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Abstrakt  

Titel: (O)hindrad att handla? – En kvalitativ studie om evidensbaserad praktik (EBP) 
och socialarbetares handlingsutrymme. 

Författare: Linda Nilsson och Natalie Kvarnborg Kjeseth. 

Nyckelord: evidensbaserad praktik, EBP, gräsrotsbyråkrater, socialarbetare, socialt 
arbete, handlingsutrymme samt motsvarande ord på engelska: evidence, street-level 
bureaucrat, social worker, social work och discretion.  

Syfte: Denna uppsats syftar till att undersöka hur relationen mellan EBP och 
socialarbetares handlingsutrymme framställs i den vetenskapliga diskussionen om 
EBP i tidskrifterna Akademikern, Socialvetenskaplig tidskrift samt Socionomen. Syftet 
är att undersöka vilka konsekvenser som framställs i diskussionen, för såväl det 
sociala arbetet i stort som för socialarbetares handlingsutrymme av en implementering 
av EBP. 

Metod: Den kvalitativa innehållsanalysen är den valda metoden i denna 
studie. Analysmaterialet har bestått av utvalda artiklar ur ovan nämnda tidskrifter som 
berör diskussionen kring EBP. Materialet har kodats utifrån fördelar och nackdelar 
med en implementering för det sociala arbetet, och sedan analyserats med 
utgångspunkt i den tidigare forskningen. För att vidare kunna analysera 
socialarbetares handlingsutrymme har utgångspunkten legat i den teoretiska 
referensramen.  

Sammanfattning och resultat: Resultatet av denna studie visar att det förekommer 
meningsskiljaktigheter i diskussionen om EBP som grundar sig i huruvida en 
implementering är positiv eller negativ dels för socialarbetarna, dels för klienterna.  
Kritikerna till EBP oroar sig för att den professionellas kunskap och erfarenhet samt 
klientens önskemål och värderingar kommer att undermineras av den evidensbaserade 
kunskapen. Detta riskerar att få konsekvenser för mötet med klienten samt 
socialarbetares handlingsutrymme. Förespråkarna för EBP menar att det till mångt 
och mycket har skett ett missförstånd gällande vad EBP innebär. EBP bör inte 
likställas med evidensbaserade metoder utan bör istället ses som en integration av 
praktikers erfarenhet, klienters önskemål och värderingar samt forskning. En närmare 
förankring till vetenskapen skulle ge professionen ökad legitimitet och därmed ökat 
handlingsutrymme. Slutligen visar studien att det råder en oklarhet gällande från 
vilket håll ansvaret för en implementering av EBP kommer att ligga. Huruvida EBP 
implementeras genom en top-down styrning (i form av exempelvis riktlinjer från 
Socialstyrelsen) eller genom en inifrånstyrning (där socialarbetare själva tar reda på 
bästa tillgängliga forskning) kommer att påverka socialarbetares handlingsutrymme. 
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1. Inledning 
I detta inledande kapitel presenteras en bakgrund till det ämne denna studie behandlar. 
Sedan tydliggörs studiens syfte tillsammans med frågeställningarna. Kapitlet avslutas 
med en disposition över uppsatsens utformning.  
 

1.1. Bakgrund 
Socialt arbete har länge kännetecknats av en stark betoning på praktisk erfarenhet som 
kunskapskälla. Det har varit erfarenhet som har skapat goda socialarbetare med 
kompetensen att bemöta klienter och att fatta rätt beslut. Trots att den praktiska 
erfarenheten fortfarande värderas och ses som nödvändig, har det på senare år skett 
förändringar som förändrat strukturen och funktionen av sociala system, bland annat 
den svenska socialtjänsten. De förändringar som sker kan likställas med ett 
paradigmskifte där ett flertal olika verksamhetsfält rör sig från en erfarenhetsbaserad 
kultur mot en evidensbaserad kultur (Svanevie, 2011). Paradigmskiftet har lett till 
stora kontroverser och heta diskussioner och den evidensbaserade praktiken (EBP) 
står i centrum för debatten. 
 
EBP kan beskrivas som en rörelse med rötter i större samhälleliga idéströmmar. 
Neoliberalismen, som konkretiserats i den offentliga sektorn av New Public 
Management (NPM), har lett till organisatoriska förändringar och en ökad betoning 
på evidens och effektivitet. Enligt Harlow, Berg, Barry och Chandler (2012) kan 
dessa strömmar förstås som ideologiska och diskursiva influenser över politiken och 
ekonomin. Framförallt i västvärlden har idéerna dominerat hur vi lever, tänker och 
tolkar världen. Det var inom det medicinska fältet som dessa tankar om evidens och 
effektivitet först fick fäste. I slutet av 1980-talet hävdade läkare Archie Cochrane 
nödvändigheten av effektivitet i hälso- och sjukvårdssektorn med fokus på maximal 
resursanvändning. Inom organisationer med knappa resurser är det av yttersta vikt att 
pengarna går till rätt interventioner som vetenskapligt har bevisat sig vara effektfulla. 
Nätverket Cochrane Collaboration etablerades sedan år 1993 och syftade till att göra 
kunskapsöversikter om effekterna av interventioner. Snart hade 12 centrum etablerats 
världen över med stöd från regeringarna i form av investeringar (Svanevie, 2011).  
 
Evidensbaserad medicin (EBM) är en modell för praktiken som utarbetades under 
samma tid av David Sackett tillsammans med sitt forskarlag. EBM innebär att läkaren 
ska arbeta utifrån en modell där klinisk expertis ska integreras med forskningsstödda 
metoder och patientens önskemål och värderingar (Svanevie, 2011). De metoder som 
framförallt beaktas inom EBM är de som har visat sig vara effektiva i så kallade 
randomiserade kontrollerade studier (RCT). Intresset av att låta minska glappet 
mellan forskning och praktik spriddes vidare till andra professionella fält. Det skedde 
en idéimport av EBM till bland annat psykoterapin, arbetsterapin och det sociala 
arbetet (där det kom att kallas EBP). Det sociala arbetet har till mångt och mycket 
tagit efter den medicinska modellen av evidensbaserat arbete. Likt EBM ska det 
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evidensbaserade sociala arbetet ta hänsyn till tre kunskapskällor. Dessa är (1) 
klientens kunskap (personliga erfarenheter, värderingar och synpunkter), (2) den 
professionellas kunskap (erfarenheter, gemensamma diskussioner och dokument) 
samt (3) evidensbaserad kunskap (forskning). Huruvida denna hänsyn faktiskt tas i 
praktiken och vilken eller vilka kunskapskällor som bör tillskrivas högst värde är 
något det förekommer en pågående debatt om (Bergmark & Lundström, 2007; 
Svensson, Johnsson & Laanemets 2008). Den forskning som har kommit att 
tillskrivas högst värde av evidens är även här kvantitativa studier som uppfyller RCT-
modellens krav. Kvalitetskriterier som gynnar dessa RCT-studier har utformats av det 
internationella nätverket Campbell Collaboration (Blom & Morén, 2011). Campbell 
Collaboration var en nyckelaktör i spridningen av EBP, men i sin avhandling 
redovisar Svanevie (2011) även ett flertal andra organisationer, nätverk och individer 
som har spelat en stor roll, bland annat genom att ge sitt stöd till Campbell 
Collaborations arbete. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Evidensbaserad praktik 
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EBM och EBP framställs från flera håll som ett förhållningssätt som vuxit fram i ett 
samhällsklimat där vetenskapen alltmer blivit ett verktyg för politiken i syfte att 
effektivisera användningen av skattemedlen (se exempelvis Denvall & Johansson, 
2012; Dent & Whitehead, 2002; Harlow, Berg, Barry & Chandler 2012; Blom & 
Morén 2011). Neoliberalismens och managerialismens etablering i den offentliga 
sektorn har lett till att det ställs ökade krav från såväl politiker som från allmänheten 
på att organisationer och verksamheter ska kunna redovisa kompetens, kvalitet och 
resultat. Dessa faktorer ska även kunna mätas och utvärderas. Forskningsläget visar 
att det har skett en ökad betoning på ansvariggörande inom socialt arbete. 
Exempelvis får socialarbetare inte längre legitimitet enbart genom professionen i sig, 
utan arbetet och insatserna måste kunna mätas i en vetenskaplig kontext, utifrån 
objektiva externa kriterier. EBP blir ett medel att uppfylla dessa krav samt skapa 
legitimitet till professionen. Inom det sociala arbetet blir EBP följaktligen ett sätt att 
säkra socialarbetarnas handlingar samt kvaliteten på det sociala arbetet. Det är även 
genom deras handlingar som EBP förverkligas i verksamheterna och i det praktiska 
arbetet.  
 
I Sverige har EBP börjat implementeras genom användandet av evidensbaserade 
metoder och bedömningsinstrument (se EBP-etableringen inom det svenska sociala 
arbetet i kapitlet Tidigare forskning). Då dessa metoder och bedömningsinstrument 
har introducerats av Socialstyrelsen sker det en påverkan ovanifrån av 
socialarbetarnas handlingar. Socialarbetare kräver å andra sidan ett visst 
handlingsutrymme för att kunna anpassa arbetet efter klienters behov och önskemål. 
Det föreligger här en spänning och en oklarhet över vad som kommer att hända med 
socialarbetarnas handlingsutrymme vid en implementering av EBP. För att säkerställa 
rättssäkerheten inom det sociala arbetet anser vi det nödvändigt att problematisera och 
tydliggöra en rörelse så kraftfull som EBP. Med anledning av att EBP ännu inte är 
fullt institutionaliserat i socialt arbete finns det ett stort förhandlingsutrymme gällande 
hur socialt arbete i framtiden ska praktiseras. Processen är således inte slutförd och 
kan fortfarande formas. Vi har ett antagande om att utfallet påverkas i allra högsta 
grad av hur diskussionen ser ut i dagsläget och vilka argument som framförs från 
såväl praktiken som från forskningsvärlden. Huruvida EBP fortsättningsvis 
implementeras genom riktlinjer ovanifrån eller går mot en mer professionell styrning, 
kommer att påverka socialarbetarna och deras handlingsutrymme. 
 

1.2. Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur konsekvenserna av en implementering 
av EBP i socialt arbete framställs i den vetenskapliga diskussionen om EBP i 
tidskrifterna Akademikern, Socialvetenskaplig tidskrift samt Socionomen. Syftet är 
även att undersöka hur relationen mellan EBP och socialarbetares handlingsutrymme 
framställs i diskussionen.  
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1.3. Frågeställningar 
• Hur framställs konsekvenserna för det sociala arbetet av en implementering av 

EBP i diskussionen?  
• Hur framställs konsekvenserna för socialarbetares handlingsutrymme av en 

implementering av EBP i diskussionen?  

 

1.4. Uppsatsens disposition 
Detta inledande kapitel följs av en genomgång av Tidigare forskning (2). I detta 
avsnitt presenteras tidigare forskning som, tillsammans med den teoretiska 
referensramen, kommer att ligga till grund för analysen av datamaterialet. 

I kapitlet Teoretisk referensram (3) redogörs den teoretiska referensram vi har valt att 
använda för att analysera datamaterialet.  

I kapitlet Metod (4) beskriver vi hur vi gått tillväga för att uppnå uppsatsens syfte och 
besvara dess frågeställningar.  

I kapitlet Resultat (5) redovisas analysen av det insamlade materialet i bearbetad 
form. Studiens båda frågeställningar besvaras i denna del av studien.  

I kapitlet Diskussion (6) presenterar vi först en summering av resultatet. Därefter 
följer en övergripande diskussion av studiens resultat. Slutligen diskuteras metodvalet 
samt implikationer för vidare forskning. 
 
 

2. Tidigare forskning 
I detta avsnitt presenteras den tidigare forskning som, tillsammans med den teoretiska 
referensramen, kommer att ligga till grund för analysen av datamaterialet. Kapitlet 
inleds med ett förtydligande av begreppet EBP och hur det etablerats i det svenska 
sociala arbetet. Vidare presenteras de kontroverser och motsättningar som följer med 
begreppet. Kapitlet avslutas med en sista del som förhåller EBP till socialarbetares 
handlingsutrymme.  
 

2.1. EBP-etableringen inom det svenska sociala arbetet   
I Sverige påbörjades en diskussion som kom att förändra den svenska 
välfärdsmodellen efter de ekonomiska svårigheterna som präglade 1980-talet. Ökade 
krav på styrning, effektivitet och ansvariggörande av anställda och chefer inom den 
offentliga sektorn ansågs nödvändigt för att den statliga budgeten skulle hållas i 
schack (den Heyer, 2010). Ökade ekonomiska krav satte press på effektiviteten av 
arbetet och mätbarheten. Ett arbete som inte kan mätas kan inte värderas och därmed 
inte legitimeras. För att det sociala arbetet ska kunna mätas krävs det att det är 
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konsekvent, transparent och följer rationella metoder som försäkrar kontroll över 
arbetet. Denna politiska rörelse har vägt banan för tankarna om EBP. (Reisch & Jani, 
2012; Harlow, Berg, Barry & Chandler, 2012; den Heyer, 2010)  
 
När omgivningen ställer allt högre krav på att socialtjänsten ska använda sig av 
effektiva och beprövade metoder, utvecklas ett större behov av tillgång till 
evidensbaserad kunskap. I Sverige är det Socialstyrelsen som har haft huvudansvaret 
för denna kunskapsspridning med målet att införa evidensbaserat arbete i 
socialtjänsten (Östberg, 2010). Den ursprungliga svenska nationella avsikten med 
EBP-lanseringen var att öka effektiviteten och kvaliteten på socialtjänstens insatser 
genom att föra forskning och praktik närmare varandra, samt höja kompetensen och 
statusen för socialarbetarprofessionen (se exempelvis SOU, 2008; Jonsson, 2006; 
Svanevie, 2011). År 1992 påbörjades arbetet mot en mer systematiserad 
kunskapsuppbyggnad inom socialt arbete (Bergmark & Lundström, 2007). Centrum 
för utvärdering av socialt arbete (CUS) etablerades vid Socialstyrelsen och syftet var 
att koppla samman forskning, utbildning och praktik samt att sprida och implementera 
kunskap. 
 
År 1999 utformade Socialstyrelsen programförslaget Nationellt stöd för 
kunskapsutveckling inom socialtjänsten med förslag till åtgärder för att förbättra 
kunskapsutvecklingen. 
 

“Syftet är bl.a. att skapa en struktur för systematisk kunskapsuppbyggnad och 
effektiv informationsspridning så att socialtjänstens insatser i större 
utsträckning kan baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet. En viktig del i 
programmet är att ge den empiriska och verksamhetsrelaterade forskningen 
större betydelse i kunskapsuppbyggnaden inom socialtjänsten.” 
(Socialstyrelsen, 2000) 
 

Ett resultat av programsatsningen av EBP var bland annat inrättningen av Institutet 
för metoder i socialt arbete (IMS) år 2004, som sedan kom att bli en del av 
Socialstyrelsen för kunskapsstyrning och fördes ihop med hälso- och sjukvårdens 
verksamhet (Svanevie, 2011). IMS arbetade med utvärderingar och 
kunskapsspridningen om EBP. År 2005 implementerades de första evidensbaserade 
riktlinjerna från Socialstyrelsen som kom att användas i 49 kommuner i Sverige.  
 
Även socialarbetarförbunden gav sitt stöd till EBP-projektet och ett antal svenska 
myndigheter ingick i ett EBP-nätverk (Svanevie, 2011). I en överenskommelse mellan 
staten och SKL år 2010 förtydligades vad som menades med EBP och en bredare 
inramning av begreppet förespråkades (ÖK, 2010). I den svenska kontexten hade 
huvudfokus till en början legat på användandet av evidensbaserade metoder (Blom & 
Morén, 2011). Efter överenskommelsen betonades klientens och den professionellas 
kunskap i sammanvägningen. Framförallt brukarmedverkan betonas i 
överenskommelsens begreppsdefinition.  
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På den regionala nivån har kommunala forsknings- och utvecklingsenheter (FoU) haft 
en central roll i etableringen av EBP. Nätverket FoU-Välfärd ställde sig bakom en 
utveckling av EBP inom socialtjänsten, men framhöll vikten av dels en samordning 
mellan aktörer, dels en tydlig policy om vad begreppet innebär samt vilka 
förutsättningar som krävs i praktiken i form av resurser och tid. För en lyckad 
etablering kräver EBP kunskapsstöd i form av: 
 

• kunskapsstyrning från Socialstyrelsen, 
• kunskapsproduktion från universitet och högskolor, 
• kunskapsutveckling via FoU samt 
• stöd för kunskapsanvändning via SKL 

(Svanevie, 2011:154). 
 
Samtycket av EBP i socialtjänsten ökade bland relevanta grupper så som praktiker, 
politiker och forskare. En central del av projektet var kartläggandet av attityder, 
kunskaper och färdigheter relaterade till EBP. I sin avhandling presenterar Svanevie 
(2011) dessa kartläggningar i form av forskningsstudier samt undersökningar från 
olika myndigheter. Resultaten visade att intresset för utvecklandet av en 
evidensbaserad praktik ökade, hos både socialarbetare och socialchefer i landet. 
Kommunerna ställde sig alla antingen positiva eller mycket positiva till EBP och på 
såväl socialnämndnivå som verksamhetsnivå hade målformuleringarna börjat 
anpassas i enlighet med EBP. Standardiserade bedömningsinstrument började även 
användas och efterfrågas alltmer från olika verksamheter i socialtjänsten.  
 

2.2. Sprickor i EBP-projektet  
I såväl ett svenskt som ett internationellt perspektiv visar forskning att det finns en 
utbredd osäkerhet om vad EBP egentligen innebär. Svanevie (2011) menar att EBP-
modellen verkar ha varit omformuleringsbar; över tid har den rört sig fram och 
tillbaka mellan olika avsändare och mottagare och därmed bytt skepnad i förhållande 
till det praktiska sociala arbetet. Förekomsten av två olika modeller, och därmed 
olikartade tolkningar, av EBP har bidragit till att det uppstått sprickor i EBP-projektet. 
Svanevie (2011) menar att det dels finns en modell som baseras på Sacketts 
ursprungsidé om EBP, dels en modell som förespråkar användandet av riktlinjer 
ovanifrån för att stötta en EBP-implementering. Bergmark och Lundström (2011) tar 
ställning för Sacketts ursprungsmodell (där klientens och den professionellas kunskap 
bör användas tillsammans med evidensbaserad kunskap i beslutsfattandet) samtidigt 
som de ser svårigheter med att använda sig av modellen i det dagliga praktiska 
arbetet. De förutspår därmed vidare diskussioner om vad som skulle kunna tänkas 
ingå i ett framtida brett eller vidgat evidensbaserad program. Andra förespråkare för 
Sacketts modell är Marsh och Fisher (2007) som dock menar att socialarbetarna 
behöver kunskap för att själva aktivt kunna söka, kritiskt granska, tolka och använda 
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den forskning som finns tillgänglig. Genom denna metod och utifrån Sacketts modell 
sker överföringen av den vetenskapliga kunskapen från forskning till praktik genom 
så kallad inifrånstyrning.  
 
I oenighet med denna typ av implementering existerar ståndpunkten att ansvaret för 
överföringen av forskning inte borde ligga hos praktikerna själva. Istället borde den 
bli presenterad från övre nivåer i form av exempelvis riktlinjer från statliga 
institutioner, genom så kallad utifrånstyrning.  Ett argument till varför socialarbetare 
varken borde ha ansvaret eller uppdraget att söka efter forskning är att det finns 
mycket som pekar på att detta faktiskt inte görs i verksamheterna. Sättet att se på 
implementeringen av forskning till praktik (i form av exempelvis riktlinjer) kan även 
kallas för en pessimistisk top-down strategi. Denna strategi har använts i Sverige med 
anledning av Socialstyrelsens riktlinjer riktade neråt i samhällskedjan. Kritiken mot 
denna top-down strategi ligger i att den professionella socialarbetarens självständighet 
försvagas med denna ökade styrning. Dessutom finns det de som menar att riktlinjer 
ofta ändå inte tenderar att användas i praktiken. (Bergmark & Lundström, 2011; 
Bergmark & Lundström, 2011) 
 
Företrädare för det svenska FoU-nätverket konstaterade år 2011 att de ”… kan se en 
ökande konsensus om vad EBP innebär och om behovet av en sådan praktik i 
socialtjänsten”. Denna innebörd rör sig alltmer mot Sacketts definition av EBP i 
samklang med den bredare inramning av begreppet som fastställdes i 
överenskommelsen år 2010 mellan stat och SKL (ÖK, 2010; Svanevie, 2011). På 
Socialstyrelsens hemsida framkommer det vidare att ett evidensbaserat arbetssätt i 
skrivande stund handlar om att den professionella medvetet och systematiskt gör en 
sammanvägning mellan den bästa möjliga kunskapen, sin expertkunskap och 
klientens situation, önskemål och värderingar (Socialstyrelsen, 2014). Denna 
sammanvägning görs i dialog med den professionella och den enskilde.  
 
Trots denna ökade konsensus presenterar forskningsläget EBP som något som ännu 
inte är helt institutionaliserat i det svenska sociala arbetet. Saknaden av en tydlig 
strategi för hur implementeringen ska gå till konstateras och kritiseras, tillsammans 
med bristen på konsensus gällande vilka metoder som är bäst lämpade eller vilka 
strategier som borde utvecklas (Oscarsson, 2009; Avby, Nilsen & Dahlgren, 2013; 
Bergmark & Lundström, 2000; Blom & Morén, 2011; Svensson, Johnsson & 
Laanemets, 2008; Bergmark & Lundström, 2011). Det råder således motsättningar 
och viss kvarstående osäkerhet angående EBP och dess implementering i det sociala 
arbetet. Olika reaktioner har väckts i såväl forskningsvärlden som i praktiken. Nedan 
presenteras de huvudsakliga kontroverserna som utmärkt sig i granskningen av den 
tidigare forskningen.  
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2.2.1. Kontroversen om vilken kunskap som borde ligga till grund för beslut 

Bergmark och Lundströms (2000; 2011) studier visar att svenska socialarbetare och 
chefer önskar fler riktlinjer samt en ökad vägledning från Socialstyrelsen. De riktar 
kritik mot Socialstyrelsen för bristen av tillgänglig godtagbar forskning i form av 
bland annat vetenskapligt utprövade interventioner som praktiskt kan tillämpas. De 
finner svårigheter med att själva identifiera den bästa möjliga kunskapen samt 
överföra detta i praktiskt handlande. Då det uttrycks en saknad av tillförlitlig kunskap 
ställer sig Bergmark och Lundström frågandes till vad som ska anses vara kunskap, 
och vem som bestämmer vad som är det. Dessa frågeställningar är kärnan i denna 
kontrovers.  
 
Tillämpning av olika typer av kunskap är en särprägel för det sociala arbetet 
(Svensson, Johnsson & Laanemets 2008). Den så kallade ”tysta kunskapen” och den 
evidensbaserade kunskapen är två dimensioner som kan ses som varandras motsatser. 
Den tysta kunskapen beskrivs som den kunskap som praktikerna innehar som det inte 
finns ord för, som inte kan uttryckas. Den finns som en erfarenhet hos den som 
handlar och är i allra högsta grad personlig. Begrepp som intuition används även som 
synonym till tyst kunskap. Den evidensbaserade kunskapen kan däremot uttryckas i 
ord och berättar för praktikern om de metoder som anses vara bäst tillämpbara. EBP-
implementeringen har lett till att alltmer fokus läggs på den evidensbaserade och 
vetenskapliga kunskapen, och många oroar sig för att den tysta kunskapen 
undermineras (se exempelvis Reisch & Jani, 2012; Harlow, Berg, Barry & Chandler 
2012). Det finns en misstänksamhet mot den vetenskapliga kunskapen bland många 
chefer och praktiker inom det sociala arbetet, som anser att personliga erfarenheter 
istället borde ligga till grund för insatserna. Kunskap från intuition, praktisk vishet 
och teori har haft en stor påverkan på det sociala arbetet och nu lämnar den privata 
professionella kunskapen företräde till den mer “allmänna kunskapen” som är baserad 
på vad som kallas vetenskap och som är tillgänglig för alla. Många förespråkare för 
den vetenskapliga kunskapen menar däremot att en metod inte ska användas endast av 
den anledningen att den har stöd av forskning (Payne, 2005). Istället betonar de vikten 
för socialarbetare att tänka rationellt och kritiskt granska och bedöma de empiriska 
beläggen. Detta bidrar till att göra det sociala arbetet mer rättssäkert.  
 

2.2.2. Kontroversen om förenligheten mellan EBP och socialt arbete 

Det framkommer av tidigare forskning att vissa yrkesutövare kritiserar forskningen 
för att den inte ser eller förstår praktiskt socialt arbete, samt att den inte går att 
använda eller omvandla till praktiken. Dessa tankar om svårigheterna med att 
översätta vetenskap till praktik återfinns på flera håll inom forskningsvärlden. (se 
exempelvis Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008) Blom & Morén (2011) menar 
exempelvis att de bakomliggande mekanismerna som orsakar sambanden mellan 
insats och resultat i vetenskapliga studier, ofta förblir oåtkomliga och finns istället att 
hitta i verkligheten. En analys av empiriska samband räcker inte om hänsyn ska tas till 
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de kontextuella villkoren i varje enskilt fall. Denna kritik rör EBP då 
implementeringen innebär en tydligare förankring av vetenskap i det praktiska arbetet.  
 
Kritik har även riktas mot att EBP förutsätter att det sociala arbetet fungerar inom en 
organiserad och rationell miljö, något kritikerna menar inte alls är fallet (Svensson, 
Johnsson & Laanemets, 2008). Det verkliga livet för klienterna är komplext och 
kräver att det sociala arbetet är organiserat och kan anpassas efter dess 
oförutsägbarhet. Således kan inte det sociala arbetet praktiseras i denna strikta och 
standardiserade miljö som EBP skapar. Farhågor från vissa kommunföreträdare 
presenteras även i Svanevies (2011) avhandling. Kritikerna menar att en ökning av 
användandet av manualer riskerar att innebära att det sociala arbetet inte anpassas 
efter klient eller situation. Vidare oroar sig vissa för att den ökande dokumentationen 
och uppföljningen som följer med EBP-projektet kommer att bli för resurskrävande.  
 
Framförallt inom forskningsvärlden riktas kritik mot att EBP skulle använda den 
medicinska professionen, med RCT-studier som standard, som ideal för det sociala 
arbetet (se exempelvis Marsh & Fisher, 2007). RCT-studier ger exempelvis 
information på gruppnivå och inte individnivå. Detta ses som oförenligt med vad det 
sociala arbetet behöver för kunskap. Socialarbetare är intresserade av att få mer 
djupgående svar än om en intervention fungerar eller inte. Historiskt sätt har sociala 
interventioner med anledning av detta utvärderats med hjälp av andra, mer kvalitativa 
metoder för att få svar på varför. För att kunna inkluderas i RCT-studier ställs det 
dessutom en rad olika metodkrav på det sociala arbetets utformning. Bland annat är 
kravet på behandlingstrohet en av anledningarna till varför problem uppstår med 
bland annat utvärderingar. Bergmark och Lundström (2011) förklarar att detta ofta är 
en utmaning inom den svenska socialtjänsten på grund av att de tillgängliga 
behandlingsmanualerna oftast innehåller möjlighet till anpassning efter enskilda 
ärenden. Individ- och familjeomsorgen har även ett arbetssätt som innebär att det sker 
anpassningar av etablerade metoder till lokala förhållanden och den egna 
verksamheten. Detta arbetssätt skapar följaktligen begränsningar för att göra en 
metodutvärdering. Det framkommer även av intervjustudier att chefer och praktiker 
ifrågasätter om det egentligen är möjligt att uttolka samband mellan insats och resultat 
samt vidare hur en socialarbetares arbetsprestation ska kunna mätas (se exempelvis 
Reisch & Jani, 2012; Harlow, Berg, Barry & Chandler, 2012). Detta ifrågasättande rör 
själva konstruktionen av det sociala arbetet och dess epistemologiska grundbultar. 
Åsikten är sammanfattningsvis att EBP misslyckas med att förlika sig med det sociala 
arbetet. 
 
Payne (2005) presenterar argument rörande EBP:s förenlighet med det sociala arbetet 
från förespråkare av en evidensbasering. Huvudargumenten är att EBP leder till att 
viktiga frågor väcks och att verktyg utformas som kan inkluderas i utbildning och 
praktiskt socialt arbete. Många menar att EBP inte har svar på allt, men att ett 
systematiskt och planerat angreppssätt möjliggörs av EBP när det gäller komplexa 
situationer. Att vissa forskningsmetoder inte anses överensstämma med det sociala 
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arbetets utformning anses vidare inte vara ett skäl till att förkasta forskningsresultat. 
Förespråkarna poängterar dock att det är viktigt att fler metoder, utöver de baserade 
på RCT-studier, inkluderas i forskning inom det sociala arbetet.  
 

2.2.3. Kontroversen om hur socialarbetaprofessionen påverkas av EBP  

Att EBP kommer att leda till en rad negativa konsekvenser för socialarbetarna, 
presenteras i bland annat Harlow, Berg, Barry och Chandlers (2012) studie om den 
rekonstruktion som idag sker i det sociala arbetet. Den ökade teknikalisering och 
managerialismen tros leda till en fragmentering av socialarbetarollen, 
avprofessionalisering och därmed minskad autonomi. Evidensbaseringen och 
användandet av vetenskapliga modeller tros vidare leda till ökad kontroll över yrket, 
något som underminerar socialarbetarnas omdömesförmåga och beslut (se exempelvis 
Payne, 2005). Till följd av detta kommer det att ske en deprofessionalisering av 
socialarbetarprofessionen. Liknande argument finns att hitta andra studier (se 
exempelvis Hjörne, Juhila & van Nijnatten, 2010; Svensson, Johnsson & Laanemets, 
2008; Bergmark & Lundström, 2011).  
 
Flera studieresultat visar å andra sidan att majoriteten av socialarbetare internationellt 
sett såväl som i Sverige ser positivt på EBP och vad en implementering kan leda till. 
Användandet av vetenskapliga metoder och utvärderingar ses som ett sätt att 
legitimera arbetet, höja den professionella statusen och kvaliteten på insatserna (se 
exempelvis Gray, Joy, Plath & Webb, 2014; Bergmark & Lundström, 2011; Avby, 
Nilsen & Dahlgren, 2013). Helt i motsats till att EBP riskerar att deprofessionalisera 
socialarbetarna, ses försöken att evidensbasera socialt arbete av andra som en del av 
en professionaliseringsprocess om leder till att professionen får större kontroll över 
sitt yrkesfält (Bergmark, Lundström, Minas & Wiklund, 2008). Med användandet av 
beprövade metoder kan socialarbetares omdömen komma att baseras på empiriska 
belägg, och inte på värderingar (Payne, 2005). Detta tros kunna öka legitimiteten för 
socialarbetarprofessionen, något som bidrar till ökad status och makt. EBP kan ge en 
ny syn på professionellt arbete. Som tidigare nämnts har fokus huvudsakligen legat på 
användandet av beprövade vetenskapliga metoder. Gambrill (2007) oroar sig för 
denna instrumentella synvinkel och menar att istället för att se EBP som en procedur 
bestående av riktlinjer, borde det ses som ett sätt att stärka socialarbetarna och föra 
praktiken närmare forskningsvärlden. 
 

2.3. EBP och socialarbetares handlingsutrymme  
Diskussionen om EBP handlar mycket om vad det kommer att innebära för 
socialarbetare att arbeta utifrån dess principer. I Sverige har arbetet mot EBP hittills 
letts av Socialstyrelsen, exempelvis i form av publiceringen av nationella riktlinjer. 
Som nämnts ovan finns det ett intresse från chefer och praktiker av fler riktlinjer 
samtidigt som Socialstyrelsen framhåller vikten av att den professionella själv söker 
efter den bästa möjliga kunskapen. Huruvida arbetet med EBP fortsättningsvis 
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kommer att ledas av Socialstyrelsen (genom en så kallad top-down strategi) eller om 
EBP kommer att ske i form av Sacketts ursprungsidé, är i dagsläget oklart. Oavsett 
från vilket håll arbetet med EBP styrs, innebär en fortsatt implementering ett nytt 
arbetssätt för socialarbetaren. Då det sker förändringar av denna omfattning inom det 
sociala arbetet uppkommer frågor gällande vad dessa förändringar innebär för 
relationen mellan socialarbetare och klient. I de fall den tidigare forskningen 
behandlar en ökad styrning ovanifrån uppkommer vidare frågor om vad som händer 
med socialarbetarens handlingsutrymme. Handlingsutrymme är sällan ett uttalat 
begrepp i forskning om EBP. Hur socialarbetares handling och möjlighet till 
självständigt agerande påverkas av EBP är trots det ett ständigt närvarande inslag i 
forskning av denna typ. Det finns lite forskning som behandlar handlingsutrymme 
direkt i förhållande till EBP. Trots denna brist på en koppling mellan begreppen, 
behandlar forskningen hur en implementering av EBP påverkar socialarbetare i deras 
arbete, där handlingsutrymmet är ett ständigt närvarande inslag. 

 
3. Teoretisk referensram 
I detta kapitel redogörs den teoretiska referensramen som i denna studie utgör 
grunden för analysen av datamaterialet. Syftet med detta kapitel är att redogöra för 
vad som karaktäriserar den myndighetsutövande socialarbetarens handlingsutrymme 
samt belysa de resonemang som förs om vilka faktorer som leder till dess ökning eller 
minskning.  
 

3.1. Socialtjänstlagens påverkan på socialarbetares 
handlingsutrymme 
Handlingsutrymme är ett mångfasetterat begrepp och det råder ingen entydig bild 
över huruvida lagar och regler ökar eller minskar socialarbetares handlingsutrymme. 
Howe (1991) menar att socialarbetares handlingsutrymme krymper i takt med ett ökat 
regelverk och Evans (2013) menar att lagstiftningens regler kan innebära att 
socialarbetare känner sig bundna i sitt arbete. Däremot belyser andra forskare det 
utrymme som socialarbetare själva ges att tolka och tillämpa lagar (Svensson, 
Johnsson och Laanemets; 2008). Socialtjänstlagen (2001:453) är den lag som styr 
arbetet inom Socialtjänsten och därmed stora delar av den myndighetsutövande 
socialarbetarens arbete. Eftersom Socialtjänstlagen är en målinriktad ramlag 
innehållande allmän vägledning lämnar den ett relativt stort tolkningsutrymme och 
(därmed) handlingsutrymme till socialarbetarna. Evans och Harris (2004) vänder sig 
emot Howes tankar om att handlingsutrymmet förminskas i takt med en ökad styrning 
av arbetet. De tror istället att fler regler och förordningar kan öka handlingsutrymmet 
då det uppstår en så kallad målkonflikt. Denna konflikt innebär en möjlighet, och ofta 
ett behov, av tolkning från socialarbetarna. Lindelöf och Rönnbäck (2007) framhåller 
dock att socialarbetare inte utnyttjar det utrymme som lagen faktiskt medger. Att 
arbeta utifrån en ramlag kan innebära att det istället skapas lokala normer och 
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bestämmelser inom den egna organisationen. Socialarbetare kan tendera att följa 
dessa lokala regler då de, till skillnad från den vida lagstiftningen, kan fungera som 
stöd och skydd för dem i arbetet (Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008). Att handla 
utifrån lokala regler innebär att den enskilda socialarbetaren inte ansvariggörs på 
samma sätt som om handlandet helt var på eget bevåg. Reglerna får en stötdämpande 
effekt. Att organisationer ges utrymme att formulera sina egna regler innebär vidare 
att socialarbetares handlingsutrymme till stor del skapas av organisationen inom 
vilken de verkar.    
 

3.2. Mellan organisation och klient - gräsrotsbyråkratens dubbla roll 
Statsvetaren Michael Lipsky utarbetade i slutet av 1960-talet en teori som handlar om 
under vilka omständigheter en så kallad gräsrotsbyråkrat arbetar (Lipsky, 1980). Den 
myndighetsutövande socialarbetaren är en typisk gräsrotsbyråkrat och det är därför 
relevant att i denna uppsats analysera vårt material utifrån detta begrepp. Enligt 
Lipsky (1980) är typiska gräsrotsbyråkrater offentliga tjänstemän som beviljar tjänster 
inom myndigheter. Gräsrotsbyråkrater utmärks framförallt av den ”dubbla roll” de 
spelar i sitt arbete med klienter. Å ena sidan får de sin roll ifrån, och är ansvariga 
inför, organisationen och utsätts för en mängd krav uppifrån i hierarkin, å andra sidan 
ska de möta människor och ansvara för att deras behov och rättigheter tillgodoses. Det 
blir exempelvis gräsrotsbyråkratens uppgift att, med hjälp av sin professionella 
kunskap, lösa dilemman som uppstår då organisationens och klientens åsikter inte 
överensstämmer. Handlingsutrymmet innefattar således kompetensen att kunna 
bedöma lämpligheten i en handling i förhållande till en annan. I bedömningen tas den 
professionella kunskapen och erfarenheten i beaktning (Svensson, Johnsson & 
Laanemets, 2008; Kullberg, 2011). För att gräsrotsbyråkraten ska kunna lösa dessa 
dilemman kräver den betydande handlingsutrymme i arbetet. Detta är enligt Lipsky 
något som utmärker gräsrotsbyråkraten: handlingsutrymme som en nödvändighet för 
att gräsrotsbyråkraten ska kunna utföra sitt arbete. Den dubbla rollen innebär således 
ett stort ansvar både gentemot organisationen och klienten. Att lösa dilemman mellan 
organisation och klient innebär inte sällan att ena parten gynnas mer än den andra och 
arbetet innebär ofta ett ständigt ifrågasättande av bedömningar. Detta ifrågasättande 
kan tänkas spela en negativ roll för socialarbetarprofessionens status som belyses 
längre ner i kapitlet. 
 

3.3. Organisationens kontroll över gräsrotsbyråkraten 
Det är i samspelet (och i utrymmet) mellan organisation och profession som 
socialarbetares handlingsutrymme skapas. Johansson (2007) förklarar i sin avhandling 
att arbetets ramar till stora delar redan är formulerade för gräsrotsbyråkraten, till 
exempel kan en socialarbetare ofta inte självständigt fatta beslut om att en klient ska 
få vissa insatser. Dock kräver, som tidigare nämnts, gräsrotsbyråkraten ett visst 
handlingsutrymme. Johansson utvecklar sitt resonemang med att det existerar en 
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spänning mellan aktör och struktur i organisationer generellt sätt. Denna spänning 
kräver att organisationer bygger på kontroll. Organisation och makt är således nära 
sammanflätade med varandra. Han framhåller att gräsrotsbyråkratens arbete är 
svårövervakat, men att deras handlande ändå kan kontrolleras genom olika tekniker 
från organisationens sida. Verksamheter som är specialiserade och detaljreglerade är 
däremot lättare att kontrollera än de mer generella och målstyrda, som i 
socialarbetarens fall.  

Även Lipsky (1980) framhäver att det är organisationens uppdrag som bestämmer hur 
stort handlingsutrymme gräsrotsbyråkraten har. Organisationens rutiner och 
traditioner har även betydelse för handlingsutrymmet och dess användning (Lipsky, 
1980; Evans & Harris, 2004; Johansson, 2007). Gräsrotsbyråkraten har dock vissa 
resurser som de kan sätta in för att försvara sig mot organisationens styrande krav. 
Exempelvis kräver arbetssituationen att gräsrotsbyråkraten lämnas en viss 
handlingsfrihet, då gräsrotsbyråkratens omdömesförmåga spelar en betydande roll i 
klientarbetet. Därmed har gräsrotsbyråkraten delegerats ett visst utrymme att, utifrån 
organisationens officiella policy, utarbeta egna versioner att arbeta utifrån. I praktiken 
innebär det att gräsrotsbyråkrater själva skapar en viss policy genom att tolka och 
värdera vagt formulerade regler. Det är med andra ord till stor del gräsrotsbyråkratens 
professionella tolkningar och relationen mellan gräsrotsbyråkrat och klient som 
utformar politiska beslut snarare än politikerna själva. Detta accepteras av chefer 
inom organisationen då det utgör en förutsättning för att gräsrotsbyråkraterna ska 
kunna utföra sitt arbete och därmed även uppnå de av organisationen uppsatta målen. 
Socialarbetare har således ofta större frihet att handla på eget bevåg än vad deras 
position i organisationen motsvarar. I mötet med den enskilde klienten kan de, utifrån 
individuella preferenser, värderingar och handlingsstilar, självständigt lägga upp sitt 
yrkesutövande. Lipsky (1980) menar att detta skapar en stor frihet i 
gräsrotsbyråkratens arbete trots styrningen från bland annat lagar, regler och 
överenskommelser.  

 
3.4. Professionens styrka som avgörande faktor för 
handlingsutrymmet 
Svensson, Johnsson, Laanemets (2008) menar att socialarbetarprofessionen kan hotas 
av strikta lagar, regler och instruktioner utifrån. Detta kan i sin tur begränsa 
socialarbetarnas handlingsutrymme. “En stark profession kan påverka hur 
organisationen sätter ramarna, medan en svag profession lätt kan bli organisationens 
verktyg.” (Lindelöf & Rönnbäck, 2007). Citatet belyser den tidigare nämnda 
spänningen mellan aktör och struktur och vart kontrollen och makten hamnar: hos 
organisationen eller hos professionen. Om socialarbetarprofessionen är stark kan den 
påverka det ramverk inom vilket de arbetar. En svag profession riskerar å andra sidan 
att i hög grad kontrolleras av organisationen. Det sociala arbetet riskerar även att bli 
utsatt för rutinisering, avprofessionalisering och organisatorisk styrning om det inte 
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kan systematiskt formulera sin kunskap, praktik eller sina resultat (Evans & Harris 
2004; Östberg 2010). Socialarbetarens professionella kunskap är således en 
nyckelaspekt i förhandlingen om handlingsutrymme. För att socialarbetare fullt ut ska 
kunna utnyttja handlingsutrymmet är det nödvändigt att de har en hög grad av 
professionell kunskap samt förmågan att agera och tillämpa dessa kunskaper.  
 
Socialarbetarprofessionens styrka är vidare beroende av dess legitimitet och hur 
mycket det “tros på” vad socialarbetare gör. Detta påverkar möjligheten till ett ökat 
eller minskat handlingsutrymme. Howe (1991) och Evans och Harris (2004) anser att 
socialarbetares handlingsutrymme befinner sig i en politisk och ideologisk kontext 
och kan därför förändras beroende på samhällets syn på professionen. Om 
legitimiteten för socialarbetares arbete sjunker, sjunker även deras status i förhållande 
till organisationen och därmed deras handlingsutrymme. Howe (1991) är exempelvis 
kritisk till att implementera Lipskys teori på det sociala arbetet på grund av de 
samhälleliga förändringar som sker. I motsats till Lipsky, anser inte Howe att 
handlingsutrymme är en naturlig och bestående aspekt av socialarbetarprofessionen. 
Han menar istället att managerialismen, med dess betoning på överordnadkontroll, har 
lett till en inskränkning av socialarbetares handlingsutrymme. Det råder således en 
oenighet kring huruvida socialarbetarens handlingsutrymme kan minska eller inte, 
framförallt beroende på samhällets syn på vad de gör och kvaliteten av deras arbete.  
 

3.5. Kategoriseringsprocessens påverkan på socialarbetares 
handlingsutrymme 
Socialarbetare arbetar inom vad Hasenfeld (1983) benämner människobehandlande 
organisationer. I organisationer av denna typ utgörs “arbetsmaterialet” av människor 
och målsättningen är att förändra dessa människors livssituationer på olika sätt. 
Socialtjänsten är ett exempel på en människobehandlande organisation där 
socialarbetare strävar efter att tillgodose klienters behov. Hasenfeld förklarar att 
människor som kommer i kontakt med organisationer av denna typ kategoriseras och 
görs om till klienter. Kategoriseringen görs utifrån vissa förutbestämda ramar och den 
möjliggör att individen kan bli igenkännbar för andra instanser. ”Psykiskt sjuk” är ett 
exempel på en kategori som används inom det sociala arbetet.  
 
Lipsky (1980) förhåller denna kategoriseringsprocess till gräsrotsbyråkratens 
arbetssituation. Gräsrotsbyråkratens arbete består till stor del av att göra individuella 
tillämpningar av generella regler med hjälp av förstahandsuppgifter om klienterna och 
kunskap om de organisatoriska möjligheter som står till buds för att möta klienternas 
behov. En förutsättning för att gräsrotsbyråkrater ska kunna göra dessa tillämpningar 
är att människorna de möter i sitt arbete förenklas och görs om till fall eller ges en 
byråkratisk identitet. Människor och deras situationer är helt enkelt för komplicerade 
och mångfasetterade för att organisationens ramverk ska kunna hantera dem. Östberg 
(2010) utvecklar och förklarar att socialarbetaren i socialtjänsten, med anledning av 
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den kategorisering som sker, har makten att formulera klienters problem och 
insatsbehov. De har då också makten att sortera ut klienter eller besluta om att 
genomföra utredningar eller insatser. Socialarbetare kan följaktligen använda den 
kategoriseringsmakt de besitter för att vidga sitt handlingsutrymme. De kan formulera 
problem och insatsbehov så att klienter antingen passar in i mallarna eller inte. Vidare 
poängterar Lipsky att det är omöjligt att helt passa in klienter i förutbestämda mallar 
av den anledningen att människor är oförutsägbara och att varje fall skiljer sig från det 
andra (Lipsky, 1980, Evans & Harris, 2004; Johansson, 2007). För att uppfylla 
klienters behov är gräsrotsbyråkraten enligt Lipsky (1980) tvungen att inneha ett visst 
utrymme att handla utanför dessa förutbestämda mallar. Deras arbete består således 
till stor del av att “mjukna upp” eller mänskliggöra byråkratins strikta ramverk och 
anpassa det till klienternas situation och behov. Handlingsutrymmet är 
sammanfattningsvis en fundamental del av gräsrotsbyråkraternas arbete för att 
uppfylla klienters behov.  
 
I processen till att göra om klienter till fall menar Johansson (2007) däremot att det 
skapas ett avstånd mellan socialarbetare och klient. Det kan bli svårt för socialarbetare 
att lära känna sina klienter och deras problem på ett närmare plan under denna 
fyrkantiga process. Detta belyser en negativ aspekt av kategoriseringen för relationen 
mellan socialarbetare och klient. Avståndet till klienterna och ett arbete under 
tidspress kan enligt Johansson vidare få konsekvenser för handlingsutrymmet. 
Socialarbetares benägenhet att följa regler och rutiner kan då öka. Detta kan innebära 
att socialarbetare inte fullt ut använder det handlingsutrymme som de faktiskt besitter. 
Benägenheten att följa regler och rutiner är däremot något som har sin grund i 
arbetssituationen, och något som mer eller mindre kan beslutas av socialarbetare 
själva. Socialarbetare har sammanfattningsvis å ena sidan makten att inom 
organisationen sortera in eller ut klienter samt makten att formulera deras problem 
och insatsbehov. Denna makt vidgar deras handlingsutrymme. Å andra sidan skapar 
kategoriseringsprocessen en ökad benägenhet att inom organisationen följa regler och 
rutiner, något som anses minska deras handlingsutrymme. 
 
Även Evans och Harris (2004) resonerar kring socialarbetares egen efterfrågan på 
vägledning i arbetet. De menar att den ökade styrningen av professionen till stor del 
kan förklaras av denna efterfrågan. Varför efterfrågan från början har uppkommit 
låter sig dock vara osagt. Vidare anser de inte att handlingsutrymme är något som bör 
ses som “bra” eller “dåligt”. För att skydda klienters intressen kan det vara 
nödvändigt att ha policys som betonar handlingsutrymmets gränser. Det finns även 
fördelar för socialarbetaren att inte ha obegränsat med handlingsutrymme. Som 
tidigare nämnts kan lagar och regler exempelvis fungera som skydd mot 
ansvariggörande. Evans och Harris anser det även vara av relevans att undersöka mer 
specifikt var i beslutsprocessen handlingsutrymmet minskar eller ökar. Utrymmet är 
enligt dem något mycket flytande i socialarbetarens vardag, men en nödvändighet för 
att socialarbetarna ska kunna utföra arbetet.  
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4. Metod 
I detta kapitel beskrivs tillvägagångssättet för att uppnå uppsatsen syfte och besvara 
dess frågeställningar. Kapitlet innehåller en redogörelse för hur urvalet av 
datamaterial har gått till, vilka avgränsningar som gjorts, vilken analysmetod som 
valts och varför, vilka metodsvårigheter som uppstått och slutligen vilka etiska 
överväganden som har beaktats. 
 

4.1. Kvalitativ metod 
Den kvalitativa metoden är vanligt förekommande inom samhällsvetenskaplig 
forskning (Aspers, 2011). Kvalitativ forskning syftar till att förstå, tolka och skapa 
mening kring ett fenomen i dess naturliga miljö. Det finns olika tillvägagångssätt 
inom ramen för den kvalitativa forskningen och för att studera ett fenomen kan 
materialet utgöras av exempelvis intervjuer, observationer eller tryckta texter (Fejes & 
Thornberg, 2009; Forsberg & Wengström, 2008). Som presenteras i det inledande 
kapitlet är syftet med denna uppsats att undersöka hur den vetenskapliga diskussionen 
framställer konsekvenserna av en implementering av EBP i socialt arbete. Vi 
författare vill även undersöka hur diskussionen framställer konsekvenserna av en 
implementering för socialarbetares handlingsutrymme. Den vetenskapliga 
diskussionen har granskats i tidskrifterna Akademikern, Socialvetenskaplig tidskrift 
och Socionomen. Med anledning av att studien syftar till att belysa en mer 
övergripande vetenskaplig diskussion, och inte till att fånga exempelvis praktikers 
upplevelser av att arbeta enligt EBP, har metoder som exempelvis intervjuer valts 
bort.  
 

4.1.1. Datamaterial  

Datamaterialet i denna studie består av artiklar från tidskrifterna Akademikern, 
Socialvetenskaplig tidskrift och Socionomen mellan åren 2006 och 2014. Dessa 
tidskrifter har valts med anledning av att de är väl etablerade inom socialt arbete och 
behandlar diskussionen om EBP i stor utsträckning. De är publicerade i Sverige och 
riktar sig framförallt mot socialarbetare som praktiserar i Sverige. Vi ville att 
uppsatsen skulle fånga en så aktuell diskussion om EBP som möjligt och vi valde att 
stanna sökningen på år 2006 med anledning av att vi då uppnådde en så kallad 
teoretisk mättnad (Bryman, 2011).  
 
I tidskrifterna finns det flera olika typer av artiklar som behandlar EBP, med skilda 
synsätt på vad begreppet innebär och hur implementeringen påverkar det praktiska 
sociala arbetet. I tidskrifterna publiceras debattartiklar, krönikor, nyhetsartiklar samt 
artiklar som presenterar resultat av forskningsstudier. Diskussionen om EBP och hur 
dess implementering påverkar det sociala arbetet är en produkt av såväl forskares som 
praktikers åsikter. Vi har valt att avgränsa oss till artiklar som behandlar åsikter, 
resonemang och studier från forskare, samt artiklar innehållande intervjuer med 
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forskare. Detta med anledning av att vi var intresserade av att undersöka den 
vetenskapliga diskussionen om hur EBP kan tänkas påverka olika aspekter av det 
sociala arbetet.  
 

4.1.2. Tillvägagångssätt vid urval  

De valda tidskrifterna finns samtliga tillgängliga i Uppsala universitetsbiblioteks 
databas. För att hitta relevanta artiklar för denna uppsats har vi använt sökorden: 
evidensbaserad praktik, EBP, gräsrotsbyråkrater, socialarbetare, socialt arbete, 
handlingsutrymme samt motsvarande ord på engelska: evidence, street-level 
bureaucrat, social worker, social work och discretion. De engelska sökorden har valts 
med anledning av att vi vet sedan tidigare att vissa artiklar i tidskrifterna har engelska 
rubriker. Sökningen har således även skett med engelska sökord för att inte missa 
relevanta artiklar. Därefter följde en så kallad grovsållning där artiklar valdes bort 
som inte berörde studiens ämne i tillräckligt stor utsträckning. Efter denna 
grovsållning återstod 20 stycken artiklar. Ytterligare en sållning utfördes där artiklar 
som inte behandlade en vetenskaplig diskussion valdes bort, exempelvis krönikor av 
praktiskt verksamma. Även policytexter från myndigheter har valts bort. Detta med 
anledning av att policytexter ofta är framställda av forskare på uppdrag från 
Socialstyrelsen, och då arbetet med att implementera EBP inom det svenska sociala 
arbetet drivs av just Socialstyrelsen finns det en risk att texterna genomsyras av en 
positiv syn på processen. Vi anser att resultatet i denna uppsats kan bli skevt och ge 
en enkelsidig bild av EBP om policytexterna inkluderas. För att undvika risken för 
partiska argument för och emot EBP har vi därför valt att exkludera samtliga 
policytexter från myndigheter. Vi menar att det finns tillräcklig information från 
forskningsvärlden som behandlar evidensbaseringens konsekvenser för det sociala 
arbetet utan att inkludera policytexter. Efter denna sista sållning kvarstod 12 stycken 
artiklar, vilka presenteras i en tabell nedan.  
 
 

Tidskrift Artikelnamn Författare Typ av 
artikel 

Akademikern Kravet på vetenskaplighet i 
socialt arbete ökar: ”Det är inte 
så enkelt som många tycks tro 

Ryman 
(2009) 

Intervjuartikel 

Socionomen Att studera rörliga mål – om 
villkoren för evidens och 
kunskapsproduktion i socialt 
arbete 

Bergmark & 
Lundström 
(2007) 

Vetenskaplig 
studie 

Socionomen Det sociala arbetets konst Ronnby 
(2006) 

Debattartikel  
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Socionomen Evidensfrågan och 
socialtjänsten – om 
socialarbetares inställning till 
en vetenskapligt grundad 
praktik  

Bergmark & 
Lundström 
(2008) 

Vetenskaplig 
studie 

Socionomen Evidensbaserad praktik – 
originalet och dess uttolkare 

Oscarsson 
(2006) 

Debattartikel 

Socionomen Evidensbaserad praktik – från 
ett metodfokuserat till ett 
kontextbaserat socialt arbete 

Oscarsson 
(2013) 

Debattartikel 

Socionomen EBP, traineeprogram och 
analys av emotionernas 
betydelse – olika delar i 
professionsdebatten närmar sig 
varandra 

Engelmark 
(2010) 

Intervjustudie 

Socialvetenskaplig 
tidskrift 

Hård yta men mjukt innanmäte. 
Om hur chefer inom den 
sociala barnavården översätter 
evidensbaserat socialt arbete till 
lokal praktik. 

Lundström 
& Shanks 
(2013) 

Vetenskaplig 
studie  

Socialvetenskaplig 
tidskrift 

Mot en evidensbaserad praktik? 
– Om färdriktningen i socialt 
arbete 

Bergmark & 
Lundström 
(2006) 

Vetenskaplig 
studie 

Socialvetenskaplig 
tidskrift 

Evidence-based Social Work på 
svenska – att sammanställa 
systematiska 
kunskapsöversikter 

Hydén 
(2008) 

Vetenskaplig 
studie 

Socialvetenskaplig 
tidskrift 

Ändrad styrning av 
välfärdsprofessioner – exemplet 
evidensbasering i socialt arbete 

Liljegren & 
Parding 
(2010) 

Vetenskaplig 
studie 

Socialvetenskaplig 
tidskrift 

Kejsarens nya kläder – 
implementeringen av 
evidensbaserad praktik i socialt 
arbete 

Denvall & 
Johansson 
(2012) 

Vetenskaplig 
studie 
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4.2. Avgränsningar 
I studien har avgränsningar gjorts för att begränsa och tydliggöra vår analys. 
Handlingsutrymme är ett begrepp som har avgränsats i denna studie. Storleken på 
handlingsutrymmet för socialarbetare kan variera beroende på var i beslutsprocessen 
det studeras. Det skulle bli alltför omfattande att i denna uppsats studera hur 
evidensbaserade metoder påverkar socialarbetares handlingsutrymme genom hela 
beslutsprocessen. Dessutom är det slutgiltiga beslutsfattandet i ett ärende och 
verkställigheten av en insats ofta relativt styrda av lagstiftning. Socialarbetare har 
begränsade möjligheter att påverka dessa delar av beslutsprocessen och därför har vi 
inte valt att fokusera på hur handlingsutrymmet påverkas där. Istället har vi valt att 
studera handlingsutrymmet i utrednings- och bedömningsfasen. Vi vill alltså 
undersöka vad som framkommer i diskussionen om hur en implementering av EBP 
har för påverkan på socialarbetares handlingsutrymme i utrednings- och 
bedömningsfasen.  
 
Det har tydligt framkommit att handlingsutrymme är ett omfattande begrepp som kan 
tillskrivas många egenskaper. Vi har under datainsamlingen funnit andra begrepp, 
som exempelvis etik och moral, som är nära sammanflätade till handlingsutrymme. 
De begrepp som vi anser är relevanta att lyfta fram presenteras i den teoretiska 
referensramen.  
 
Diskussionen om EBP i de utvalda artiklarna handlar inte enbart om det sociala 
arbetet i en svensk kontext. Socialarbetarrollen ser däremot mer eller mindre ut på 
liknande sätt i hela västvärlden och vi anser därmed inte att analysarbetet och våra 
resonemang tvingas begränsas till det svenska sociala arbetet. Slutligen har en 
teoretisk avgränsning skett då fokus i studien har legat på att analysera 
handlingsutrymmet för så kallade gräsrotsbyråkrater. En myndighetsutövande 
socialarbetare utgör enligt Lipsky (1980) en typisk gräsrotsbyråkrat, och med 
myndighetsutövande socialarbetare menar vi framför allt en socialarbetare inom 
individ- och familjeomsorgen. Begreppet gräsrotsbyråkrat preciseras ytterligare i den 
teoretiska referensramen (3).  
 

4.3. Kodning 
För att dela upp och finna mening i datamaterialet har vi valt att använda oss av 
kodning. Att koda innebär att klassificera och bryta ner datamaterialet i mindre 
hanterbara och analyserbara enheter (Aspers, 2011). Koder kan skapas på olika sätt, 
antingen via induktiv eller deduktiv kodning. Den deduktiva kodningen innebär att 
koder skapas utifrån den teoretiska referensramen. Kodningen i denna studie har skett 
på ett induktivt vis. Det innebär att koder skapas utifrån vad som kan urskiljas i 
materialet och därefter påbörjas en tolkning. Med studiens första frågeställning i 
beaktning har vi läst igenom de valda artiklarna flertalet gånger och kodat vad som 
kan tolkas vara konsekvenser av en implementering av EBP i socialt arbete. I 
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kodningsproccessen upptäcktes vidare en uppdelning av positiva och negativa 
framställningar av konsekvenserna av en implementering. Koderna delades sedan in 
under huvudkoderna fördelar samt nackdelar.  Med hjälp av kodningsprocessen 
kunde teman urskiljas i materialet beträffande vilka argument som framställs om 
konsekvenserna av en implementering av EBP. Resultatet av analysen presenteras 
utifrån dessa teman i resultatkapitlet (5).    
 
Under urvalsprocessen av datamaterialet upptäcktes att ett av studiens nyckelbegrepp, 
handlingsutrymme, behandlades i direkt mening i förhållande till EBP i mycket liten 
utsträckning. Om analysen av socialarbetares handlingsutrymme enbart skulle luta sig 
på datamaterial där begreppet presenterades i ordagrann betydelse, skulle 
möjligheterna att göra en analys vara mycket begränsade. Med anledning av detta har 
materialet kodats utifrån studiens första frågeställning. Den teoretiska referensramen 
har sedan varit till hjälp för att skapa förståelse av handlingsutrymmets innebörd och 
vad det påverkas av. Med hjälp av den teoretiska referensramen har en analys samt 
besvaring av studiens andra frågeställning således möjliggjorts.  
 

4.4. Kvalitativ innehållsanalys  
Dataanalys är den process under vilken forskaren aktivt arbetar med sin data genom 
systematisk undersökning och organisering för att slutligen komma fram till ett 
resultat (Fejes & Thornberg, 2009; Watt Boolsen, 2007). Inom den kvalitativa 
forskningen kan det empiriska materialet analyseras utifrån olika tekniker. Som 
analysteknik har vi i denna studie använt oss av innehållsanalysen, vilken anses vara 
en flexibel metod vid analys av material i form av dokument eller texter (Hsieh & 
Shannon, 2005). 
 
Den kvalitativa innehållsanalysen används i syfte att dra slutsatser eller tolka 
meningen i olika typer av material (Hsieh & Shannon, 2005). Det finns olika former 
av innehållsanalyser vilka skiljer sig från varandra i hur kodningen går till. Vi har valt 
den riktade innehållsanalysen och kodat materialet utifrån studiens centrala begrepp 
handlingsutrymme och EBP, samt studiens första frågeställning om för- och nackdelar 
av en implementering. Det kodade materialet har sedan analyserats med utgångspunkt 
i den teoretiska referensramen samt vad som framkommer av tidigare forskning.  
 
Handlingsutrymme är ett begrepp som sällan nämns i datamaterialet, men däremot 
behandlas innebörden av begreppet i diskussionen. Detta gör det möjligt att i 
resultatkapitlet både analysera de negativa och positiva konsekvenserna för det sociala 
arbetet i generell mening samt för socialarbetares handlingsutrymme. I vissa argument 
för hur det sociala arbetet påverkas av en implementering av EBP går det dock att 
utläsa konkreta resonemang om hur socialarbetares handlingsutrymme påverkas.  
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4.5. Metodsvårigheter   
Den riktade innehållsanalysen har kritiserats av olika anledningar. Metoden anses vara 
av subjektiv karaktär och utmaningen blir därför för forskaren att vidmakthålla sin 
objektivitet under analysarbetet (Watt Boolsen, 2007; Widén, 2009). Det är vi 
författare som har valt ut datamaterialet, formulerat koder och teman samt analyserat 
materialet, vilket är processer som kan påverkas av subjektiva åsikter och tolkningar. 
Ett godtyckligt urval av data riskerar att säga mer om personen som gör urvalet än om 
det utvalda datamaterialet. Det kan även finnas en risk att felaktiga slutsatser dras om 
analysen genomsyras av subjektivitet. Genom att vi varit medvetna om detta under 
arbetets gång har vi aktivt arbetat för att motverka subjektivitet.  
 
Ytterligare en utmaning vi stött på i arbetet är kopplat till uppsatsens syfte. Med ett 
alltför brett syfte är risken stor för dataöverbelastning (Widén, 2009). Detta innebär att 
datainsamlingen blir massiv och svår att hantera. För att inte råka ut för detta har vi 
arbetat mycket med att kontinuerligt försöka precisera syftet under hela 
arbetsprocessen. Framförallt har det uppstått svårigheter vid avgränsning av 
handlingsutrymme som är ett mycket omfattande begrepp.  

 

4.6. Etiska överväganden 
Vetenskapsrådet har ställt upp forskningsetiska krav som ska tas i beaktning vid all 
typ av forskning (Vetenskapsrådet, 2002). Dessa krav bör framför allt beaktas i 
sammanhang där datamaterialet samlas in via informanter genom till exempel 
intervjuer eller observationer. Då materialet i denna uppsats utgjorts av artiklar i 
tidskrifter har det inte funnits några särskilda etiska överväganden att följa. Vi har inte 
haft några informanter att ta hänsyn till genom att informera om vad deras deltagande 
innebär eller få samtycke från. Inte heller har vi haft några personuppgifter att skydda. 
Genom att vi valt att studera publicerade artiklar har vi inte behövt beakta dessa 
forskningskrav i lika hög grad som om vi hade hållit intervjuer eller gjort 
observationer.   

 
5. Resultat 
I detta kapitel redovisas analysen av datamaterialet i bearbetad form. Analysen har 
syftat till att besvara studiens två frågeställningar, nämligen hur konsekvenserna med 
en implementering av EBP för det sociala arbetet framställs i den vetenskapliga 
diskussionen samt vad som framställs om hur socialarbetares handlingsutrymme 
påverkas av en implementering. Datamaterialet analyseras utifrån en koppling till den 
tidigare forskningen och den teoretiska referensramen. Kapitlet är uppdelat i tre delar. 
Först presenteras de negativa konsekvenserna, följt av de positiva konsekvenserna, 
med en implementering av EBP för de sociala arbetet i stort samt för socialarbetares 
handlingsutrymme. Argumenten presenteras utifrån de olika teman som upptäckts 
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under kodningsprocessen. Slutligen presenteras ett sista tema som varken hamnar 
under nackdelar eller fördelar med en implementering, men som anses vara relevant 
för analysen.  

 

5.1. Nackdelar med implementeringen av EBP i socialt arbete 
I denna första del av kapitlet presenteras de argument som kan utläsas i materialet om 
vad en implementering av EBP har för negativ påverkan på det sociala arbetet. I vissa 
argument framkommer även åsikter rörande dess konsekvenser på socialarbetare och 
deras handlingsutrymme. Den skepsis som kan utläsas i artiklarna mot 
implementeringen av EBP riktas framförallt mot den forskningsbasering som sker av 
socialt arbete, innefattande användandet av evidensbaserade metoder. De andra två 
kunskapskällorna, klientens och den professionellas kunskap, som också ska 
inkluderas enligt ursprungsidén om EBP har inte fått kritik utifrån diskussionen. De 
ses snarare som kunskaper som hamnar i skymundan för att ge plats till den 
forskningsbaserade kunskapen. Att kritiken mot EBP främst riktar sig mot 
forskningsbaseringen kan enligt Blom och Morén (2011) bero på att Socialstyrelsen 
från en början har haft huvudfokus på införandet av evidensbaserade metoder i 
svenskt socialt arbete. Det är först på senare år som förhållningssättet mjuknats upp 
och det tydliggjorts att de andra två benen spelar en minst lika stor roll för EBP.  

 

5.1.1. EBP åsidosätter klientens kunskap och relationen med den professionella  

Att enbart ha en strikt utgångspunkt i evidensbaserade metoder utgör, enligt 
diskussionen i flertalet av artiklarna, ett hot mot det mänskliga mötet som i sig präglar 
det sociala arbetet (Liljegren & Parding, 2010; Ronnby, 2006; Oscarsson, 2013; 
Bergmark & Lundström, 2008). Många hyser en oro för att ett socialt arbete utifrån 
bestämt utarbetade metoder begränsar klienternas möjligheter att påverka och 
medverka. Detta skulle kunna innebära att insatser, som syftar till att hjälpa klienter, 
riskerar att begränsas till att omfatta vad som är möjligt att genomföra utifrån 
organisationens regler samt det forskning visat. Enligt Ronnby (2006) brister 
klientarbetet vidare av ett standardiserat arbetssätt som kan leda till att socialarbetare 
och klienter reduceras till att bli kuggar i ett hjul. “Det som inte kan observeras, 
kategoriseras och bedömas, lämnas utanför som något ovidkommande.” (Ronnby, 
2006:31). Han poängterar här att det är viktigt att socialarbetare utgår från personen 
och inte från metoden. Även Liljegren och Parding (2010) betonar de svårigheter som 
uppstår vid hanteringen av ovanliga och komplexa fall. Klienternas individuella 
behov och önskemål tenderar att hamna i skymundan för de regler och rutiner som 
finns inom organisationen. De hamnar således mellan stolarna. Ronnby (2006) 
förespråkar en fri dialog mellan socialarbetare och klient där båda lämnas utrymme att 
uttrycka sig. Han menar att detta ger en tydligare bild av klientens situation än vad 
standardiserade utvärderingsinstrument skulle göra. Dessa argument kan ställas i 
likhet med vad som framkommer av tidigare forskning om att EBP förutsätter att det 
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sociala arbete fungerar inom en organiserad miljö, något som kritikerna till EBP 
menar inte fungerar. Organiseringen av det sociala arbetet måste bibehållas vara 
format så att det kan anpassas efter den komplexa och oförutsägbara verklighet som 
klienterna lever i (Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008). 

I Denvall och Johanssons (2012) studie fanns det en viss oro bland cheferna över vad 
som händer med det praktiska sociala arbetet och mötet med klienterna då det sker en 
alltför stor styrning utifrån via införandet av riktlinjer och manualer. De uttryckte en 
skepsis inför ett alltför hårt evidensprogram. Vidare framställdes svårigheter med att 
passa ihop “de teknologiska delarna” av evidensbaseringen med den lokala 
verkligheten. Cheferna såg problem med att koppla ihop “det hårda skalet” i form av 
forskningsbaserade metoder med den professionella tysta kunskapen och ett 
relationsbaserat socialt arbete.  
 
Ett tydligt mönster i datamaterialet är oron för att EBP ska hota det mänskliga mötet 
och vara till nackdel för klienten. Det kan även utläsas ur datamaterialet att kritiker till 
EBP oroar sig för att en striktare kategorisering av klienter kommer att ske i det 
sociala arbetet på grund av detta. Kategoriseringsprocessen kan, som nämnts i den 
teoretiska referensramen, ha nackdelar för socialarbetares handlingsutrymme. 
Avståndet till klienterna ökar, något som i sin tur leder till att socialarbetare följer 
regler och rutiner snarare än att utnyttja det handlingsutrymme de besitter i mötet med 
klienten. En åsikt som vidare framkommer av materialet är att socialarbetares 
handlingsutrymme kan innebära att klienters rättigheter frångås. Detta behandlas i 
Liljegren och Pardings (2010) artikel och de menar vidare att handlingsutrymmet kan 
innebära orättvisa i och med att socialarbetarna gör individuella, och därmed olika, 
bedömningar. Detta visar att handlingsutrymme är en förutsättning för ett 
individanpassat bemötande men huruvida klienten gynnas eller får sina åsikter 
åsidosatta kan variera.  
 

5.1.2. EBP åsidosätter den professionella (tysta) kunskapen 

Utifrån diskussionen i datamaterialet framkommer en oro från flera håll att inte bara 
klienters kunskap och behov åsidosätts då den forskningsbaserade kunskapen har 
kommit att tillskrivas högst giltighet, utan även EBP:s tredje kunskapskälla: den 
professionella kunskapen (se exempelvis Hyden, 2008; Ryman, 2009: Ronnby, 2006; 
Liljegren & Parding, 2010). Åsikten om att kunskap från forskningsstudier inte bör 
diktera över det vardagliga sociala arbetet framkommer såväl av datamaterialet som 
av tidigare forskning (se exempelvis Marsh & Fischer, 2007; Reisch & Jani, 2012; 
Harlow, Berg, Barry & Chandler 2012). De som har riktat hårdast kritik mot EBP är 
de som ser socialt arbete som “en konstnärlig verksamhet” som bygger på tyst 
kunskap. Deras motstånd består av att de varken ser möjligheten eller har viljan att 
implementera EBP i det sociala arbetet (Bergmark & Lundström, 2006; Bergmark & 
Lundström, 2008). Det framkommer i Bergmark och Lundströms (2007) studie att 
vissa socialarbetare är övertygade om att personliga erfarenheter och kunskaper borde 
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tillskrivas högst värde när det handlar om beslutande om vårdande och behandlande 
insatser.  
 
Liljegren och Parding (2010) utvecklar argumentet i sin artikel och beskriver hur 
styrningen av socialt arbete har börjat övergå från yrkesprofessionalism till 
organisationsprofessionalism. Med detta menas att den tysta kunskapen, i form av 
erfarenhet och intuition hos de professionella, har fått lämna plats för den 
evidensbaserade och dokumenterade kunskapen. Av Liljegren och Pardings artikel 
framkommer även att en del av socialarbetarna är motståndare till den ökade kontroll 
som organisationsprofessionalismen medför.  
 

“Om de [manualbaserade metoder] får ett stort inflytande med starka 
preskriptiva egenskaper kommer det att inkräkta på socionomernas 
handlingsutrymme och i dess förlängning på gruppens professionella status. 
[...] en del av organisationsprofessionalismen kan utgöra ett hot mot de 
professionellas handlingsfrihet och därigenom mot det professionella arbetet 
som sådant.” (Liljegren & Parding, 2010:284-285) 

 
Motståndet mot organisationsprofessionalismen ligger således i oron för att 
socialarbetares handlingsutrymme ska minska. I den teoretiska referensramen 
presenteras spänningen mellan organisation och professionell närmare. Där 
framkommer att organisationens uppdrag, rutiner och traditioner har stor betydelse för 
socialarbetares handlingsutrymme (Lipsky, 1980; Evans & Harris, 2004; Johansson, 
2007). Organisationsprofessionalism, och följaktligen en starkare kontroll från 
organisationens sida, misstänks i Liljegren och Pardings artikel kunna leda till ett ökat 
fokus på den evidensbaserade kunskapen och ett åsidosättande av den professionella 
kunskapen i det sociala arbetet. Den professionella kunskap som en socialarbetare 
besitter är enligt Evans och Harris (2004) en nyckelaspekt i förhandlingen om 
handlingsutrymme. Om denna kunskap ersätts av exempelvis en evidensbaserad 
kunskap kan det leda till en avprofessionalisering, en sänkt status och därmed en 
inskränkning på handlingsutrymmet. EBP:s negativa påverkan på 
socialarbetarprofessionen utifrån diskussionen i datamaterialet liknar i även stora drag 
vad vi har presenterat i den tidigare forskningen om EBP:s negativa konsekvenser. 
Där framgår att ett ökat inslag av metoder och modeller i arbetet kan leda till en 
avprofessionalisering av socialarbetarprofessionen och därmed minskad autonomi (se 
exempelvis Berg, Barry och Chandler, 2012). 
 

5.1.3. En formalisering av arbetet leder till en minskad status för socialarbetare 

Liljegren och Parding (2010) framhåller i sin artikel den yrkesidentitetskamp som 
råder hos såväl socionomer i stort som hos socialarbetare. Enligt dem föreligger det 
ett påtagligt motstånd till EBP och att arbeta evidensbaserat inom denna grupp, då 
detta kan tänkas ha negativ påverkan på både arbetet och professionen.  
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“Formaliseringen av arbetsuppgifterna kan […] utgöra ett problem för de 
professionellas perspektiv på grund av att en högre grad av formalisering kan 
medföra att krav på utbildning tonas ner, vilket kan leda till minskad status för 
professionen” (Liljegren & Parding, 2010:276) 

 
Genom att formalisera det sociala arbetet och ge manualbaserade modeller ett alltför 
stort inflytande kan det innebära att socialarbetares professionella status begränsas. 
Om det sociala arbetet består av utarbetade metoder som inte bara ”kartlägger och 
bedömer problemen utan även pekar ut specifika åtgärder och behandlingar” 
(Liljegren & Parding 2010:284) kan följden bli att det ställs mindre krav på 
socialarbetaren och därmed att kraven på utbildning tonas ned. Enligt Ronnby (2006) 
riskerar det att ske en fördumning av det sociala arbetet med hänsyn till detta. Detta 
skulle i sin tur leda till att socialarbetarprofessionen tillskrivs en minskad status.  
 
I studiens teoretiska referensram behandlas konsekvenserna för socialarbetares 
handlingsutrymme då det sker en minskning av socialarbetare status. Som nämnts 
tidigare i detta kapitel riskerar en svag profession att reduceras till att bli 
organisationens verktyg och kontrollen över ramverket inom vilket de arbetar 
minskar. Howe (1991) menar att en betonad överordnadkontroll samt en ökad 
formalisering kan minska socialarbetares handlingsutrymme. Vid en formalisering av 
den professionellas arbetsuppgifter kan kraven på utbildning minska. Istället för att 
utrednings- och bedömningsarbetet inom socialt arbete kräver erfarenhet eller tyst 
kunskap från den professionella, kan standardiserade bedömningsinstrument användas 
som ersättning. Det faktum att den professionella kunskapen minskar i värde 
tillsammans med att kraven på utbildning tonas ner, riskerar att leda till en 
statusminskning av socialarbetarprofessionen, något som även riskerar att inskränka 
på handlingsutrymmet.  
 

5.1.4. En utifrånstyrning av EBP minskar socialarbetares självständighet 

I vårt datamaterial förs resonemang kring vad konsekvenserna blir för det sociala 
arbetet om EBP iscensätts via centralt formulerade riktlinjer (exempelvis från 
Socialstyrelsen). Bergmark och Lundström (2008) presenterar i sin artikel denna form 
av implementering som en utifrånstyrning. En implementering av denna typ tros 
kunna skapa betydande problem för den professionella socialarbetarens 
självständighet i arbetet. Liknande farhågor att denna ökade styrning ovanifrån 
inkräktar på socialarbetares självständighet går att utläsa i kapitlet om tidigare 
forskning (se exempelvis Bergmark & Lundström, 2011; Bergmark & Lundström, 
2011)  
 
I de valda artiklarna för denna analys uttrycks från flera håll en oro för vad som 
händer med socialarbetare vid en ökad styrning. En ökad utifrånstyrning skulle 
innebära ett striktare ramverk för socialtjänsten att förhålla sig till och därmed även 
för socialarbetarna. Johansson (2007) menar att ju mer arbetet styrs av regler och 
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riktlinjer, desto mindre handlingsutrymme lämnas åt socialarbetarna. I likhet med 
Johanssons resonemang framkommer att socialarbetare kan känna sig bundna av 
lagstiftningens regler samt begränsas av organisationens ramar att göra individuella 
bedömningar (se exempelvis Evans, 2013; Hasenfeld, 1983; Svensson, Johnsson, 
Laanemets, 2008). Ett alltför hårt evidensprogram kan komma att leda till ett större 
fokus på dels centralt formulerade riktlinjer, dels organisationens regelverk. Utifrån 
Johanssons argument får socialarbetare ett minskat handlingsutrymme om EBP i 
framtiden rör sig mot ett projekt som i ännu större utsträckning än i dagsläget styrs av 
riktlinjer från Socialstyrelsen. 
 
Samtidigt anser Howe (1991) att socialarbetares handlingsutrymme minskas på grund 
av de förändringar som sker inom den offentliga sektorn. Han menar att den ökade 
styrningen av socialarbetarprofessionen beror på managerialismen med dess betoning 
på överordnadkontroll. I managerialismens anda ställs det krav på att det sociala 
arbetet systematiskt ska kunna formulera sin kunskap, praktik och sina resultat. Om 
detta inte lyckas finns det en risk för rutinisering, avprofessionalisering och 
organisatorisk styrning, något som leder till en inskränkning av handlingsutrymmet.  
 

5.1.5. RCT-studier ger otillräcklig kunskap till det sociala arbetet  

Mycket av den kritik som riktats mot EBP i datamaterialet handlar om att det har lagts 
en alltför stor vikt vid forskningsbaserade metoder. Det är resultat från metaanalyser 
av RCT-studier som har tillskrivits högst status och värde, vilket både många 
praktiker och forskare ställt sig kritiska till. Det finns ett ifrågasättande gällande 
denna typ av forskning och hur väl den går ihop med det sociala arbetet, och från flera 
håll kritiseras den forskningsbaserade kunskapen som något som inte hör hemma 
inom det sociala arbetet (Hydén, 2008, Bergmark & Lundström, 2007; Oscarsson, 
2013; Ronnby, 2006; Bergmark & Lundström, 2008). Vikten av att det sociala arbetet 
ska utgå från mer än bara utvärderade metoder och resultat från RCT-studier 
framhålls av bland andra Ronnby (2006). Han menar att metoder och tekniker endast 
utgör baskunskap och är inte tillräckligt för ett framgångsrikt socialt arbete. Han 
liknar det sociala arbetet med konst: 
 

“Man kan gå på kurs för att lära sig tekniken att måla tavlor, men man blir 
aldrig en stor konstnär genom detta. Konst är inte tekniker och metoder. Det är 
bara baskunskap, som sådan nödvändig, men ingalunda tillräcklig. Konstnär 
blir man genom att utveckla sina sinnen…” (Ronnby 2006:32) 

 
I likhet med tidigare forskning om EBP (se exempelvis Reisch & Jani, 2012; Harlow, 
Berg, Barry & Chandler, 2012; Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008) är en vanligt 
förekommande åsikt även i datamaterialet att kunskapsöverföringen mellan forskning 
och praktik brister på grund av det sociala arbetets karaktär som inte alltid går väl 
ihop med formen av dessa kvantitativa och enkelspåriga studier. Åsikten är att 
resultaten av behandlingsmetoder från RCT-studier ofta ger otillräckligt användbar 
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kunskap för att det sociala arbetets praktik ska tillfredsställas (Hydén, 2008, 
Bergmark & Lundström, 2007). I Lundström och Shanks (2013) studie framkommer 
att många verksamhetschefer anser att det sociala arbetet inte enbart borde ta hänsyn 
till resultat från RCT-studier, utan till forskning i allmänhet. De menar vidare att det 
uppstår svårigheter i hur resultat ska mätas och vad de ska förhållas till. 
Sammanfattningsvis kritiserar cheferna det hårda program som Socialstyrelsen har 
spridit. Flera vill istället införa begreppet kunskapsbaserat socialt arbete som anses 
vara ett bredare program som inkluderar flera olika typer av studier. 
 

“… evidensprojektet beskrivs som något som i första hand handlar om att 
kunna mäta effekterna av vad socialarbetarna gör. Detta samtidigt som den 
intervjuade chefen uttryckte stor skepsis om möjligheterna att mäta, eftersom 
samband kan vara svåra att uttolka.” (Lundström & Shanks, 2013:18) 

 
Av diskussionen i artiklarna går att utläsa svårigheter med att både mäta, tolka och 
värdera vetenskapliga resultat. Flertalet forskare menar att detta försvårar 
implementeringen av EBP (se exempelvis Ronnby, 2006; Liljegren & Parding, 2010; 
Oscarsson, 2013). Vidare präglas socialt arbete av klientmöten där varje fall är unikt, 
vilket gör det svårt att tillämpa evidensbaserade metoder. En behandlingsmetod kan 
ha starka bevis för att vara verkningsfull, men detta behöver inte nödvändigtvis 
innebära att metoden fungerar i alla enskilda fall. Enligt Oscarsson (2013) är “en 
evidensbaserad metod [är] bara […] evidensbaserad för de klienter som ingått i de 
effektstudier som ligger till grund för evidensbaseringen.” (Oscarsson, 2013:14). För 
att en metod ska vara brukbar eller nyttosam måste den alltid anpassas till den 
enskilda situationen (se även Engelmark 2010). I likhet med detta framhåller Hydén 
(2008) att användningen av evidensbaserade metoder i socialt arbete kan bli effektiv 
först när socialarbetare har ett reflexivt förhållningssätt och då fokus ligger på 
relationen mellan socialarbetare och klient. En åsikt som också framkommer i 
datamaterialet är att en forskningsstudie eller en kunskapsöversikt inte endast bör 
svara på frågan om vilken metod som fungerar utan måste även svara på hur, när och 
var metoden fungerar. Resonemangen ovan stämmer väl överens med Sacketts 
ursprungsmodell om EBP där klientens och den professionellas kunskap bör användas 
i beslutsfattandet i samklang med den evidensbaserade kunskapen (Bergmark & 
Lundström, 2007).  
 

5.1.6. Svårigheterna med att få tid till evidensfrågorna 

Ytterligare en aspekt som diskuteras i flera av de utvalda artiklarna är svårigheterna 
med att få tid till evidensfrågorna. Åsikten är att EBP är resurskrävande och att det 
finns en risk att organisationer och verksamheter inte mäktar med dessa frågor. Det 
finns en risk att EBP inte blir en del av organisationen eller genomsyrar det 
vardagliga arbetet (Lundström & Shanks, 2013; Bergmark & Lundström, 2007). Det 
krävs även mycket tid och energi för socialarbetare att sätta sina handlingar i relation 
till den dokumenterade kunskapen som finns. Själva dokumenterandet i sig är också 
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en tidskrävande process (Liljegren & Parding, 2010). I Rymans (2009) artikel 
framkommer att bristen på tid är något som präglar socialarbetares vardagliga arbete. 
Vidare behövs just tid för att det sociala arbetet ska kunna ta hänsyn till alla de tre 
kunskapskällorna som är grundidén till EBP. För att socialarbetare ska inneha den 
bästa kunskapen måste de ges tid och möjlighet till att arbeta kunskapssökande 
(Ryman, 2009; Bergmark & Lundström, 2006). 
 
Implementeringen av EBP och socialarbetares tillämpning av evidensbaserade 
metoder har konsekvenser på socialarbetares vardagliga arbete. Dels kan det antas 
vara energi- och tidskrävande för socialarbetaren att mäta, tolka och värdera resultat, 
dels tar det tid för socialarbetare att sätta sig in i den senaste forskningen. Ett arbete 
under tidspress kan enligt Johansson (2007) leda till fler skyndsamma handläggningar 
samt en ökad benägenhet att följa organisationens regler och rutiner, något som 
minskar handlingsutrymmet.  
 

5.1.7. Sammanfattning av nackdelar med en implementering av EBP i socialt 
arbete 

Detta kapitel har hittills behandlat de nackdelar en implementering av EBP har för det 
sociala arbetet utifrån diskussionen i de utvalda artiklarna. Många som är skeptiska 
till en implementering av EBP kopplar begreppet till en standardisering och 
formalisering av arbetet. Hos många praktiker förekommer åsikten att det är svårt att 
få tid till evidensfrågorna. En tidsbegränsad arbetssituation kan medföra att 
socialarbetare i högre grad följer de regler och förordningar som finns inom 
organisationen. Detta anses kunna minska handlingsutrymmet hos socialarbetarna. 
Det har även riktats kritik mot RCT-studier och att den kunskap dessa ger inte går att 
applicera på det sociala arbetet. Arbetets karaktär är alltför komplext och den 
forskning och den kunskap som tillämpas i arbetet måste anpassas efter den enskilda 
situationen. Skeptikerna menar vidare att ett alltför strikt införande av 
evidensprogrammet har en negativ inverkan för klienterna. Det finns en rädsla för att 
både den enskilda klientens kunskap och “det mänskliga mötet” mellan socialarbetare 
och klient ska åsidosätts. Här framkommer åsikten om att det handlingsutrymme 
socialarbetare besitter kan användas för att frångå klienters rättigheter. Med en 
evidensbasering riskerar även den “tysta kunskapen” att förlora sitt värde. Om den 
“tysta kunskapen” måste lämna plats för den forskningsbaserade kunskapen finns en 
överhängande risk att socialarbetarprofessionen tillskrivs en minskad status. Detta tror 
många skulle leda till ett inskränkande av handlingsutrymmet då en hög grad av 
professionell kunskap är avgörande för att socialarbetare ska kunna utnyttja sitt 
handlingsutrymme.  
 

5.2. Fördelar med implementeringen av EBP i socialt arbete   
I detta kapitel presenteras de argument som, utifrån diskussionen om en 
implementering av EBP, anses ha en positiv påverkan på det sociala arbetet. Kapitlet 
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behandlar även de konsekvenser för socialarbetaren och dennes handlingsutrymme 
som går att utläsa utifrån dessa positiva argument.  
 

5.2.1. Perverteringen av EBP och felaktiga uppfattningar om dess innebörd 

I diskussionen i tidskrifterna riktas det kritik mot Socialstyrelsens arbete med att 
införa EBP i den svenska socialtjänsten. Kritiken har huvudfokus på de implikationer 
som en forskningsbasering av socialt arbete kan innebära. Som tidigare nämnts finns 
uppfattningen att relationen mellan den professionella och klienten påverkas negativt i 
och med att den evidensbaserade kunskapen får mer utrymme. Att detta är en felaktig 
tolkning av EBP:s innebörd framhävs dock tydligt från andra håll i datamaterialet. Det 
finns ett ifrågasättande av denna bild av EBP som ofta lyfts fram i debatten och bland 
andra Oscarsson (2013) förklarar den som mångt och mycket felaktig. Ett 
evidensbaserat arbetssätt innebär att socialarbetare fattar beslut om lämpliga insatser 
genom att sätta utvärderade behandlingsmetoder i relation till sina egna kunskaper 
och erfarenheter samt klientens önskemål. Oscarsson (2006) framhåller att EBP 
istället har kommit att handla om något annat och gå ifrån denna ursprungsidé. Ofta 
illustreras EBP på ett “perverterat” sätt i debatten och skiljer sig starkt från 
originalversionen. Att EBP skulle innebära en förenkling eller mekanisering av det 
sociala arbetet anses vara en felaktig tolkning. I datamaterialet framkommer 
exempelvis att många socialarbetare betonar det beroendeförhållande som råder 
mellan metod och relation. De ser metoderna som en inkörsport till skapandet av 
relationer samtidigt som en bra relation är en förutsättning för att klienten ska ha 
viljan att testa en specifik metod. “… handlingsutrymmet möjliggör att klientens 
unika behov och situation kan mötas på bästa sätt…” (Liljegren & Parding, 
2010:274). Denna åsikt, om att det evidensbaserade arbetet faktiskt lämnar utrymme 
för brukarmedverkan och därmed gynnar den enskilde brukaren, går att utläsa i flera 
av artiklarna (se exempelvis Oscarsson, 2013; Denvall & Johansson, 2012).  
 

5.2.2. EBP leder till transparens och rättssäkerhet inom det sociala arbetet  

I studiens datamaterial framstår en socialtjänst som baseras på “tyst kunskap”, 
sedvänjor och värderingar som mycket problematisk med anledning av 
rättssäkerheten och detta är även det främsta argumentet för en implementering av 
evidensbaserade metoder. De som förespråkar EBP i studiens datamaterial menar att 
praktiken ska utgå från det som har tillskrivits evidens (Liljegren & Parding, 2010). 
Att se socialt arbete som ”konst” och socialarbetaren som en ”konstnär” är något om 
avvisas kraftfullt. I datamaterialet framkommer det från flera håll att socialtjänsten 
idag präglas av en brist på transparens och otydliga motiveringar av valet av insatser. 
Vidare upplevs svenskt socialt arbete som auktoritetsbaserat: verksamheter bedrivs på 
förordningar från auktoriteter som fattar beslut utan vetenskaplig grund. Insatser och 
arbetsmetoder baserat på sedvänjor och värderingar borde inte förekomma. Dessutom 
kritiseras ett arbetssätt utifrån ”tyst kunskap” då det leder till att de professionella inte 
alltid kan verbalisera eller motivera vad deras handlingar är baserade på. Det blir då 
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även svårt för utomstående att förstå handlingarna eller valet av insatser om de 
exempelvis inte finns nedskrivna.  
 

“En problematik med tyst kunskap är att den kan bli godtycklig […] En annan 
problematik handlar om att kunskapen till stor del blir personbunden, och 
därmed blir organisationen sårbar.” (Liljegren & Parding, 2010:279) 

 
De främsta argumenten för en evidensbasering av det sociala arbetet kan utläsas från 
diskussionen vara av etiska skäl. Även i kapitlet om tidigare forskning presenteras 
vikten av att den kunskap som ligger till grund för beslut finns tillgänglig för alla och 
att kunskap baserad på personliga erfarenheter försvårar detta (se exempelvis Reisch 
& Jani, 2012; Harlow, Berg, Barry & Chandler 2012). Att arbeta utifrån metoder samt 
att fatta beslut om interventioner som saknar bevis för verkan, är inte bara ineffektivt 
och ett slöseri på resurser, utan riskerar att vara direkt skadligt för klienterna. I 
datamaterialet förknippas en evidensbasering generellt sätt med en ökad kvalitet på 
det sociala arbetet tillsammans med stora fördelar för rättssäkerheten, detta i likhet 
med den ursprungliga nationella avsikten med EBP som presenteras i kapitlet om 
tidigare forskning (se SOU, 2008; Jonsson, 2006). Att arbeta efter evidens ses som att 
arbeta på ett bevisat sätt vilket ökar chanserna för goda resultat. Ett mer resultatstyrt 
socialt arbete innefattande regelbundna uppföljningar bidrar till effektivitet och att 
resurser används på rätt sätt. Genom standardisering av arbetet förväntas även klienter 
få likvärdiga insatser oavsett exempelvis bostadsort (se exempelvis Oscarsson, 2006; 
Denvall & Johansson, 2012; Liljegren & Parding, 2010).  
 

5.2.3. En starkare koppling till vetenskapen ökar socialarbetarens status  

I datamaterialet går att utläsa en positiv inställning till vad en evidensbasering kan 
tillföra socialarbetarprofessionen. “Anknytning till vetenskapen intresserar bland 
annat därför att det ger högre status åt professionen.” (Ronnby, 2006:29). Detta citat 
tyder på att en starkare koppling till vetenskapen samt att kunna påvisa resultat är 
något som ökar professionens status. Om socialarbetare kan motivera varför de 
handlar på ett visst sätt och mot vilken bakgrund de fattar beslut, ökar legitimiteten 
för arbetet. Det i sin tur leder till ett ökat förtroende från såväl klienter som från 
allmänheten samt en ökad status av hela socialarbetarprofessionen (Ryman, 2009; 
Ronnby, 2006; Lundström & Shanks, 2013). Som framkommer av tidigare forskning 
var den ursprungliga svenska nationella avsikten med implementeringen av EBP 
bland annat att höja kompetensen och statusen för socialarbetarprofessionen. 
Socialarbetare får inte längre legitimitet enbart genom professionen utan arbetet och 
insatserna måste kunna mätas i en vetenskaplig kontext, utifrån objektiva externa 
kriterier. EBP blir ett medel för att uppfylla dessa krav samt skapa legitimitet till 
professionen (se exempelvis SOU, 2008; Jonsson, 2006; Harlow, Berg, Barry & 
Chandler 2012; Blom & Morén, 2011; Bergmark, Lundström, Minas & Wiklund, 
2008) 
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Handlingsutrymme är enligt Liljegren & Parding (2010) något som de professionella 
värderar högt och strävar efter. Trots alla de oenigheter kring socialt arbete kan en 
gemensam införståddhet utläsas i datamaterialet att socialarbetarprofessionens 
legitimitet och status båda är förutsättningar i förhandlingen om handlingsutrymme 
(se exempelvis Liljegren & Parding, 2010). En ökning av professionens status och 
legitimitet är alltid prioriterat och ses alltid som eftersträvansvärt. 
Handlingsutrymmets beroende av den professionellas status och legitimitet är även 
något som behandlats i den teoretiska referensramen. Om socialarbetare utåt sätt 
systematiskt kan formulera sin kunskap, praktik och resultat ökar legitimiteten, 
statusen och vidare möjligheten till ett större handlingsutrymme (se exempelvis Evans 
& Harris 2004; Östberg 2010). Vidare är rättssäkerheten något som påverkar 
professionens legitimitet. Om en starkare koppling till vetenskapen kan leda till en 
ökad legitimitet, ökar även möjligheten till ett vidgat handlingsutrymme.  
 

5.2.4. EBP implementerad genom inifrånstyrning ökar socialarbetares 
självständighet 

En implementering av EBP kan, som tidigare beskrivits, implementeras på två olika 
sätt; antingen inifrån där socialarbetarna själva granskar evidensläget eller genom 
manualer och riktlinjer ovanifrån. En åsikt i datamaterialet är dock att riktlinjer 
ovanifrån är något som sällan kommer till användning i det praktiska sociala arbetet 
(Bergmark & Lundström, 2006). Denna kritik implicerar att arbetet mot ett mer 
evidensbaserat socialt arbete istället borde komma inifrån verksamheten och från de 
yrkesverksamma socialarbetarna själva. Bergmark och Lundström (2006) beskriver 
detta arbetssätt som Sacketts modell. Från vissa håll i forskningsvärlden samt från det 
praktiska fältet förespråkas denna modell, där socialarbetarna är de som kritiskt 
granskar den tillgängliga forskningen och evidensläget samt tillämpar de 
interventioner de anser lämpligast. En inifrånstyrning där socialarbetarna själva får 
fatta beslut om att inkludera forskning eller inte kan tänkas öka deras självständighet. 
Detta kan sättas i korrelation med argumentet presenterat under negativa 
konsekvenser för socialarbetarprofessionen, att socialarbetares självständighet 
tenderar att minska vid en utifrånstyrning. 
 
Det framkommer från datamaterialet, i samspel med Sacketts ursprungliga tanke om 
EBP, att Socialstyrelsen utgår från att socialarbetaren själv granskar evidensläget och 
beslutar om vilken forskning som ska inkluderas i arbetet. Utifrån denna ståndpunkt 
framstår det som att handlingsutrymmet behålls relativt stort då det arbetas med 
evidensfrågan mer lokalt. Socialarbetarna lämnas ett utrymme att själva bestämma 
över deras yrkesutövande och vad arbetet ska utgå från för forskning. Utifrån vad som 
presenteras i den teoretiska referensramen menar Lipsky (1980) att detta utrymme 
skapar en stor frihet och självständighet i arbetet, trots de lagar, regler och 
överenskommelser som styr organisationen.  
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5.2.5. Sammanfattning av fördelar med implementeringen av EBP i socialt 
arbete 

Förespråkarna för EBP lutar sig framförallt mot det faktum att det har skett en 
feltolkning av begreppet och dess innebörd för det sociala arbetet. Att EBP skulle 
innebära att det sociala arbetet frångår klientens kunskap och relationen mellan klient 
och professionell, är något som starkt bortvisas. Istället menar förespråkarna att EBP 
är till fördel både för klienten och den professionella. Klienten tillförsäkras en större 
rättssäkerhet i utrednings- och bedömningsarbetet och den professionellas ställning i 
förhållande till organisationen stärks då en närmare koppling till vetenskapen ökar 
legitimiteten för professionen. Argument för att socialarbetares handlingsutrymme 
kan komma att öka av en implementering går att utläsa i diskussionen. Dels möjliggör 
en inifrånstyrning av EBP att socialarbetares självständighet i arbetet kan komma att 
öka, dels leder en ökad professionell status till möjligheten att påverka det ramverk 
inom vilket de arbetar.  

 

5.3. EBP-projektet som ett ofärdigt koncept i svenskt socialt arbete 
I kodningen av datamaterialet användes den första frågeställningen som 
utgångspunkt. Syftet var att upptäcka de för- och nackdelar med EBP som kan utläsas 
ur diskussionen i de valda tidskrifterna. Ett tema som tydligt framträtt i vårt material 
var åsikten om att EBP ännu är ett ofärdigt koncept i det svenska sociala arbetet. 
Detta tema anses varken vara ett argument för eller emot en implementering, utan 
snarare ett konstaterande och något som kan komma att påverka såväl det sociala 
arbetet som socialarbetares handlingsutrymme både positivt och negativt. Av den 
anledningen har detta tema tillskrivits en egen rubrik och fungerar som avslutande del 
av kapitlet.  

I Lundström och Shanks (2013) artikel behandlas uppfattningen av EBP som ett 
ofärdigt koncept. Artikeln behandlar resultatet av deras studie, där socialarbetare och 
verksamhetschefers osäkerhet kring evidensprojektet tydliggörs. Syftet med studien 
var att lyfta fram deras åsikter och tankar om Socialstyrelsens projekt att 
implementera EBP. Det huvudsakliga intrycket av svaren var en upplevelse av 
frånvaro av systematik. Det framkom att cheferna önskade tydligare anvisningar om 
vad som anses vara evidensbaserade metoder samt vilka interventioner de borde 
använda inom verksamheterna. 

“ … programmet måste redigeras för att passa i den lokala verkligenheten […] 
EBP är i en institutionalisering, i en fas där motstånd är möjligt och 
förhandlingar nödvändiga.” (Lundström & Shanks, 2013:119) 

 
I Lundström och Shanks studie framkom en önskan om en tydlighet och hjälp med att 
systematisera arbetet mot en evidensbaserad praktik. Denna framställning av attityder 
mot EBP stämmer även väl överens med det som framkommit av vår granskning av 
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den tidigare forskningen. I verksamheterna efterfrågas fler riktlinjer och mer 
vägledning i arbetet med att identifiera den bästa möjliga kunskapen samt överföra 
detta i praktisk handlande (se exempelvis Avby, Nilsen & Dahlgren, 2013; Bergmark 
& Lundström, 2000; Blom & Morén, 2011; Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008; 
Bergmark & Lundström, 2011).  
 
Den satsning som gjorts på EBP genom överenskommelsen mellan stat och SKL ses 
även från flera håll i vårt datamaterial som ett ofärdigt koncept och som inte består av 
mycket mer än principiella uttalanden och uppräkningar av några få evidensbaserade 
metoder (Oscarsson, 2013; Denvall och Johansson, 2012). Denvall och Johansson 
(2012) hänvisar i sin artikel till en utvärdering som gjorts av satsningen på EBP. 
Stadskontoret fick i uppdrag från regeringen att göra denna utvärdering. Trots att 
Stadskontoret i huvudsak ser positivt på satsningen ifrågasätts den med anledning av 
dess vaga formulering, svåröverblickbarhet och saknad av konkreta delmål. Denvall 
och Johansson (2012) påvisar liknande resultat i sin egen granskning av den plattform 
om EBP som skapats via överenskommelsen mellan staten och SKL. 

“Den [överenskommelsen] saknar vägledning om vilken slags kunskap som 
forskarsamhället ska bidra med, hur yrkesverksamma tjänstemäns välgrundade 
erfarenheter ska kunna utnyttjas vid beslutsfattande eller på vilket sätt som 
brukares, patienters eller klienters åsikter kan systematiseras. En kritisk bild 
av ett urvattnat, tomt program med bristande analys. Det är den principiella 
inställningen om en kommande evidensbaserad framtid som man är överens 
om” (Denvall & Johansson, 2012:40) 

Detta står i likhet med vad som framkommer av tidigare forskning om EBP-projektet 
som tomt och otydligt till sitt innehåll (Oscarsson, 2009). Av Denvall och Johanssons 
(2012) granskning av plattformen samt av tidigare forskning (se exempelvis Marsh & 
Fisher, 2007), påvisas även brister i projektet med att införa EBP rörande vilken roll 
forskarsamhället bör spela. Det behövs ett svar på frågan om vad forskningen ska 
bidra med för kunskap och det behövs vidare en tydligare koppling mellan forskning 
och praktik. Enligt Denvall och Johansson (2012) är det oklart vad akademin har för 
roll.  

De brister som påvisats i Socialstyrelsens arbete mot EBP inom socialtjänsten om den 
oklara kopplingen mellan forskning och praktik kan antas korrelera med 
nästkommande kritiska punkt: bristen på vetenskapligt utprövade interventioner. I 
vårt datamaterial anses detta från flera håll vara ett grundproblem vid tillämpningen 
av EBP (Lundström & Shanks, 2013; Denvall & Johansson, 2012; Bergmark & 
Lundström, 2007). Socialarbetare som önskar arbeta evidensbaserat har inte mycket 
att hålla sig till om de ser till de mer etablerade producenterna av evidens som 
Socialstyrelsen, Campbell Collaboration eller SBU. Med anledning av detta menar 
Lundström och Shanks (2013) att EBP är ett motsägelsefullt program: det finns krav 
på att arbeta evidensbaserat, men lite evidens att tillgå. Denvall och Johansson (2012) 
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kompletterar: “För att kunna lyckas med implementeringen av en evidensbaserad 
praktik krävs något att implementera.” (Denvall & Johansson, 2012:31) 

Ett evidensbaserat program som framstår som ett ofärdigt koncept och tomt i sitt 
innehåll, kan tänkas påverka socialarbetares handlingsutrymme på olika sätt utifrån 
studiens teoretiska referensram. Handlingsutrymmet finns som bekant i utrymmet 
mellan aktör och struktur (Lipsky, 1980). Strukturen kring socialarbetaren utgörs 
bland annat av den närmaste organisationen, exempelvis en IFO-enhet. 
Socialstyrelsens projekt med att implementera EBP syftade till att stärka 
socialarbetares roll gentemot organisationen genom att de själva använder 
forskningen i arbetet. Det framkommer däremot från datamaterialet att socialarbetare 
efterlyser en tydligare vägledning i hur det evidensbaserade arbetet konkret ska gå till. 
Frågan blir vad som händer med socialarbetares handlingsutrymme när det ges 
otydliga direktioner, såväl utifrån den egna professionen som den närmaste 
organisationen, om att arbeta mer självständigt. Svensson, Johnsson och Laanemets 
(2008) belyser det tolkningsutrymme som ofta lämnas åt socialarbetare. EBP-
projektet kan hittills ses som något som lämnar ett stort tolkningsutrymme med 
anledning av dess otydlighet. Denna situation skulle kunna argumenteras vara till 
fördel för socialarbetares samt möjliggöra en expansion av deras handlingsutrymme. I 
likhet med vad Lindelöf och Rönnbäck (2007) framhåller, om att socialarbetare ofta 
inte utnyttjar det utrymme som en ramlag medger, kan det dock argumenteras för 
motsatsen. Svensson, Johnsson & Laanemets (2008) framhäver även socialarbetares 
tendens till att följa lokala normer och bestämmelser, då de kan fungera som stöd och 
skydd. Oklara direktioner från Socialstyrelsen skulle kunna leda till att socialarbetare 
söker ännu mer stöd från den egna organisationen i rädsla för att göra fel och tvingas 
stå till ansvar. Det finns således en risk att socialarbetare alltmer förhåller sig inom 
organisationens ramverk med ett otydligt EBP-projekt, något som minskar deras 
handlingsutrymme.  

 
6. Diskussion  
I detta avslutande kapitel presenteras först en summering av resultatet av uppsatsen. 
Sedan följer en övergripande diskussion, en metoddiskussion och slutligen ett 
resonemang kring vilka implikationer denna uppsats kan ha för forskning och praktik.  
 

6.1. Summering av studiens resultat  
I det förra kapitlet presenterades den vetenskapliga diskussionen om EBP utifrån 
tidskrifterna Socionomen, Akademikern och Socialvetenskaplig tidskrift. Där 
framkommer att det generellt sätt råder en positiv inställning till EBP och vad det kan 
innebära för kvaliteten av det sociala arbetet. Det råder även förhoppningar om att 
socialarbetarprofessionens status kommer att höjas då beslut kan motiveras genom att 
hänvisa till evidensbaserade studier. Den skepsis och kritik mot EBP och dess 
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implementering riktar sig mot de förändringar som håller på att ske i socialt arbete. 
Som tidigare nämnts är det inte begreppet EBP i sin helhet som kritiseras, utan en 
evidensbasering av det sociala arbetet. Socialt arbete har “det mänskliga mötet” 
mellan klient och socialarbetare som utgångspunkt och huvudfokus har därmed 
tidigare legat på de två kunskapskällorna den professionellas kunskap och erfarenhet 
samt klientens önskemål och värderingar. Det är just de ökade kraven på att använda 
evidensbaserade metoder som är förändringen som nu sker i socialt arbete. 
Skeptikerna kopplar således EBP till ökade krav på användningen av evidensbaserade 
metoder samt en standardisering av arbetet. Det finns en rädsla hos många att “det 
mänskliga mötet” med klienten åsidosätts samt att den evidensbaserade kunskapen 
ska ersätta den tysta kunskapen. Om socialarbetares egna erfarenheter och värderingar 
inte tillskrivs lika stort värde kan socialarbetarprofessionen komma att negligeras. En 
avprofessionalisering kan i sin tur innebära att socialarbetares autonomi, det vill säga 
handlingsutrymme, minskar.  
 
Socialstyrelsens arbete med att implementera EBP ses dock på många håll som ett 
ofärdigt koncept och det råder en utbredd osäkerhet gällande hur man i praktiken 
faktiskt ska arbeta utifrån EBP. Vem eller vilka som borde ha ansvaret för att 
evidensbasera det sociala arbetet råder det delade meningar om. Många chefer och 
praktiker önskar mer vägledning och riktlinjer från Socialstyrelsen om hur EBP bör 
tillämpas i praktiken. De är positivt inställda till EBP som ett så kallat top-down-
projekt. Från andra håll råder en önskan om att praktiker själva borde driva arbetet 
mot en mer evidensbaserad praktik. Det finns en inbyggd förhoppning om att detta 
kan leda till en ökning av socialarbetarens status. Avslutningsvis lyfts det fler och fler 
röster om att det har skett ett missförstånd om vad EBP egentligen innebär utifrån 
dess grundidé. EBP bör inte likställas med evidensbaserade metoder utan bör istället 
ses i sin helhet som en integration av forskning, praktikers erfarenhet och klienters 
önskemål och värderingar. Det hävdas att detta skulle ge professionen ökad legitimitet 
och därmed ökat handlingsutrymme.  
 

6.2. Övergripande diskussion  
Nedan följer en övergripande diskussion av resultatet. I syfte att göra en koppling 
mellan resultatet i denna studie och tidigare forskning är diskussionen är upplagd 
utifrån de tre kontroverserna presenterade i studiens andra kapitel. Den första delen 
utgår från kontroversen om från vilket håll en implementering av EBP borde ske, 
samt vilken kunskap som borde ligga till grund för beslut inom socialt arbete. Den 
andra delen utgår från kontroversen om huruvida det går att förena EBP och socialt 
arbete. Den tredje och avslutande delen utgår från kontroversen om hur 
socialarbetarprofessionen påverkas av EBP. 
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6.2.1. Osäkerheten kring EBP och hur implementeringen påverkar 
socialarbetares handlingsutrymme 

EBP har på idéplanet inom socialt arbete fått stort genomslag. I likhet med tidigare 
forskning har det i granskningen av datamaterialet dock upptäckts en mycket 
mångfasetterad och komplex bild av EBP. Det förekommer en stor osäkerhet kring 
vad förhållningssättet egentligen innebär. Det råder även missförstånd och oenigheter 
gällande vad EBP borde innefatta. Det pågår fortfarande en 
institutionaliseringsprocess och det debatteras livligt om det kan praktiseras inom 
socialt arbete samt hur det i så fall ska implementeras. Dessutom diskuteras hur en 
implementering kan förväntas påverka socialarbetarna och deras arbete samt deras 
relation till klienterna. 
 
Den osäkerhet som fortfarande präglar implementeringen av EBP antas både kunna 
öka och minska handlingsutrymmet för socialarbetarna. Handlingsutrymmet anses 
kunna öka i och med det tolkningsutrymme som de oklara direktiven lämnar till 
socialarbetarna. Helt tvärt emot anses oklara direktioner från Socialstyrelsen kunna 
leda till att socialarbetare, för att skydda sig i arbetet, i högre grad kommer att förhålla 
sig till och följa de regler som finns inom den egna organisationen, vilket anses 
inskränka på deras handlingsutrymme. Vidare råder det i dagsläget ett 
förhandlingsstadium om från vilket håll EBP ska implementeras. Det står inte klart 
om vem som kommer tilldelas huvudansvaret för en evidensbasering i framtiden. 
Kommer EBP att bli ett fullskaligt top-down projekt med en hård styrning uppifrån i 
form av riktlinjer, modeller, manualer och rutiner? Eller kommer projektet att styras 
inifrån, mer lokalt, av varje enskild kommun i samspel med Socialtjänstlagen som 
ramlag? Vissa tar ytterligare ett steg och önskar se EBP som ett arbetssätt som 
socialarbetarna själva driver och styr över. I Sverige har Socialstyrelsen initierat och 
drivit arbetet. Ur vårt material har vi kunnat utläsa en positiv inställning till EBP som 
ett top-down projekt. Däremot förekommer åsikten att Socialstyrelsen inte har 
tillhandahållit tillräckligt med vägledning och riktlinjer, vilket både chefer och 
praktiker önskar mer av. En utifrånstyrning av denna typ skulle innebära ett striktare 
ramverk för socialarbetarna att förhålla sig till, och ett regelstyrt arbete anses 
korrelera med ett minskat handlingsutrymme. En inifrånstyrning av EBP skulle kunna 
få helt andra konsekvenser för socialarbetarnas handlingsutrymme än en så kallad top-
down styrning. En åsikt som framkommer i vårt material är att ett evidensbaserat 
arbete borde komma inifrån verksamheterna och från socialarbetarna själva. Detta 
samspelar med den ursprungliga tanken om EBP att socialarbetaren själv ska arbeta 
med att kritiskt granska evidensläget och fatta beslut om att inkludera forskning i 
beslutsprocessen. Socialarbetarna skulle, utifrån denna typ av styrning, lämnas ett 
utrymme att själva bestämma vilken forskning de ska utgå från i arbetet. Utifrån 
denna ståndpunkt framstår det som att handlingsutrymmet behålls relativt stort då det 
arbetas med evidensfrågan mer lokalt. Hur och från vilket håll EBP fortsättningsvis 
implementeras påverkar i allra högst grad socialarbetarens handlingsutrymme.  
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En stor del av diskussionen om EBP handlar om vilken kunskap som ska tillskrivas 
högst värde. Det råder oenigheter gällande om det är den evidensbaserade kunskapen 
eller den professionella (tysta) kunskapen som borde ligga till grund för arbetet. Den 
tysta kunskapen, med sin personliga prägel, menar många är viktig i det sociala 
arbetet. Det förekommer en rädsla över att den tysta kunskapen ska ersättas av den 
evidensbaserade kunskapen, vilket kan innebära att socialarbetaren kan komma att 
avprofessionaliseras och tillskrivas en minskad status. Dessa aspekter betraktas som 
förutsättningar för att socialarbetare ska kunna förhandla om handlingsutrymme. Den 
samlade rädslan handlar därmed om att en inskränkning av socialarbetares 
handlingsutrymme kommer att ske då den tysta kunskapens status minskar. 
Förespråkare för den evidensbaserade kunskapen menar istället att den ger arbetet en 
vetenskaplig grund, ökar kvalitén på arbetet samt gör det mer rättssäkert. Detta kan i 
sin tur leda till en ökad legitimitet i arbetet och en ökad status för 
socialarbetarprofessionen, vilka är två aspekter som anses avgörande för ett ökat 
handlingsutrymme. Det framkommer dock av denna studie att dessa två olika typer av 
kunskaper inte behöver utesluta varandra. Åsikten om att kunskap från 
forskningsstudier inte bör diktera över det vardagliga sociala arbetet förekommer 
såväl av datamaterialet som av tidigare forskning. Många av förespråkarna för den 
vetenskapliga kunskapen framhäver just att en metod inte ska användas enbart för att 
den har stöd av forskning. De betonar istället vikten av ett rationellt tänkande samt 
kritiskt granskande och bedömande av de empiriska beläggen. Här behöver således 
inte förhastade slutsatser dras där det antas att förespråkarna för evidensbaserad 
kunskap menar att den helt ska ersätta den tysta kunskapen. En kombination av 
kunskaperna, där vetenskapen kombineras med kunskap och erfarenhet hos den 
enskilda socialarbetaren, borde göra det sociala arbetet ännu mer rättssäkert och 
därmed vara att föredra.  

 
6.2.2. Diskussion om huruvida EBP och socialt arbete kan förenas 

Från flera håll i såväl materialet som av tidigare forskning förekommer åsikten om att 
EBP och socialt arbete inte går att förena. Vissa menar att forskning inte borde diktera 
över det sociala arbetet. Det är resultat från RCT-studier som har kommit att 
tillskrivas högst värde. Men då denna enkelspåriga form av utvärderingar misslyckas 
med att förlika sig med det sociala arbetet, bör hänsyn tas till forskning i allmänhet. 
Förespråkarna för EBP menar å andra sidan inte att det enbart skulle vara resultat från 
RCT-studier som ger evidens. De menar istället att den bästa tillgängliga kunskapen 
kan härstamma från såväl RCT-studier som från forskning av andra typer. Resultaten 
från vetenskapliga studier måste sättas i relation till sammanhanget, det går inte att 
uttala sig om vad för slags forskning som ger tillräcklig evidens. Att utgå från 
forskning i arbetet borde ses som någonting bra, då arbetet får en vetenskaplig grund 
och får legitimitet. Problemet grundar sig dock i att kritiker till EBP står fast vid att då 
huvudfokus läggs på den evidensbaserade kunskapskällan, kommer de andra “två 
benen” att hamna i skymundan. Det går att utläsa en rädsla över att ökade krav på 
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utvärdering kan öka benägenheten för socialarbetare att följa metoder till punkt och 
pricka, vilket kan göra dem bundna i sitt arbete och därmed begränsa deras 
handlingsutrymme. Metoder kan även begränsa klienternas möjlighet till påverkan. 
Istället för att fokusera på att hjälpa klienterna är risken stor att arbetet begränsas till 
att omfatta vad som är möjligt att genomföra utifrån organisationens regler samt det 
forskning visat. Syftet med EBP är inte att helt åsidosätta kunskapskällorna från 
klienten och den professionella. Istället ämnar man kombinera de tre 
kunskapskällorna för att förbättra det sociala arbetet. Åsikten om att EBP är 
detsamma som ett införande av evidensbaserade insatser kan därmed ses som ett stort 
missförstånd. I förhållningssättet ingår att komplettera den bästa evidensen med 
kunskap och erfarenhet från den professionella samt behov och önskemål från den 
enskilda individen. Med en implementering av EBP vill man inte begränsa varken den 
professionella eller klienten utan man förespråkar en fri dialog mellan dessa två.   

Ytterligare en kritik som framkommer av materialet handlar om att det är brist på 
vetenskapligt bevisade insatser inom det sociala arbetet. Men vad är det som säger att 
denna brist skulle förhindra en implementering av EBP?  

 

6.2.3. Diskussion om hur socialarbetarprofessionen påverkas av EBP  

I våra valda artiklar uttrycks även från flera håll en oro för vad som händer med 
socialarbetarprofessionen vid en implementering av EBP. Oavsett om det införs fler 
riktlinjer och policys har socialarbetare, på grund av professionens utformning, 
resurser att sätta in för att försvara sig mot ökade krav. Ett visst handlingsutrymme är 
en förutsättning då riktlinjer och förordningar måste tolkas och sättas in i 
sammanhang. Professionens status är även beroende av samhällets syn och hur 
mycket samhället “tror på” det som socialarbetarna gör. Professionens legitimitet är 
således en avgörande faktor för hur handlingsutrymmet kan komma att påverkas. I 
vårt material finns det olika åsikter gällande om socialarbetares legitimitet kommer att 
öka eller minska av implementeringen av EBP. Den kan öka då socialarbetare kan 
motivera samt hänvisa sina beslut till forskning. Legitimiteten anses från andra håll 
även kunna minska dels med anledning av att den “tysta kunskapen” får mindre 
betydelse, dels av att en standardisering och rutinisering kan leda till minskade krav 
på utbildning. Trots alla de oenigheter kring socialt arbete framkommer det i vårt 
material en gemensam införståddhet i att socialarbetarprofessionens legitimitet och 
status är förutsättningar i förhandlingen om handlingsutrymme. En ökning av 
professionens status är alltid prioriterat och ses alltid som eftersträvansvärt.  

 

6.2.4. Avslutande kommentarer 

Avslutningsvis bör poängteras att de oenigheter som råder kring begreppet EBP måste 
klaras ut för att det ska gå att dra några faktiska slutsatser av hur socialarbetares 
handlingsutrymme kan komma att påverkas av en implementering. De som är 
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skeptiska till EBP har i mångt och mycket missuppfattat vad förhållningssättet 
innebär. De ger skenet av att bara se begränsningar med en implementering av EBP. I 
hög grad kan denna negativa kritik ha sin utgångspunkt i en rädsla för förändringar. 
Vi författare hoppas på att EBP alltmer börjar ses som en möjlighet till positiv 
utveckling inom det sociala arbetet och något som är till fördel för såväl klienter som 
socialarbetare. Istället för att diskussionen ska präglas av missförstånd, önskar vi att 
den istället fokuseras på hur den vetenskapliga kunskapen på bästa sätt implementeras 
i praktiken.  

 
6.3. Metoddiskussion 
För att samla in material till denna uppsats har vi med hjälp av relevanta nyckelord 
sökt fram artiklar i tidskrifter som behandlar socialt arbete. Vi författade var från 
början intresserade av den vetenskapliga diskussionen i en svensk kontext och valde 
därför artiklar i svenska tidskrifter. Men då varken tidigare forskning eller våra 
utvalda artiklar enbart har handlat om implementeringen av EBP i Sverige, har vi 
heller inte kunnat göra den avgränsningen fullt ut i analysen. Detta är något vi varit 
medvetna om under arbetets gång. Att vi inte kunnat avgränsa oss till en svensk 
kontext ser vi dock inte som något negativt då det framkommit att diskussionen 
beträffande EBP ser mer eller mindre likadan ut i hela västvärlden. 
 
När vi inledde sökandet av datamaterial hade vi i förväg inte bestämt att inkludera 
artiklar mellan ett visst tidsspann. Vi hade kunnat bestämma mellan vilka år vi ville 
studera artiklar men risken hade då varit att vi antingen hittade för mycket eller för 
lite material. Eftersom EBP är ett relativt nytt förhållningssätt var vi intresserade av 
att studera den aktuella situationen och därför började vi datasökningen från dagens 
årtal. Därefter samlade vi in material bakåt i tiden och när vi hade inkluderat artiklar 
från år 2006 upplevde vi, som vi nämnde i metodavsnittet, en så kallad teoretisk 
mättnad. Vi hade då hittat 12 artiklar av olika slag som vi upplevde vara tillräckligt 
för att kunna genomföra en analys och besvara våra frågeställningar. Det vi dock 
upplevde som en svårighet i sökandet av material var att hitta artiklar som konkret 
behandlade frågan om hur en implementering av EBP påverkar socialarbetares 
handlingsutrymme. Detta var nämligen något som berördes i direkt mening i väldigt 
liten utsträckning i datamaterialet. Men som tidigare nämnts är socialarbetares 
handlingsutrymme något som påverkas av en implementering av EBP oavsett om 
begreppet används eller inte. Det har därför varit möjligt att utifrån den teoretiska 
referensramen tillsammans med de negativa och positiva argumenten av en EBP-
implementering för det sociala arbetet i stort, analysera även hur socialarbetare och 
deras handlingsutrymme påverkas.  
 



 44 

6.4. Implikationer för forskning och praktik 
Resultatet av denna studie hoppas vi kunna skapa en förståelse för hur 
implementeringen av EBP i socialt arbete behandlas i en vetenskaplig kontext. Denna 
studie behandlar en diskussion, och inte faktiska sanningar, men en vidare önskan har 
varit att skapa och sprida en förståelse för vilka vägar det sociala arbetet tillsammans 
med socialarbetares handlingsutrymme skulle kunna ta av en EBP-implementering. 
Det finns slutligen en förhoppning om att denna studie ska kunna leda till fler 
diskussioner kring EBP och att det i framtiden kan skapas konsensus kring hur en 
implementering borde gå till.  
 
Under arbetets gång har vi stött på frågeställningar som vi inte haft möjlighet att 
besvara. Vi upplever att det finns möjlighet att göra en djupare analys av hur en 
implementering av EBP kan påverka socialarbetares handlingsutrymme. Detta genom 
att undersöka mer specifikt var i socialarbetarens beslutsprocess som 
handlingsutrymmet ökar eller minskar av en implementering av EBP. I denna uppsats 
har vi vidare haft fokus på konsekvenserna för socialarbetaren av en implementering 
av EBP. Ett klient-perspektiv hade kunnat kasta ett nytt ljus över evidensbaseringens 
implikationer av det sociala arbetet.  
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