverka med vilken kvalitet arbetet 

utförs. 

 

I de resultat vi fick från vår undersökningsgrupp (se tabell 11 nedan) finns dock 

inget egentligt stöd för tesen att hög arbetsbelastning ger en mer positiv 

inställning till evidensbaserad praktik. Signifikansnivån för det sambandet var 
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0,59, alltså inte i närheten av en godtagbar signifikansnivå. Vi kan dock, som 

tidigare nämnt, inte utgå ifrån att våra resultat ger en representabel bild av 

verkligheten. Det skulle vara intressant att testa vårt teoretiska resonemang mot 

en större population.  
 

Tabell 11 Hög arbetsbelastning 2 grupper * Jag önskar att EBP är mer etablerat om 10 år 2 

grupper Crosstabulation 

Count 

 Jag önskar att EBP är mer 

etablerat om 10 år 2 grupper 

Total 

Instämmer inte Instämmer 

Hög arbetsbelastning 2 

grupper 

Instämmer inte 1 9 10 

Instämmer 10 46 56 

Total 11 55 66 

 

Även om många gärsrotsbyråkrater valt sina yrken för att ha möjlighet att hjälpa 

människor (Evans & Harris, 2007: 873) och jobba med människor så kan de 

acceptera att dra ner på delar av arbetets kvalitet för att själva kunna hantera sin 

arbetssituation. Huruvida gräsrotsbyråkrater accepterar arbetssätt som innebär 

mindre tid i möten sina klienter för att hantera stress identifieras som en mycket 

viktig fråga av Lipsky (Lipsky, 2010: 100). Han menar att den generella 

inställningen bland gräsrotsbyråkrater är att de vill ha mer tid och möjlighet för 

individuella bedömningar, men att de allt mer tvingas att acceptera motsatsen. 

En rutiniserad praktik har även den förtjänsten att den i viss mån skyddar 

utförarna (gräsrotsbyråkraterna) från att själva stå ensamt ansvariga för sina 

beslut. Det upplevs mindre smärtsamt att hänvisa till en policy eller regel som 

finns inom organisationen som ska gälla alla (ibid).  

 

Ovanstående skulle kunna vara tänkbara förklaringar till den allmänt positiva 

inställningen till evidensbaserad praktik i vår undersökning. Kanske ser 

socialsekreterarna EBP som ett hjälpsamt verktyg vad gäller att hantera en stor 

arbetsbörda. Lipskys teoribildning om gräsrotsbyråkrati kom ut första gången 

1980, alltså långt innan debatten om evidensbaserad socialtjänst kommit till. 

Trots det går de ovan nämnda delarna att relatera till evidensbaserad praktik. Det 

EBP bland annat syftar till är just att ge standardiserade bedömningsmetoder och 

en viss rutinisering av arbetet. Sådana verktyg gör det, åtminstone i teorin, 

enklare att “massproducera” bedömningar i socialt arbete. Det som 

huvudsakligen ger fog åt ovanstående diskussion är det faktum att 

socialsekreterarna som deltog i vår undersökning inte var lika positiva till alla 

arbetsmetoder som är kopplade till EBP. Trots att 83 % av respondenterna var 

positivt inställda till ökad implementering av EBP så tror endast 49,3 % att 

socialt arbete kan utföras bättre vid tillämpning av standardiserade 

dokumentationsmallar. I en evidensbaserad praktik fyller standardiserade 
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dokumentationsmallar det syftet att dokumentationen då blir möjlig att sprida 

och jämföra med liknande verksamheter. För att verksamheten ska kunna följas 

upp måste det finnas systematiskt producerat underlag (Oscarsson, 2009: 19). 

Att våra respondenter är förhållandevis mer negativ till just denna del 

evidensbaserad praktik, men generellt positivt inställda till EBP skulle kunna 

förklaras med en liknelse till att “ta det goda med det onda”. Evidensbaserad 

praktik skulle på det stora hela kunna upplevas som ett aktivt, användbart stöd i 

en överbelastad arbetssituation och då får utövarna helt enkelt acceptera även de 

delar som de inte tror skulle förbättra deras arbete, i det här fallet 

standardiserade dokumentationsmallar. En stor del av våra respondenter har 

relativt låg erfarenhet som socialsekreterare, något som kan tala för att de 

efterfrågar mer stöd i sitt yrkesutövande.  

 

6.2.1 Sammanfattning av resultatdiskussion 

Utifrån våra frågeställningar kan vi avslutningsvis säga att den absoluta 

majoriteten av våra respondenter hade kommit i kontakt med EBP på olika sätt 

på sina arbetsplatser. Dessutom hade de flesta en positiv inställning till EBP. Vi 

såg även tendenser till samband mellan arbetsbelastning och positiv inställning 

till evidensbaserad praktik. En möjlig förklaring är att EBP, genom sina 

standardiserade metoder, uppfattas som ett stöd och en form av avlastning för 

överbelastade socialsekreterare. Det finns förstås många andra tänkbara 

förklaringar till våra resultat och de trender vi ser i våra data. Evidensbaserad 

praktik kan helt enkelt betraktas som ett sätt att allmänt höja arbetets standard, 

kvalitet och anseende. Den fråga som vi huvudsakligen utgått ifrån när vi 

kartlagt socialsekreterarnas inställning till EBP (bilaga 3, fråga 28) är 

formulerad på ett sätt som kan uppfattas som ledande och/eller vag. Men när vi 

kontrollerat andra variabler som kartlagt vilka delar i arbetet som ansetts som 

viktiga pekar de åt samma positiva inställning. Som vi diskuterade i avsnitt 6.1.2 

så har den data vi samlat in mycket låg förklaringskraft. Även om delar i vår 

resultatdiskussion kan överensstämma med verkligheten så vill vi återigen 

poängtera att det endast är förslag till olika förklaringar och inget vi tar för 

absoluta sanningar.  

 

6.3 Förslag till framtida forskning 

Den forskning som behandlat yrkesverksammas inställning till EBP under de 

senaste sex åren pekar mot samma resultat, så även vår studie. Det finns 

anledning att tro att det finns en generellt positiv inställning till EBP bland 

yrkesverksamma. Ytterligare kartläggning av denna attityd bör inte vara 

prioriterad i framtida forskning. Däremot är det av intresse att undersöka 

bakomliggande faktorer till de positiva inställningarna. Således finns anledning 

att studera kopplingar mellan exempelvis arbetsförhållanden och attityder till 

EBP. Vi har i det här arbetet presenterat en tänkbar förklaring i form av 

arbetsbelastning. Om det är möjligt att finna vad som påverkar 
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socialsekreterarnas attityder är det också lättare att skapa förutsättningar för att 

ytterligare implementera EBP. Alltså kan vi idag sammanfattningsvis konstatera 

att det finns en positiv inställning. Framtida forskning bör dock riktas åt att 

förklara inställningarna och kartlägga hur dessa kan användas för att 

implementera EBP. 

 

Utifrån våra resultat finns det anledning att ytterligare studera om organisationer 

är mottagliga för EBP. Precis som tidigare forskning, ser vi tendenser till att 

satsningen på en evidensbaserad socialtjänst kan liknas vid en dysfunktionell 

utopi. Detta då organisationen uppenbarligen inte är anpassad för att skapa 

utrymme för de anställda att fullskaligt tillämpa EBP. En intressant fråga för 

framtida forskning blir då hur organisationen rent praktiskt ska detta utrymme.  
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Bilaga 1: Mail till chefer 

Hej!      

     
       

Vi är två studenter på Linköpings Universitets socionomutbildning som precis 

påbörjat vårt examensarbete. Vi har tänkt oss att genomföra en kvantitativ 

undersökning av socialsekreterares inställning till evidensbaserad praktik inom 

socialtjänsten. I undersökningen kommer enkäter delas ut till socialsekreterare 

som arbetar myndighetsutövande.  

Du är chef på ett socialkontor, som enligt Knut Sundell på Socialstyrelen, ligger 

i framkant vad gäller implementeringen av evidensbaserad praktik (EBP). 

Därför har vi valt att kontakta Dig för att undersöka intresse om att delta i vår 

studie. Det är dock inget krav att ni arbetar uttalat enligt EBP, det är enbart 

positivt med olika stora erfarenheter av EBP. Det socialkontor där Du är chef 

uppfyller inklusionskriterierna för vår studie, som formulerats i samråd med vår 

handledare Dimitris Michailakis.  

Studien är helt anonym och varje anställd väljer själv om han/hon vill medverka, 

men först behöver vi Ditt godkännande att få möjlighet att genomföra enkäten 

på Ditt socialkontor. Vår avsikt är att maila enkäterna till Ert socialkontor för att 

Ni sedan fyller i dem varpå vi kommer till Ert kontor för att hämta de ifyllda 

enkäterna. Vad gäller tid och genomförande är vi flexibla och har möjlighet att 

anpassa oss efter Era behov.  

Ni får givetvis ta del av undersökningens reslutat då den kan ha en utvärderande 

funktion för Er då den avsera att kartlägga socialsekreterarnas inställning till 

evidensbaserad praktik. 

Vi hoppas att vi med detta mail väckt intresse hos Dig/Er att delta i vår studie. 

Mer information och detaljer ges gladeligen framöver via mail eller telefon. 

 

Med vänlig hälsning, 

Henrik Löfgren & Karvan Shahabi 

 

Kontaktuppgifter 

Henrik Löfgren 

henlo976 @student.liu.se , 073xxxxxxx 

Karvan Shahabi 

karsh875@student.liu.se , 070xxxxxxx 

 

 

mailto:henlo976%20@student.liu.se
mailto:karsh875@student.liu.se
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Bilaga 2: Missivbrev 

Hej! 

 

 

Vi är två socionomstudenter från Linköpings universitet som just nu genomför 

vårt examensarbete. Syftet med vår studie är att undersöka socialsekreterares 

inställning till evidensbaserad praktik (EBP).  

Under de senaste 20 åren har det pågått en debatt kring evidensbaserad praktik i 

socialtjänsten. Idag finns målet om evidensbaserad praktik uttalat på många 

socialkontor runt om i landet och det finns en pågående debatt både inom och 

utanför akademin om ämnet. Det vi saknar i genomgången av forskning kring 

EBP är socialsekreterarnas röst i frågan. Därför har vi för avsikt att undersöka 

socialsekreterares inställning till EBP.  

Du arbetar med myndighetsutövning på ett socialkontor som blivit slumpmässigt 

utvalt att delta i vår studie. Det är inget krav att du på din arbetsplats arbetar 

enligt EBP. Din inställning till och dina värderingar i arbetet är av värde för vår 

studie oavsett egen erfarenhet kring EBP. För att undersökningens resultat ska få 

så hög trovärdighet som möjligt är det viktigt att vi får så hög svarsfrekvens som 

möjligt.  

Enkäten som följer är indelad i fyra delar och tar upp frågor om dig, dina 

arbetsförhållanden samt två delar som behandlar evidensbaserad praktik. 

Deltagande i undersökningen är helt frivilligt och du kan hoppa över frågor du 

inte känner dig bekväm att svara på. Genom att besvara och lämna in enkäten 

godkänner du ditt deltagande i undersökningen.  

Deltagande i den här studien är helt anonymt, svaren är helt anonymiserade och 

resultaten redovisas endast på aggregerad nivå. Inga svar kan kopplas till 

enskilda individer. Det är bara vi som genomför studien som kommer att ta del 

av de besvarade enkäterna. För att garantera anonymiteten kommer vi själva att 

hämta upp de besvarade enkäterna när undersökningen är genomförd. Besvarade 

enkäter kommer alltså inte att sändas per post eller mail.  

 

 

Om du har några frågor eller funderingar kring studien eller innehållet i enkäten 

är du välkommen att kontakta oss.  

 

Tack för din medverkan! 

 

 

Henrik Löfgren 

henlo976 @student.liu.se 

Karvan Shahabi 

karsh875 @student.liu.se  

 

mailto:henlo976%20@student.liu.se
mailto:Karsh875%20@student.liu.se
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Bilaga 3: enkät med kodningsmall 

Frågor om dig 

 

1. Kön.  
1□ Man    2□ Kvinna  

 

2. Jag arbetar i _____________________kommun/stadsdel. 

 

3. Har du socionomexamen? 

1□ Ja    2□ Nej  

 

4. Vad är din högsta avslutade utbildning?  

1□ Gymnasieutbildning  

2□ KY- eller YH-utbildning  

3□ Högskole- eller universitetsutbildning, motsvarande 7 terminer eller mindre 

4□ Högskole- eller universitetsutbildning, motsvarande 8 terminer eller mer 

 

5. Vilken arbetsgrupp jobbar du i? (t.ex. barn/ungdom, försörjningsstöd 

etc.) 

___________________________________ 

 

6. Ange ålder. 

___________________________________ 

 

 

7. Hur många år har du arbetat som socialsekreterare?  
___________________________________ 

 

8. Hur trivs du på din arbetsplats? 
Mycket dåligt  Dåligt           Bra            Mycket bra 

1□  2□  3□  4□ 
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Arbetsförhållanden 

Nedan följer en rad påståenden och frågor, ringa in/kryssa det alternativ som 

bäst överensstämmer med din uppfattning.  

 

9. Jag har hög arbetsbelastning. 

Instämmer inte alls    Instämmer helt 

1□  2□  3□  4□ 

 

10. Jag har för lite tid i möten med mina klienter. 
Instämmer inte alls    Instämmer helt 

1□  2□  3□  4□ 

 

11. Jag tror att jag skulle kunna genomföra ett bättre arbete om jag hade 

mer tid för varje enskild klient. 
Instämmer inte alls    Instämmer helt 

1□  2□  3□  4□ 

 

12. Värdera hur mycket handlingsutrymme du anser dig ha i ditt arbete. 1 

motsvarar mycket litet handlingsutrymme och 6 mycket stort. 
     

1 2 3 4 5 6 

 

13. Hur upplever du att ditt handlingsutrymme, professionella autonomi, 

har förändrats sedan du påbörjade din nuvarande anställning? 

   Minskat   Oförändrat        Ökat 

1□   88□   2□

  

14. Min organisation har tydliga mål. 
Instämmer inte alls    Instämmer helt 

1□  2□  3□  4□ 

 

15. I min dagliga praktik kan jag påverka implementeringen av min 

organisations mål och riktlinjer. 
Instämmer inte alls     Instämmer helt 

1□  2□  3□  4□ 

 

16. I mitt arbete har jag utrymme för att söka och hämta relevant 

forskning. 

Aldrig      Ofta 

1□  2□  3□  4□ 
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17. På min arbetsplats diskuteras aktuell forskning. 
Aldrig      Ofta 

1□  2□  3□  4□ 

 

18. Jag anser att det finns relevant forskning som kan hjälpa mig i min 

yrkesutövning. 
Instämmer inte alls    Instämmer helt 

1□  2□  3□  4□ 

 

19. Jag söker/tar del av ny, relevant forskning inom mitt 

verksamhetsområde. 

Aldrig      Ofta 

1□  2□  3□  4□ 
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Frågor om evidensbaserad praktik. 

Nedan följer en rad frågor som rör evidensbaserad praktik. Vi tillämpar här 

socialstyrelsens definition av evidensbaserad praktik: evidensbaserad praktik 

innebär en medveten och systematisk användning av flera kunskapskällor för 

beslut om insatser: 

 Den bästa tillgängliga kunskapen 

 Den professionellas expertis 

 Klientens situation och önskemål 

Hur dessa tre kunskapskällor vägs samman bestäms av nationellt och regionalt 

sammanhang, exempelvis lagstiftning inom det aktuella området eller lokala 

riktlinjer. 

 

20. Har du kommit i kontakt med EBP på din arbetsplats?  
1□ Nej    2□ Ja 

 

20.1. Om ja vid föregående fråga; i vilket/vilka sammanhang? 

1□ Diskussion med kollegor  

2□ På utbildning(ar) 

3□ I facklitteratur, exempelvis socionomen  

4□ Via chef(er) 

5□ Genom organisationens riktlinjer och policy 

6□ Annat sammanhang 

 

21. På min arbetsplats används evidensbaserade 

behandlingsmetoder/insatser 

Nej, aldrig   Nej, sällan   Ja, ibland   Ja, alltid 

1□  2□  3□  4□ 

 

22. I hur stor utsträckning baserar du dina beslut på: 

A) Klientens preferenser 

Liten      Stor 

1□ 2□ 3□ 4□ 5□ 6□ 

B) Egna erfarenheter 

Liten      Stor 

1□ 2□ 3□ 4□ 5□ 6□ 

C) Bästa tillgängliga evidens 

Liten      Stor 

1□ 2□ 3□ 4□ 5□ 6□ 

 

23. Vilken/vilka av följande standardiserade bedömningsmetoder använder 

du i ditt arbete med klienter?  
ADAD   1□   

ADDIS  2□ 
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ASI  3□ 

AUDIT  4□ 

BAS  5□   

BBiC  6□ 

BRA-fam  7□ 

CAN  8□  

CBCL  9□ 

COAT  10□ 

DOK  11□  

DUDIT  12□ 

DUR  13□ 

ESTER  14□ 

FCS-Familjeklimat 15□ 

FIA  16□ 

FREDA  17□ 

GAF  18□ 

GBS-skalan 19□ 

HOME  20□ 

KASAM  21□ 

PATRIARK 22□ 

SARA:SV  23□ 

SAVRY  24□ 

SCL 90  25□ 

SDQ  26□ 

Annat standardiserat 27□ 

formulär/instrument 

Har svarat på ovan fråga28□ 

 

Om du angett annat, vilket/vilka?  

 

______________________________________________________ 

 

______________________________________________________ 

 

24. Jag anser att det finns goda kunskaper om insatsers effekt på min 

arbetsplats 

Instämmer inte alls    Instämmer helt 

1□  2□  3□  4□ 

 

25. Jag anser mig ha en god kunskap om hur man jobbar enligt 

evidensbaserad praktik 

Instämmer inte alls    Instämmer helt 

1□  2□  3□  4□ 
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Uppfattning av evidensbaserad praktik 

 

26. Anser du att ditt arbete skulle bli mer verkningsfullt av: 

A) Nya standardiserade metoder för att bedöma klienters behov 

Nej  Tror inte det         Tror det  Ja 

1□  2□  3□  4□ 

B) Nya metoder för verksamhetsuppföljning 

Nej  Tror inte det Tror det  Ja 

1□  2□  3□  4□ 

C) Större tillämpning av insatser som är vetenskapligt förankrade 

Nej  Tror inte det        Tror det  Ja 

1□  2□  3□  4□ 

 

27. I vilken utsträckning anser du att socialsekreterares beslut och 

bedömningar bör grunda sig på: 

A) Klientens preferenser 

Liten      Stor 

1□ 2□ 3□ 4□ 5□ 6□ 

B) Egna erfarenheter 

Liten      Stor 

1□ 2□ 3□ 4□ 5□ 6□ 

C) Bästa tillgängliga evidens 

Liten      Stor 

1□ 2□ 3□ 4□ 5□ 6□ 

 

28. Jag önskar att socialtjänsten kommit längre med implementeringen av 

EBP om 10 år. 

Instämmer inte alls                          Instämmer helt 

1□  2□  3□  4□ 

 

29. Socialt arbete kan utföras bättre genom tillämpning av standardiserade 

dokumentationsmallar. 

Instämmer inte alls                          Instämmer helt 

1□  2□  3□  4□ 

 

30. Jag tycker det är svårt att omsätta mina teoretiska kunskaper i den 

dagliga praktiken 

Instämmer inte alls                          Instämmer helt 

1□  2□  3□  4□ 

 

Tack för Din medverkan! 


