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Diskussionen om vilken kunskap som ska ligga till 
grund för det sociala arbetet som utförs i offentlig 
verksamhet är inte ny på något sätt. Den har pågått 
länge och olika syn på kunskap har ställts mot 
varandra. Sedan början av 2000-talet har 
evidensbaserad praktik, EBP, haft en 
framträdande plats i denna debatt. Detta har lett 
bland annat till direktiv från regeringen och en statlig 
kunskapsstyrning som fokuserar på införande av 
EBP i syfte att åstadkomma en kunskapsbaserad 
socialtjänst. 
Men vad är EBP och hur förhåller sig EBP till en 
kunskapsbaserad socialtjänst? 



Lunds vision 





Kunskap 
Vad är kunskap?

Vad är kunskap i socialt arbete?



Vad är kunskap…?



Kunskap enligt Aristoteles 
Teoretisk förnuft (episteme)

Vetande, teoretisk kunskap, kunskap om 
allmängiltiga förhållanden, veta att

- Teorier med relevans för socialt arbete

Tekniskt förnuft (techne)

Kunnighet, kunnande, skapande, färdighets-
eller faktisk kunskap, veta hur

- Tillvägagångssätt (t ex metoder, manualer)

Praktiskt förnuft (fronesis)

Människan som samspelande varelse, 
känner till, praktiskt förstånd, ”intuition”

- Görandet i möte/relation med människor 



Överfört till socialt arbete



Bedömningar 
Kognitiv aktivitet där vi använder oss av kunskap (olika 
kunskapskällor)



Kunskapsanvändning i 
bedömningar

§ Särskilt ansvar för introduktionen av den 
nyanställda

§ Kunskap och erfarenhet i yrket
§ Engagemang och intresse (lust-princip, 

positiv profilering)
§ Introduktionsansvarig måste ges utrymme, 



Att kunna motivera sina beslut



Professionellt handlings- eller 
bedömningsutrymme

Var 
kommer 
EBP in



Att kunna motivera sina beslut



EBP’s grundfilosofi

Utgångspunkten i EBP är 
att den professionella tar ansvar
och säkerställer att insatser inte 
skadar (till nytta för brukaren...)

Intuition och professionell erfarenhet är nödvändiga, men 
inte tillräckliga kunskapskällor för en god praktik.  
Professionella behöver också använda sig av forskning, 
beprövad (dokumenterad) erfarenhet och följa upp sitt 
arbete (utvärdera).



EBP – en omtvistad modell 

Kan en kunskapsmodell från medicinen 
överföras till socialt arbete?

Evidensbegreppet ställer till det

EBP-modellen är inte evidensbaserad 

Ett brett och ett smalt perspektiv

Ojämnbördiga kunskapskällor

Avprofessionalisering



EBP – en empty signifier?

Forskningsstudie: 
Överenskommelserna från 
2009 tom 2016 mellan 
regering och SKL för att 
införa en evidensbaserad 
praktik, EBP i socialtjänsten.
Regionala stödstrukturer
Regionala utvecklingsledare 



Några citat…
Vad exakt är detta (EBP), då får man ju 
nästan ångestpåslag för att man inte kan bli 
så där tydligt (R5)

Alltså det är ju ett begrepp som av många 
upplevs som en såpad tvål, du vet, man tar i 
den så bara puff så flyger den iväg. Nu tror 
jag att jag fattar, nej nu inte. (R1)

Alltså i teorin ja, men i praktiken nej. Jag vet 
vad jag teoretiskt menar med det men hur 
sjutton gör man detta? (R16) 



Vad blir EBP?
Enligt utvecklingsledarna är ALLT om görs inom ramen för 
BoU-satsningen en del i EBP. EBP handlar om allt från 
arbetet med systematisk uppföljning, barns delaktighet, 
personalförsörjning, kompetensutveckling och spridning av 
kunskapsmaterial från statliga myndigheter till SKL:s 
handlingsplan. 

Hur är detta möjligt?



Första vecka

Vi hade en arbetsgrupp som försökte rota lite i begreppet (EBP) för att se 
vad det betyder för oss. Då fick man definiera lite mer kring vad man tänkte 
det innehöll. (R1)



EBP kan betyda olika
Beroende på 
Sammanhang
Syfte 

Detta gör det svårt att omsätta EBP i praktiken, 
samtidigt är otydligheten kring EBP en 
förutsättning att över huvud taget kunna 
implementera ett komplext begrepp som 
KUNSKAP 





Styrning mot EBP



Kunskapsstyrning mot EBP
Sedan mitten av 2010-talet är den statliga kunskapsstyrningen 

inriktad mot en evidensbaserad praktik och definieras som:

olika former av kunskapsstöd och bindande föreskrifter som statliga 

myndigheter ansvarar för och som riktar sig mot huvudmännen och den 

verksamhet dessa ansvarar för. Kunskapsstyrningen är en förutsättning för en 

evidensbaserad praktik, dvs. att patienter och brukare ges vård och insatser som 

baseras på bästa tillgängliga kunskap. 



Överenskommelser som 
styrmedel

Olika styrmekanismer 
Hård: t ex lagar
Mjuk styrning: t ex
överenskommelser, 
Öppna jämförelser, ut-
värderingar, nationell 
samordnare, partnerskap  

Överenskommelser mellan regeringen och SKL som mjuk 
styrform för att etablera EBP. Skapande av regionala 
plattformer och utvecklingsledarna



Kunskapsstyrning
Statlig styrning: Från government till governance
Eller: Från hierarkisk styrning med staten som 
befälhavare till styrning som betonar nätverk, 
partnerskap och samverkan 



Vem nås av den statliga 
kunskapsstyrningen?



Vilka aktörer ingår i den 
statliga kunskapsstyrningen?

Vilka är utvecklingsledarna? 
Vad gör de?

Antagande: 
Aktörernas
yrkestillhörighet 
och vem/vilka de
samverkar med på-
verkar utfallet av 
kunskapsstyrningen 



Vem samverkas med?

• Kommunerna
• Hälso- och sjukvård
• SKL
• Socialstyrelsen 
• Nationell samordnare



Domänteori för socialtjänsten 

Socialtjänstens 
kännetecknas av tre 

domäner:

Politisk

Administrativ

Professionell 

och omges av en 
institutionell domän



Kunskapsbaserad socialtjänst 
– hur gör man?



Chefer i Lunds kommun om 
kunskapsbaserad socialtjänst 

• Implementering av nya metoder och arbetssätt utifrån 
förvaltningens implementeringsstrategi

• Behovsanalys inför förändringar 
• Tillgång till forskning, t ex seminarier
• Professionsutveckling genom dialog mellan 

medarbetarna
• Utvärdering av det arbetet som görs inom förvaltningen 
• Systematisk uppföljning, t ex LOKE
• Brukarmedverkan (som del i verksamhetsutveckling, t ex 

med hjälp av Innovationsguiden)
• Omvärldsbevakning/-analys 
• Testa nya idéer, arbetssätt (pilot)



Att fundera vidare på….

På vilket sätt bidrar
eller kan EBP bidra till 
en kunskapsbaserad 
socialtjänst?
Vilken roll bör de 
professionella social-
arbetarna ha i utvecklingen av en kunskaps-
baserad socialtjänst?
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