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Abstract 
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Title: The client as a source of knowledge – A qualitative study about social workers sources 

of knowledge and knowledge use [Translated title] 
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Assessor: Kristina Gustafsson 

The aim of this study was to describe and analyze how social workers working in social 

services using evidence based practice with special focus on the clients’ experiences and 

wishes as source of knowledge in collecting information, assessment and decision. To get to 

the social workers experiences and descriptions we used a qualitative method with semi-

structured interviews. The empiric material of the study consists of eight interviews with 

social workers working in different social offices in different areas, in southern Sweden.  The 

main result of this study was that social workers use clients’ experiences and wishes 

differently in different parts of the investigations. The client gets decreasingly space the 

further into the investigation process the social worker gets; the clients’ experiences and 

wishes are used largely in the initial phase of the investigation, when it comes to collect 

information, and decreases when it comes to assessment and decision. For the clients’ 

experiences and wishes to be a part of the investigation at all we also found out that there are 

some conditions that have to be fulfilled, such as a cooperative and motivated client and 

sufficient workplace recourses. Another finding of the study was that social workers define 

and use evidence based practice in different ways and a number of conditions have to be 

fulfilled in order to the use of evidence based practice. In a second analyze we’ve looked into 

the social workers competence related to the findings of the main analyze, and one of the 

results of that was that social workers competence matter when it comes to the use of the 

clients’ experiences and wishes in their work.  
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Förord 

Vi vill tacka några personer som på ett eller annat sätt varit ett stöd för oss under 

uppsatsprocessen. För det första vill vi tacka alla intervjupersoner för att ni tog er tid och för 

era givande svar.  

Vi vill tacka vår handledare Agneta Hedblom som hjälpt oss komma framåt i processen och 

som har gett oss feedback som vi inte hade klarat oss utan.  

Vi vill också tacka våra familjer, närstående och arbetskamrater för stöd och tips i med och 

motvind.  

Avslutningsvis vill vi tacka två personer som varit stöd på varsitt håll. Våra respektive Filip 

och Micke har dels fått stå ut med att vi har pendlat mellan hopp och tvivel, och dels har de 

vetat när helst vi har behövt en kopp kaffe eller en god kaka! 
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1. Inledning 

1.1 Problemformulering 

I dagens sociala arbete är det en riktlinje att använda sig av evidensbaserad praktik, och 

därmed också klientens erfarenhet och önskemål (SOU 2008:18), men trots det saknas det 

kunskap om klientens inflytande i socialtjänsten (Socialstyrelsen 2003). 

Socialstyrelsens ståndpunkt gällande evidensbaserad praktik (fortsättningsvis benämnt som 

EBP) är att det är en förutsättning för att säkra socialtjänstens kvalitet (SOU 2008:18). EBP 

innefattas av tre byggstenar: den professionellas erfarenhet, bästa tillgängliga vetenskapliga 

kunskap samt klientens erfarenhet och önskemål, som sammanvägs och gemensamt blir 

socialsekreterarens professionella expertis i arbetet (Oscarsson 2009). Med andra ord ska 

socialsekreterare använda sig av alla de tre byggstenarna som underlag till den kunskap de 

använder sig av i arbetet.  

Den tredje byggstenen, det vill säga klientens erfarenhet och önskemål som kunskapskälla i 

socialtjänstens arbete har under de senaste årtiondena uppmärksammats allt mer (Nygren, 

Blom & Morén 2013). I EBP ses klienten som expert på sin eget liv och ska så långt det är 

möjligt vara delaktig i beslut som rör klienten själv (Svanevie 2013). Trots att EBP framhålls 

som avgörande för kvalitén i socialtjänstens arbete saknas det kunskap om hur klientens 

erfarenhet och önskemål används i socialtjänstens arbete (Socialstyrelsen 2003).  

Genom att undersöka hur socialsekreterare använder sig av EBP med fokus på klientens 

erfarenhet och önskemål som kunskapskälla vid inhämtning av information, bedömning och 

beslut är förhoppningen att få en ökad förståelse för hur användandet av klientens erfarenhet 

och önskemål faktiskt ter sig i praktiken. Vi har valt tre teoretiska utgångspunkter; 

evidensbaserad praktik, tyst kunskap och kompetens, med hjälp av vilka vi kommer att 

analysera vårt insamlade empiriska material. Slutligen har vi i den här studien intervjuat 

socialsekreterare eftersom det är socialsekreterare som genomför utredningsarbetets olika 

delar; inhämtning av information, bedömning och beslut.  
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1.2 Syfte 

Syftet med den här studien är att beskriva och analysera hur socialsekreterare inom 

socialtjänsten använder sig av evidensbaserad praktik med fokus på klientens erfarenhet och 

önskemål som kunskapskälla vid inhämtning av information, bedömning och beslut.  

1.3 Frågeställningar 

1. Hur definierar och använder socialsekreterare sig av EBP i sitt arbete? 

2. Hur använder socialsekreterare sig av klientens erfarenhet och önskemål som 

kunskapskälla vid inhämtning av information, bedömning och beslut? 

3. Vilka förutsättningar behövs för att socialsekreterare ska kunna använda sig av EBP och 

speciellt dess tredje del klientens erfarenhet och önskemål som kunskapskälla i sitt arbete? 

1.4 Avgränsningar 

I den här studien har vissa avgränsningar gjorts för att omfattningen av det som undersöks 

skall bli rimlig. Studien är genomförd under våren 2015. Studien är genomförd på fem olika 

socialkontor i små till mellanstora kommuner i södra Sverige och intervjupersonerna består av 

socialsekreterare som arbetar med att besluta om insatser enligt socialtjänstlagen. 

I studien används begreppet kunskapskälla. Begreppet har i den här studien avgränsats till de 

källor som socialsekreterarna tillägnar sig information ifrån, och använder sig av i 

utredningsarbetet. Vidare har vi avgränsat utredningsprocessen till tre delar; inhämtning av 

information, bedömning och beslut. Inhämtning av information är den del av processen i 

vilken socialsekreterare inhämtar referensuppgifter från relevanta parter så som klienten, 

anhöriga, läkarintyg och så vidare. Med bedömning syftar vi till den delen av processen där 

socialsekreteraren har sammanställt informationen och utifrån den ska göra en bedömning av 

klientens behov. Beslut är den sista delen av processen och handlar om att socialsekreteraren 

tar beslut om klienten är i behov av och har rätt till den sökta insatsen.  

2. Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras ett mindre urval av för studien relevant tidigare forskning som 

handlar om EBP i socialt arbete, socialarbetares kunskapskällor och kunskapsanvändning 

samt klienten som kunskapskälla. Den tidigare forskning som presenteras är relevant därför 

att den lyfter fram EBP samt socialarbetares kunskapskällor och kunskapsanvändning så som 
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det har undersökts tidigare. Det ger oss en bredare bild av och kunskap om ovan nämnda 

områden. Vi har avgränsat tidigare forskning till studier som beskriver nordiska, men 

framförallt svenska förhållanden, eftersom vår studie genomförts i Sverige. 

2.1 Evidensbaserad praktik 

Svanevie (2011) beskriver i sin avhandling etableringen av EBP inom socialt arbete i Sverige 

och menar att EBP först presenterades som en strategi som skulle användas för att minska 

avståndet mellan forskning och praktik. Genom ett sammanvägande av de tre byggstenarna 

skulle EBP bland annat stärka professionen och förankra den i aktuell forskning och 

vetenskaplig kunskap (Svanevie 2011). Avby, Nilsen och Abrandt Dahlgren (2014) lyfter i sin 

artikel fram hur ett antal politiker, chefer och anställda inom socialtjänsten i Sverige ser på 

EBP och det framkommer att det förekommer stor variation bland uppfattningarna om vad 

EBP är för något. Avby et al. (2014) menar att undersökningens resultat pekar på att EBP inte 

ännu slagit igenom inom socialt arbete då det lyfts fram som en vision snarare än något som 

faktiskt sker i verkligheten. Vidare framkommer det att socialt arbete kräver en omfattande 

kunskapsbas och att det inom EBP finns en strävan efter att använda sig av flera olika 

kunskapskällor i arbetet (ibid.). I studien framkommer också vikten av att olika 

kunskapskällor ska integrera med varandra i ett kreativt arbete och att plats ska ges till 

reflektion och involverande av klienten (Avby et al. 2014). 

2.2 Socialarbetares kunskapskällor 

Nordlander (2006) beskriver i sin avhandling hur socialsekreterare i Sverige använder sig av 

olika kunskapskällor i sitt utredningsarbete och kommer fram till att den främsta 

kunskapskällan är klientbilden (det vill säga den bild som klienten själv ger av sin situation) 

och där efter följer bland annat: den egna yrkeserfarenheten, utbildning, lagar och 

förordningar samt kollegors erfarenhet och litteratur. När det gäller val av beslut är den egna 

erfarenheten en betydligt större kunskapskälla i jämförelse med tidigare delar av 

utredningsfasen vilket skulle kunna ha att göra med att socialsekreterares kunskapskällor blir 

snävare allt eftersom utredningsarbetet blir allt mer fokuserat på specifika problemområden 

(Nordlander 2006).  

Bergmark och Lundström (2002) har i sin studie undersökt hur svenska socialarbetares 

kunskapsbas och därmed professionella kompetens är uppbyggd. Det framkommer att 

socialarbetarnas egen erfarenhet är den viktigaste kunskapen för dem i arbetet och därefter 



 

8 

 

följer kollegor, utbildning, fortbildning samt egna studier. De flesta av socialarbetarna 

uttryckte att de tillgodosett sig den viktigaste kunskapen via arbetsplatsen, den egna 

erfarenheten eller kollegor. Flera socialarbetare menade att utbildningen endast är en 

introduktion till yrket och att man endast lär sig det man behöver kunna i arbetet genom 

praktisk erfarenhet (Bergmark & Lundström 2002). 

Aktuell forskning var inte i topp bland de använda kunskapskällorna (Bergmark & Lundström 

2002; Nordlander 2006) och det framkommer också att en stor del av socialarbetarna inte 

heller försökte att hålla sig uppdaterade inom forskningsområdet, vare sig med hjälp av 

tidskrifter eller med hjälp av litteratur (Bergmark & Lundström 2002).  

2.3 Socialarbetares kunskapsanvändning 

Nordlander (2006) menar att socialsekreterarna har svårt att redogöra för vilka kunskapskällor 

som används i utredningsarbetets olika faser och skriver att det kan höra ihop med begreppet 

tyst kunskap, det vill säga att socialsekreterarna innehar kunskap som de själva inte kan svara 

på var den kommer ifrån, eller i vissa fall inte vet att de använder sig av. Även i en annan 

studie, där finska socialsekreterares kunskapsanvändning studeras, framkommer det att den 

kunskap de innehar och använder i arbetet i vissa fall är tyst, det vill säga svår att uttala och 

förklara (Närhi 2002). Socialsekreterarnas kunskapsanvändning lyfts också fram som 

situationsspecifik (Bergmark & Lundström 2002; Närhi 2002; Nordlander 2006), vilket 

Nordlander (2006) förklarar som att socialsekreterarna använder sig av olika kunskaper 

beroende på vilken situation eller problematik de möter. Socialsekreterarna utgår från 

klientens situation och behov när de sedan försöker förklara situationen med hjälp av sina 

andra kunskaper (Nordlander 2006).  

Den kunskap socialsekreterarna väljer att använda är som tidigare nämnt situationsspecifik 

och styrs inte av några förutbestämda teoretiska utgångspunkter. Istället använder sig 

socialsekreterarna sig av den kunskap de själva anser passa bra gällande klientens situation 

och vilka insatser som klienten behöver. I och med att socialsekreterarna själva väljer vilken 

kunskap de använder sig av spelar det i detta fall inte så stor roll vad som är källan till 

kunskapen (Nordlander 2006).  

2.4 Klienten som kunskapskälla 

Klienten beskrivs av socialarbetarna som en viktig kunskapskälla (Nordlander 2006; 

Ylvisaker 2011; Avby et al. 2014) och en tydlig tendens är att socialsekreterarna utgår från 
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klientbilden, det vill säga klientens egen beskrivning av sin situation, i sitt arbete (Nordlander 

2006). Närhi (2002) menar att socialarbetare genom det praktiska arbetet, som innefattar att 

möta klienter, får kunskap som bildar deras (socialsekreterarnas) professionella erfarenhet. 

Med andra ord består socialsekreterarnas erfarenhet bland annat av klientens erfarenheter. 

Närhi (2002) menar också att socialsekreterarnas kunskap blir till i förhandlingar mellan 

socialsekreterare och klient och att det är viktigt att i denna förhandling låta klientens villkor 

och situation styra. 

Även klienter uttrycker att det är viktigt att socialarbetarna ger dem utrymme att lyfta fram 

sina livshistorier och erfarenheter och använder dessa i arbetet (Ylvisaker 2011). Ylvisaker 

(2011) har undersökt vad klienter och socialarbetare i Sverige och Norge tycker om mötena 

och kontakten med varandra på socialtjänsten. Klienterna var mest nöjda med kontakten med 

socialtjänsten just när detta utrymme till medverkan gavs och minst nöjda var klienterna när 

de upplevde att deras problem blev ignorerade, förminskade eller omdefinierade (ibid.). Både 

socialarbetare och klienter var överrens om att ett bra socialt arbete involverar empati, 

känslighet samt möjligheter för klienten att medverka genom att själv uttrycka sina problem 

(Ylvisaker 2011). Med andra ord behöver socialarbetare använda sig av klientens erfarenheter 

som kunskapskälla för att öka möjligheterna till att utföra ett bra socialt arbete. 

Med andra ord är den kunskap som socialarbetare använder sig av i sitt arbete i stor 

utsträckning egna erfarenheter (Bergmark & Lundström 2002; Nordlander 2006), men det 

framhålls som viktigt att som socialarbetare använda klienten som kunskapskälla och därmed 

integrera klienten i arbetet (Närhi 2002; Nordlander 2006; Ylvisaker 2011; Avby et al. 2014).  

3. Teori 

Våra teoretiska utgångspunkter i analysen av vårt empiriska material är evidensbaserad 

praktik, tyst kunskap och kompetens. Nedan följer en beskrivning av varje begrepp. 

3.1 Evidensbaserad praktik 

EBP är en teoretisk utgångspunkt som handlar om hur man ser på kunskap. För att få ett 

trovärdigt resultat behöver man enligt Payne (2008) samla in väsentlig information, och göra 

en etiskt trovärdig bedömning samt beslut. Utan information och väsentlig kunskap blir 

beslutet enligt det här synsättet inte trovärdigt (ibid.). EBP har sitt ursprung i ”evidensbaserad 

medicin” (Oscarsson 2009). Grundtanken med EBP inom socialt arbete är att den 
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professionelle i sitt arbete med insatser ska göra en sammanvägning av bästa tillgängliga 

vetenskapliga forskning, den professionelles egen erfarenhet samt klientens erfarenhet och 

önskemål (Jergeby & Sundell 2008; Oscarsson 2009; Svanevie 2013). Genom 

sammanvägningen av de tre komponenterna tillförsäkras enligt EBP väl grundade beslut. Det 

är viktigt att klientens erfarenhet och önskemål är en central del igenom hela 

utredningsarbetet. Klientens behov ska vara det centrala i sammanvägningen, det vill säga i 

bedömning och beslut (Oscarsson 2009; Svanevie 2013). Den sammanvägning som skall 

göras i EBP tydliggörs i de fem steg som EBP-processen består av.  

”1. Formulera behov av information till frågor som är möjliga att besvara. 

2. Söka bästa tillgängliga vetenskapliga stöd som kan besvara frågorna. 

3.Genomföra en kritisk granskning av det vetenskapliga stödet. 

4. Integrera den kritiska genomgången med den professionella erfarenheten och med brukarens tillstånd, 

värderingar och omständigheter. 

5. Utvärdera effektiviteten i steg 1-4 och söka sätt att förbättra dem till nästa gång.”(Svanevi, 2013 s. 26, jmf 

Oscarsson 2009).  

Nedan följer ett avsnitt om de förutsättningar som krävs för att EBP ska vara genomförbar. 

Därefter följer ett avsnitt om varje del i EBP (det vill säga bästa tillgängliga vetenskapliga 

forskning, den professionelles erfarenhet samt klientens erfarenhet och önskemål). 

3.1.1 Förutsättningar för evidensbaserad praktik 

 

För att EBP skall vara genomförbart i socialt arbete så menar Oscarsson (2009) att ett antal 

komponenter behövs. Komponenterna är 1. Relevant forskning. För att EBP skall vara 

genomförbart krävs det att forskning som är relevant för de som arbetar på fältet bedrivs. 2. 

Tid för reflektion, förutom klienten själv så är reflektion hos den professionelle viktigt för att 

EBP skall kunna bedrivas. 3. Det måste finnas ett utbud av insatser att välja mellan, med 

andra ord behövs det fler än en insats att välja. 4. Tid för uppföljning därför att utan 

uppföljning vet man inte vilket resultat insatsen ger. 5. Dokumentation, vilken ska vara 

systematisk, möjlig att sprida vidare till andra samt möjlig att jämföra med andra 

verksamheter. Alla delar i utredningsprocessen, tiden innan samt uppföljning av insats skall 

dokumenteras. 6. De som arbetar med klienter måste ha en högskoleutbildning samt möjlighet 

till fortbildning som innefattar utbildning om EBP.   
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3.1.2 Bästa tillgängliga vetenskapliga forskning 

Forskning är en av EBP:s tre grundkomponenter, sökning av forskning är också en del i EBP-

processen. Det är viktigt att den vetenskapliga forskning som används i en EBP har hög 

vetenskaplig kvalitet och är relevant. Kunskapsöversikter och kunskapsrapporter är en 

sammanställning av den kunskap man har om ett visst område, det är en del i bästa 

tillgängliga vetenskapliga forskning. Andra delar i den här grundkomponenten är 

vetenskapliga artiklar och avhandlingar. Även de riktlinjer som exempelvis socialstyrelsen 

ger ut ingår i den här delen av EBP. Detta eftersom riktlinjerna grundas på forskning som 

gjorts på området. Syftet med riktlinjer är att vara stöd gällande till exempel vilken insats eller 

metod som fungerar bra (Svanevie 2013). 

3.1.3  Den professionellas erfarenhet 

Detta är den andra av de tre grundläggande komponenterna i en EBP. Den professionellas 

erfarenheter innebär det som den professionella har kunskap om utifrån det som den har lärt 

sig i sitt arbete (Svanevie 2013). Vidare kan den här komponenten också beskrivas som den 

professionelles kompetens (kompetens beskrivs mer ingående i ett senare avsnitt) och som 

den professionelles beprövade erfarenhet. Det sistnämna innebär den kunskap som den 

professionelle har tillgodogjort sig genom att göra om och om igen. Det kan vara sätt att 

hantera en viss situation som är vedertagen inom yrkesgruppen, och som beskrivs i 

utbildningar eller introduktioner eller mellan kollegor (Oscarsson 2009). 

3.1.4 Klientens erfarenhet och önskemål  

Den tredje och den mest centrala delen i EBP är klientens erfarenhet och önskemål. Den 

enskilde (klienten) ses som expert på sin situation och sitt liv, och den information som den 

enskilde ger är avgörande för att ett lämpligt beslut skall kunna fattas (Svanevie 2013). 

Eftersom insatserna är gjorda för att den enskildes situation skall förbättras på något sätt så är 

det viktigt att höra hur den enskildes situation ser ut, och vilka behov den har. För att den 

enskildes erfarenhet och önskemål skall kunna tillgodoses med insatser så behöver den 

professionelle med hjälp av sin egen erfarenhet och forskning matcha den enskildes behov 

med de insatser som finns. I EBP så anses en god relation mellan den enskilde och den 

professionelle vara avgörande för om utfallet av arbetet blir bra, i relationen är det därför 

viktigt med förtroende stöd och ömsesidighet. Klienten ska finnas med som kunskapskälla 

från start till utredningsprocessen till genomförande och uppföljning (Oscarsson 2009). 
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Sammanfattningsvis så består EBP av tre grundkomponenter som alla ingår i den process som 

presenterades i tidigare avsnitt, och som alla ska vara kunskapskällor i arbetet med insatser i 

socialtjänstlagen. Nedan fortsätter teorikapitlet med genomgång av begreppen tyst kunskap 

och kompetens. 

3.2 Tyst kunskap 

Tyst kunskap är kunskap som innehas utan att den är möjlig att uttala, människor kan alltså 

veta mer än vad de kan säga (Polanyi 2013). Polanyi (2013) menar att det finns en tyst 

dimension av den mänskliga kunskapen vilken exemplifieras av att det är möjligt för 

människor att kunna göra saker och att känna igen saker utan att förmå att berätta hur de gör 

eller hur de känner igen det. Molander (1993) tar också upp begreppet tyst kunskap och 

sammanfattar det i flera olika betydelser. För det första menar författaren att tyst kunskap är 

en form av kunskap som inte kan beskrivas eller formuleras med hjälp av ord (ibid.). Tyst 

kunskap kan också innebära det underförstådda eller förutsatta, exempelvis invanda 

handlingsmönster inom olika yrken, vilka man lär sig och utövar utan att fundera på varför 

(Molander 1993).  

3.3 Kompetens 

Begreppet kompetens kan ha flera olika innebörder och en av dem menar Ellström (1992)  

handlar om en individs förmåga att kunna utföra vissa specifika arbetsuppgifter. Törnquist 

(2004) lyfter i sin avhandling fram ett antal beskrivningar av begreppet kompetens. Törnquist 

(2004) menar bland annat att kompetens kan delas upp i två delar, en personlig kompetens 

och en yrkeskompetens. Den personliga kompetensen bygger på individers personliga 

egenskaper medan yrkeskompetensen inte på samma sätt är knutet till personliga egenskaper 

utan snarare till en roll inom ett yrke (ibid.). Törnquist (2004) menar att yrkeskompetensen 

därmed är relativ och kontextbunden då en individ kan vara kompetent i ett sammanhang men 

inte i ett annat. I vår studie finner vi begreppet yrkeskompetens relevant och därför utvecklas 

det nedan. 

Törnquist (2004) lyfter fram tre aspekter av yrkeskompetens: formell utbildning, 

yrkeskunskap och personlig kompetens. Törnquist (2004) menar att yrkeskompetensen 

grundas på en formell utbildning och breddas och integreras sedan av teoretisk och praktisk 

kunskap. Vi fokuserar på yrkeskunskapen. Törnquist (2004) beskriver tre former av 

yrkeskunskap: påståendekunskap, färdighetskunskap och förtrogenhetskunskap. 
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Påståendekunskap menar Törnquist (2004) är den teoretiska, formella delen av 

yrkeskunskapen som är möjlig att uttrycka, vilket innebär att den kan tillgodogöras genom 

exempelvis instruktioner eller teorier. 

De två sistnämnda yrkeskunskapsformerna kopplar Törnquist (2004) ihop med det praktiska 

vetandet, den praktiska kunskapen, då de uttrycks genom att de praktiseras. 

Färdighetskunskap, eller ”veta hur”, är den kunskap som är nödvändig för att praktiskt kunna 

utföra sitt arbete (ibid.). Förtrogenhetskunskapen handlar om förmågan att kunna hantera 

arbetets unika situationer och denna kunskap tillägnas genom erfarenhet, både egen eller 

andras, och det är också en kunskap som man får efter hand genom att utöva det praktiska 

arbetet (ibid.). Förtrogenhetskunskapen skapas med andra ord i det praktiska arbetet och är 

därför olika inom olika yrken, men samtidigt gemensam för de inom en yrkesgrupp 

(Törnquist 2004). Törnquist (2004) menar att de olika kunskapsformerna kompletterar 

varandra och att de tillsammans bildar en slags blandning av teori och erfarenheter i en 

yrkeskompetens.   

4. Metod 

4.1 Vetenskapsteoretisk ansats 

Vi valde att genomföra vår studie med utgångspunkt i hermeneutiken, vilken är en 

vetenskapsteoretisk ansats som kännetecknas av en strävan efter att genom tolkning nå 

förståelse av människor och den mänskliga världen (Thomassen 2007). Anledningen till att vi 

valde denna ansats var att vi strävade efter förståelse av socialsekreterarnas utsagor. Valet av 

ett hermeneutiskt synsätt bidrog till att studien genomfördes med hjälp av en kvalitativ metod, 

vilken Bryman (2011) menar bland annat fokuserar på individers olika tolkningar och 

uppfattningar av verkligheten. Genom att intervjua socialsekreterare fick vi ta del av deras 

erfarenheter, vilka vi sedan tolkade och därigenom närmade oss en förståelse för. 

4.2 Val av forskningsmetod 

Studiens syfte är att beskriva och analysera hur socialsekreterare inom socialtjänsten använder 

sig av evidensbaserad praktik med fokus på klientens erfarenhet och önskemål som 

kunskapskälla vid inhämtning av information, bedömning och beslut. För att undersöka detta 

valde vi att använda oss av en kvalitativ metod. Kvalitativ metod som begrepp är brett och 

svårt att exakt definiera, det är ett samlingsbegrepp och innefattar olika metoder så som 

observationer och intervjuer (Ahrne & Svensson 2011) och den gemensamma punkten i de 



 

14 

 

olika kvalitativa metoderna är strävan efter förståelse för det som studeras (Levin 2008). 

Eftersom målet med vår studie var att beskriva och analysera socialsekreterarnas utsagor ville 

vi få en förståelse för socialsekreterarnas erfarenheter, vilket medförde att vi valde att 

använda oss av en kvalitativ metod i form av intervjuer. 

4.3 Val av datainsamlingsmetod 

Vi valde att använda oss av intervjuer eftersom vi ville ta reda på socialsekreterarnas 

erfarenheter. Vi ville att socialsekreterarnas perspektiv skulle stå i centrum och behövde en 

metod som tillät detta, vilket Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) menar att intervjuer gör.  

Vidare valde vi att använda oss av semistrukturerade intervjuer och i den formen av intervju 

tas utgångspunkten i en intervjuguide som utformats av frågor kring olika teman som ska tas 

upp (Bryman 2011). Intervjuformen öppnar upp för möjligheter till mer fria formuleringar 

och intervjuaren kan också ställa frågor utöver de frågor som finns med i intervjuguiden 

(ibid). Vi ansåg att den semistrukturerade intervjun passade vår studie bra då den både 

skapade en ram för vad intervjun skulle handla om samtidigt som den gav oss möjligheter och 

frihet att ställa ytterligare frågor än de som var tänkta från början. 

4.4 Förförståelse 

Vi har båda haft vår verksamhetsförlagda utbildning inom socialtjänsten och arbetar båda 

inom socialtjänsten vilket har medfört att vi har vissa föreställningar om hur saker och ting 

fungerar. Detta anser vi har medfört både för- och nackdelar. Fördelarna är bland annat att vi 

vet hur socialtjänsten fungerar och känner till vilka lagar som används och hur dessa omsätts i 

praktiken. Nackdelar kan vara att vi har tagit saker för givet eller missat viktiga detaljer. 

Förförståelsen är inte någonting vi kommer ifrån men genom att vara medvetna om att den 

finns har vi tagit hänsyn till att den påverkar oss. Vidare har det blivit tydligare under studiens 

gång att vi utgår ifrån att klienten ska vara styrande i arbetet vilket också har format studien. 

Det har varit ett medvetet val att detta till viss del genomsyrat vårt arbete med studien. 

4.5 Urval 

Vi har intervjuat åtta stycken socialsekreterare som arbetar på socialtjänsten. Eftersom vi var 

ute efter att undersöka de enskilda socialsekreterarnas erfarenheter ansåg vi att åtta stycken 

var ett rimligt antal med tanke på studiens omfattning. Kvale och Brinkmann (2014) menar att 

hur många intervjupersoner som behövs beror på undersökningens syfte och är syftet 
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exempelvis att ta reda på en persons upplevelse av något så är denna person tillräcklig. 

Författarna menar dock att det inte är möjligt att dra generaliserbara slutsatser med ett litet 

urval (Kvale & Brinkmann 2014), men det var inte heller syftet med studien. 

För att komma i kontakt med intervjupersonerna använde vi oss inledningsvis av ett 

tvåstegsurval, vilket Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) definierar som ett urval som 

utgörs av personer som väljs ut i två steg. I ett första steg väljs en organisation ut, och från 

organisationen väljs sedan intervjupersoner ut antingen av någon inom organisationen, eller 

om det finns möjlighet, av forskaren som ska genomföra studien (Eriksson-Zetterquist & 

Ahrne 2011). Vi kontaktade via mail och telefon ett antal enhetschefer på socialtjänsten som 

arbetar inom de områdena vi valt att inrikta oss på, vilka i sin tur förmedlade ett antal 

socialsekreterare som ville medverka till oss. Vi valde att inrikta oss på socialsekreterare på 

socialtjänsten som arbetar med vuxna inom missbruk, barn och familj, ekonomiskt bistånd 

samt socialpsykiatri. 

Anledningen till att vi till en början använde oss av ett tvåstegsurval var att vi tyckte att det 

passade bra för vår studie eftersom målet var att få förståelse för ett förhållande inom en 

organisation. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) menar att tvåstegsurvalet lämpar sig bra 

bland annat när man vill undersöka olika förhållanden inom organisationer, exempelvis 

relationer mellan de anställda och klienter eller arbetsförhållanden.  

Efter hand övergick vårt urval till ett snöbollsurval, vilket enligt Bryman (2011) till en början 

utgörs av några få personer som lämpar sig för studiens ändamål, vilka sedan hjälper 

forskaren för att nå fler för studien relevanta personer. De intervjupersonerna som vi i början 

fick kontakt med i tvåstegsurvalet hjälpte oss att komma i kontakt med ytterligare 

intervjupersoner. Vi använde oss också slutligen av ett bekvämlighetsurval, vilket Bryman 

(2011) definierar som ett urval som utgörs av personer som vid den tidpunkt studien ska göras 

är lättillgängliga för forskaren. Vi frågade runt bland de kontakter vi hade sedan tidigare inom 

området och fick på så vis kontakt med fler intervjupersoner. Vi strävade i urvalsprocessen 

efter att nå ut till intervjupersoner som vi inte på förhand kände eller hade haft kontakt med på 

något sätt.  Med det blev ändå så att vi intervjuade enstaka personer som vi hade kännedom 

om vilka de var samt hade träffat vid tidigare tillfällen. När detta inträffade fick den av oss 

som inte kände till personen i fråga intervjua medan den andra höll sig i bakgrunden och 

observerade, detta för att minska risken för påverkan. 
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4.6 Genomförande av intervjuerna 

Innan intervjuerna genomfördes utformade vi ett informationsbrev (se Bilaga 1) och en 

intervjuguide (se Bilaga 2). Vid utformningen av intervjuguiden utgick vi från studiens syfte 

och frågeställningar. Vi fokuserade på vad vi behövde veta för att besvara frågeställningarna 

samtidigt som vi var nog med att inte ställa ledande frågor utan försökte hålla dem öppna. 

Detta i ett försöka att påverka socialsekreterarnas svar så lite som möjligt eftersom vi var ute 

efter deras egna upplevelser och erfarenheter. Vi inledde intervjun med ett antal 

bakgrundsfrågor vilket bland andra Bryman (2011) menar är viktigt då intervjupersonerna 

svarar utifrån det sammanhang de befinner sig i. 

Innan varje intervju fick intervjupersonen ta del av ett informationsbrev där studiens syfte och 

etiska regler beskrevs. Vi var också tydliga med att det var frivilligt att medverka och 

intervjupersonerna fick i samband med att intervjuerna genomfördes lämna sitt samtycke till 

att intervjun spelades in. Intervjuerna skedde på intervjupersonernas arbetsplatser, antingen på 

deras egna kontor eller i andra lokaler på socialkontoren, bortsett från en intervju som skedde 

på ett café enligt intervjupersonens önskemål. Längden på intervjuerna varierade och varade i 

upp till en timme. Samtliga intervjuer spelades in och alla intervjupersoner tillfrågades också 

efter intervjun om de ville ta del av den färdiga uppsatsen. 

Vi var båda närvarande vid alla intervjutillfällen utom ett, då det inte var möjligt. När vi båda 

var med turades vi om att intervjua. Fördelen med att vara två var att den som inte intervjuade 

kunde observera exempelvis kroppsspråk och även ställa följdfrågor. Vi upplevde inte att 

intervjusituationen påverkades negativ av att vi var två och intervjupersonen en, men det är 

möjligt att det hade blivit annorlunda om endast en av oss hade varit med under intervjun. Vi 

fann det dock värdefullt att vi båda var med då vi kunde få ut mer av själva intervjun än bara 

svaren på intervjufrågorna. Samtliga intervjuer transkriberades så fort som möjligt efter 

intervjutillfällena då vi fortfarande hade dem färskt i minnet.  

4.7 Avgränsningar i materialet 

I vår analys av det empiriska materialet har vi inte kunnat ta hänsyn till alla faktorer som är 

med och påverkar resultatet då det hade krävt mer utrymme än vad som faller inom ramen för 

denna studie. På grund av att våra intervjupersoner arbetar i olika kommuner inom olika 

områden går det inte att jämföra dem, vilket heller inte har varit syftet med studien. Vi har 

därför valt att inte fördjupa oss i skillnader mellan större och mindre kommuner och inte 
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heller i skillnader mellan korta och långa klientkontakter. Vi har också bortsett från skillnaden 

på klientens erfarenhet och klientens önskemål då det inte fanns utrymme att diskutera detta.  

4.8 Analysmetod 

Vi har analyserat det insamlade empiriska materialet utifrån ett antal steg som beskrivs av 

Kvale och Brinkmann (2014). Efter att ha transkriberat intervjuerna är det första steget att 

noga läsa igenom materialet och ”göra sig bekant” med det och på det sättet hitta inledande 

kategorier. Syftet med att hitta kategorier är att på så vis reducera ner materialet så att det 

både är överskådligt och representativt för hela materialet (Kvale & Brinkmann 2014).  

Vi påbörjade analysen av det empiriska materialet redan när de första intervjuerna var 

transkriberade. Vi läste noga igenom varje transkriberad intervju och försökte hitta relevanta 

kategorier och som stöd använde vi oss av den tidigare forskning och de teoretiska 

utgångspunkter som har presenterats i tidigare avsnitt. Efter den första sorteringen av 

materialet läste vi igenom materialet igen, men denna gång med kategorierna i beaktning. De 

kategorier som vi sorterade in materialet i var kunskapskällor, EBP, klientens erfarenhet och 

önskemål i arbetet, svårigheter samt möjligheter med klientens erfarenhet och önskemål som 

kunskapskälla. Sedan klippte vi ut citaten i de olika kategorierna för att kunna klistra in dem i 

lämpliga teman som vi letade efter under kodningen. Vi skiftade rubriker under kodningens 

gång och utgick hela tiden från empirin. Slutligen bestämde vi oss för tre övergripande teman 

under vilka resultatet presenteras och analyseras; olika kunskapskällor, evidensbaserad 

praktik i utredningsarbetet och klientens erfarenhet och önskemål i utredningsarbetet. Under 

dessa teman finns sedan underrubriker som presenteras längre fram.  

4.9 Tillförlitlighet 

För att öka tillförlitligheten, och därmed kvalitén, på en kvalitativ studie finns det bland annat 

fyra kriterier att ta hänsyn till; trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering. 

Trovärdighetskriteriet handlar om att studiens resultat ska vara troliga och att studien ska 

genomföras enligt de regler som finns. Överförbarhetskriteriet innebär i vilken mån resultaten 

är överförbara till andra kontexter och pålitlighetskriteriet behandlar i vilken utsträckning 

liknande resultat kan framställas vid andra tillfällen. Konfirmeringskriteriet handlar om hur 

studien påverkas av forskaren och dennes värderingar (Bryman 2011). 

I vår studie har vi att tagit hänsyn till ovanstående kriterier för att öka tillförlitligheten. 

Gällande trovärdigheten har vi noggrant följt de regler som finns kring studiens uppbyggnad 
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och olika delar genom att redovisa hur vi har gått till väga i ett metodkapitel. Vi har 

formulerat en intervjuguide utifrån studiens syfte och frågeställningar för att på så vis vara 

säkra på att mäta det vi ska mäta. Vi är också medvetna om att studiens resultat inte är någon 

absolut sanning om verkligheten utan intervjupersonernas egna erfarenheter av verkligheten. 

När det gäller studiens överförbarhet är vi medvetna om att våra intervjupersoner är få och 

därför minskar överförbarheten till andra sammanhang och kontexter, men återigen är det 

endast våra intervjupersoners erfarenheter vi är ute efter. Studiens pålitlighet, alltså 

sannolikheten för att få likartade resultat vid ett annat undersökningstillfälle, är vi också 

medvetna om att den påverkas av våra få intervjupersoner samt vetskapen om att resultatet 

beror på både aktuell tidpunkt och sammanhang, vilket gör det svårt att få till samma reslutat 

igen. Konfirmeringskriteriet har vi också tagit hänsyn till genom att försöka vara medvetna 

om och lyfta fram våra egna värderingar och hur vi själva påverkat undersökningen. Detta har 

vi gjort bland annat genom att lyfta fram vår egen förförståelse. 

För att öka tillförlitligheten valde vi att i största möjliga mån använda oss av intervjupersoner 

som vi inte träffat tidigare, detta för att undvika den eventuella påverkan på resultatet som en 

tidigare relation med intervjupersonerna hade inneburit. Vi lyckades dock inte riktigt då vi 

intervjuade ett par personer som vi träffat tidigare. När detta inträffade fick som tidigare 

nämnt den av oss som inte kände till personen i fråga intervjua medan den andra höll sig i 

bakgrunden och observerade, detta för att minska risken för påverkan. Vi har även spelat in 

intervjuerna, med intervjupersonernas tillåtelse, för att sedan transkribera dem, det vill säga 

skriftligt återge dem ordagrant. Att transkribera intervjuerna är ett bra sätt för att få en så 

komplett redogörelse som möjligt över både vad som sagts och hur det sagts (Bryman 2011), 

vilket därmed kan bidra till en ökad trovärdighet och tillförlitlighet.  

4.10 Etiskt förhållningssätt 

Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor beskriver en del av de 

förutsättningar som en studie får genomföras under. Även om den här studien inte faller inom 

ramen för lagens tillämpning som nämns i § 4-5 (SFS 2003:460) måste de etiska kraven och 

överväganden som ställs på forskning, som avser människor, ändå beaktas. Med andra ord 

behövs det i den här studien enligt lag inte göras en etisk prövning, men det måste enligt 

Vetenskapsrådet (2011) ändå göras etiska överväganden för att säkra att nyttan med studien 

överväger de risker som finns med den. För att försäkra att nyttan överväger de eventuella 

risker som studien kan medföra så har vi tagit utgångspunkt ibland annat i några etiska 
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övergripande riktlinjer. De handlar bland annat om att forskare skall tala sanning om 

forskningen, öppet redovisa metod och resultat, samt sträva efter att inte skada människor 

(Vetenskapsrådet 2011).  

Studien måste också uppfylla vissa etiska krav, där i bland informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Informationskravet innebär att 

intervjupersonen skall få utförlig information om studiens syfte. Samtyckeskravet innebär att 

intervjupersonerna själva väljer om de vill medverka, samt om de vill avbryta sin medverkan 

under studiens gång. Konfidentialitetskravet innebär att uppgifterna anonymiseras samt att 

uppgifterna tillhandahålls på ett sådant sätt att obehöriga ej har tillträde till dem. 

Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som framkommer i studien enbart används till det 

som är studiens syfte (Bryman 2011).  

För att uppfylla de etiska kraven har intervjupersonerna informerats muntligt och skriftligt om 

studiens syfte, samt om möjligheten att avbryta sin medverkan när det vill under studiens 

gång. Informationen meddelades i samband med förfrågan om intervjupersonerna ville delta i 

studien. Uppgifterna har anonymiserats så att de inte kan härledas till intervjupersonerna, till 

exempel har namnen på intervjupersonerna ändrats och kommunerna som undersökningen 

genomforts i har inte namngetts. Slutligen har uppgifterna som framkommit i studien inte 

använts till någonting annat än det som var studiens syfte, och materialet som inhämtats under 

studiens gång kommer att förstöras så fort studien är avslutad. 

4.11 Artikel– och litteratursökning 

Vi har gjort en omfattande artikel- och litteratursökning. Vi har sökt både engelska och 

svenska artiklar samt främst svenska avhandlingar. När vi har sökt har vi använt oss främst av 

följande sökord i olika kombinationer: socialt arbete, socialarbetare, klient, evidensbaserad 

praktik, klientinflytande, kunskapsbas, kunskapsanvändning. På engelska: social work, social 

worker, client, evidence based practice, client participation, knowledgebase, knowledge use. 

Vi har även använt oss av annan relevant litteratur som har handlat bland annat om 

evidensbaserad praktik och om socialsekreterares kunskapsanvändning. Litteraturen har vi 

hittat främst på bibliotek och genom litteraturens källförteckningar har vi också hittat artiklar, 

avhandlingar och annan tidigare forskning. 
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4.12 Arbetsfördelning 

Vi har gemensamt kommit fram till både innehåll och utformning av studien. Vi har båda 

varit delaktiga och diskuterat oss fram till slutprodukten men vi har delat upp uppsatsens olika 

delar i varsitt ansvarsområde. Den som haft det övergripande ansvaret för en del har sett till så 

att allt det vi har diskuterat finns med. Vidare har vi haft ansvar för fyra intervjuer var vilket 

innefattar att intervjua samt transkribera. Sammantaget kan sägas att vi har vi arbetat igenom 

hela uppsatsen tillsammans och båda har varit delaktiga i uppsatsen alla delar.  

4.13 Metodreflektion 

Det som har varit den största utmaningen under studiens gång var att få tag i intervjupersoner. 

Vi hade från början tänkt att endast använda intervjupersoner som vi inte haft kontakt med 

eller träffat tidigare, men det gick inte. Det var svårt att hitta socialsekreterare som ville 

medverka vilket ledde till att vi i slutskedet fick intervjua några enstaka personer som vi hade 

kännedom om vilka de var samt hade träffat vid tidigare tillfällen. Vi blev också tvungna att 

vara en vid ett intervjutillfälle, då det inte gick att få ihop på något annat vis, men annars var 

vi båda med under samtliga intervjuer.  

Vidare framkommer också att det finns kritik mot kvalitativ forskning när det gäller tydlighet 

i tillvägagångssättet och att det till följd av detta blir svårt att se vad forskaren gjort och 

kommit fram till (Bryman 2011). Vi har därför försökt redogöra så noga som möjligt hur vi 

har gått tillväga och vilka svårigheter vi mött samt hur vi hanterat dessa. 

5. Resultat och analys 

I det här avsnittet presenteras resultat och analys. Det första avsnittet i resultat och 

analysdelen är en genomgång av de olika kunskapskällorna som framkommer i materialet. 

Det andra avsnittet handlar om EBP i utredningsarbetet, och där diskuteras socialsekreterarnas 

definition av EBP samt, om och hur socialsekreterare använder sig av det i utredningsarbetet, 

samt vilka förutsättningar som behövs för att socialsekreterarna ska kunna arbeta 

evidensbaserat. I det tredje avsnittet diskuteras klientens erfarenhet och önskemål. Vi tar även 

upp hur användandet av klienten i olika utredningsdelar ser ut och går djupare in på klienten 

som kunskapskälla vid inhämtning av kunskap, bedömning samt beslut. Avslutningsvis 

presenteras fyra förutsättningar för att klienten ska kunna vara en styrande kunskapskälla i 

utredningsprocessen. De förutsättningarna bygger på studiens material. 
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Det här avsnittet bygger på de åtta intervjuer som har gjorts med socialsekreterare som arbetar 

inom socialtjänsten. Socialsekreterarna arbetar på fem olika socialkontor i små till mellanstora 

kommuner i södra Sverige. De intervjuade socialsekreterarna arbetar inom följande områden: 

försörjningsstöd, barn och familj, socialpsykiatri samt missbruk. Åldersspannet på 

socialsekreterarna är 24-45 år och det är 6 kvinnor och 2 män som har intervjuats. Alla 

intervjupersonerna har en socionomutbildning som grund, och några har 

fortbildningsutbildningar. En av socialsekreterarna har en master i socialt arbete.  

5.1 Socialsekreterarnas olika kunskapskällor  

Den här studiens empiri visar att socialsekreterare använder en mängd olika kunskapskällor i 

olika delar av utredningen. Gällande klienten så uppgav alla socialsekreterare att det är en 

viktig kunskapskälla. Detta är också något som Ylvisaker (2011) och Avby et al. (2014) 

framhåller i sin forskning, att det ska finnas en strävan efter att klienten ska vara en styrande 

kunskapskälla. I citatet nedan framhåller en intervjuperson klienten som den viktigaste 

kunskapskällan, intervjupersonen återkom vid flera tillfällen i intervjun att klienten var 

utgångspunkt i utredningsarbetet.  

”Mitt arbete är ju att skriva utredningar och göra bedömningar av klienters behov av insatser så min absolut 

största kunskapskälla är ju klientens egna berättelse och beskrivning av sin situation.” 

Intervjuperson 8 

De uppgav även klientens anhöriga, föräldrar och barn, och andra personer som står klienten 

nära som betydelsefulla för att få en helhetsbild.  

Alla socialsekreterare uppgav också den egna erfarenheten som kunskapskälla, vilket kan 

liknas vid det Nordlander (2006) sett i sin forskning, nämligen att socialarbetare i stor 

utsträckning använder sig av sin egen erfarenhet i arbetet. Definitionen av erfarenhet skilde 

sig i vårt material åt då ett fåtal syftade till personlig erfarenhet snarare än erfarenhet genom 

professionen, men de flesta socialsekreterarna använde begreppet på ett sätt som syftade till 

professionsbaserad erfarenhet. Även kollegor och andra professionella ansågs vara 

betydelsefulla när socialsekreterarna söker kunskap. Andra samhällsinstanser framkom också 

som viktiga kunskapskällor såsom arbetsförmedling, försäkringskassa, psykiatri och 

barnomsorg. Det framkom också att det är önskvärt att arbeta två och två för att ta vara på så 

mycket information som möjligt vid möten eller hembesök med klienterna.  



 

22 

 

Forskning nämndes som kunskapskälla av några socialsekreterare medan socialstyrelsen och 

kommunens riktlinjer nämndes av alla socialsekreterare. Riktlinjer från exempelvis 

socialstyrelsen anses som forskning eftersom riktlinjerna grundar sig på forskning som har 

gjorts (Svanevie 2013) vilket betyder att socialsekreterarna använder sig av forskning, men 

inte i form av forskningsrapporter eller vetenskapliga artiklar. Gällande forskning sade några 

att de inte har tid att söka forskning, även om det finns en önskan om det. Ett fåtal saknade 

intresse för forskning och använder sig därför inte av det. Vissa av socialsekreterarna menade 

att de är tvungna att hålla sig uppdaterade för att göra ett bra arbete, och de går därför på 

utbildningar de får genom sitt arbete. Även lagstiftning är utifrån empirin en viktig källa för 

kunskap.  Även grundutbildningen (socionomutbildningen) uppgavs som kunskapskälla i 

vissa fall.  

”Då ska vi se, som ny så inhämtar jag ju kunskap ifrån kollegor och sen så har jag ju skolan med mig färskt som 

”bas i bakgrunden”. Eh, och som tillägg till det så försöker jag i bästa möjliga mån gå på utbildningar.” 

Intervjuperson 2 

Alla ovan nämnda kunskapskällor fann även Nordlander (2006) som viktiga kunskapskällor. 

Det framkom dock i vår studie ytterligare några kunskapskällor, däribland internet, 

kommunens resurser samt media. På frågan om intervjupersonerna arbetar evidensbaserat 

svarar en intervjuperson bland annat att även media blir en kunskapskälla eftersom tidningar 

och radio skriver om socialtjänsten ofta:  

”Hela vårt jobb är alltså, hela arenan är ju, det cirkuleras ju i vanlig media hela tiden alltså aftonbladet, 

Sveriges radio, det är ju så hela tiden, det är det närmsta man tar sig.” 

Intervjuperson 4 

I intervjun framgår det att samma intervjuperson inte finner EBP tillfredställande då det finns 

många fler kunskapskällor än de som återfinns i EBP. Dock går det att ifrågasätta huruvida 

media är en relevant källa att använda sig av i utredningsarbetet. En annan kunskapskälla som 

nämndes var möten på arbetsplatsen gällande frågor runt omkring klientarbetet exempelvis 

säkerhetsfrågor och arbetsmiljöfrågor.  

Sammantaget så visar empirin att socialsekreterarna använder sig av flertalet olika 

kunskapskällor i utredningsarbetet. Dock nämnde alla socialsekreterare klienten, den egna 

erfarenheten samt riktlinjer och lagstiftning som viktiga kunskapskällor. De kunskapskällor 

som återfinns i den här studiens resultat fann även Norlander (2006) i sitt avhandlingsresultat, 
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men i vår studie framkom förutom det också några kunskapskällor som nämndes av några 

eller enstaka socialsekreterare. 

5.2 EBP i utredningsarbetet 

Det här avsnittet utgörs av tre delar; Socialsekreterarnas definition av EBP, 

Socialsekreterarnas användning av EBP samt förutsättningar för användning av EBP. Varje 

delavsnitt är även indelat i underteman.  

5.2.1 Ett begrepp, flera definitioner 

I varje intervju ställdes frågor om socialsekreteraren själv ansåg att hen arbetade 

evidensbaserat, det vill säga utifrån de tre benen som EBP vilar på. Socialsekreterarna gav 

olika svar och det framkom även att alla definierade EBP på olika sätt trots att vi som 

intervjuade dem förklarade att vi definierade EBP enligt Svanevies (2013) och Oscarssons 

(2009) definition; det vill säga att beslut enligt EBP utgörs av en sammanvägning av den egna 

erfarenheten, bästa tillgängliga vetenskapliga kunskap och klientens erfarenhet och önskemål.  

Enligt EBP ska det vara klienten som står i centrum och de två andra delarna skall utgöra stöd 

för att klientens behov skall bli tillgodosedda (Svanevie 2013; Oscarsson 2009). Flertalet av 

socialsekreterarna menade att de arbetar evidensbaserat eftersom de väger in alla tre delarna, 

men det är klienten som är i fokus. Dock skilde sig en del av socialsekreterarnas definition 

från varandra och också från EBP:s grundtanke.  En intervjuperson menade till exempel att 

det är viktigt att alla tre delarna av EBP ska väga lika tungt: 

”Det ska ju ändå vara en likställd balans i dem alla tre tycker jag ju om man ska arbeta enligt evidensbaserad 

praktik. […]Jag tror inte att det är alltid så att alla tre delarna, det kan vara nån del som väger liksom tyngre” 

Intervjuperson 5 

Några av socialsekreterarna definierade forskning som den stora delen i EBP, och några 

menade att de inte alls arbetade evidensbaserat trots att de tidigare under intervjun talat om 

alla tre delar som viktiga i sitt arbete. Med andra ord finns det en motsättning i hur de ser på 

EBP och hur de själva arbetar. Det är intressant att de inte applicerar sin definition av EBP på 

sitt eget arbetssätt.  

En av intervjupersonerna nämnde flertalet gånger under sin intervju att hen arbetar utifrån de 

tre delarna, men att det inte sker uttalat. Med andra ord definierar intervjupersonen EBP som 

en sammanvägning av de tre delarna, men säger också att det är svårt att synliggöra om man 

arbetar så: 
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”Det är ju inte så att man tänker ”Nu har jag den här klienten, nu ska jag arbeta evidensbaserat! Vad är mina 

erfarenheter? Vad är … Vilken vetenskaplig kunskap har jag? Vad vill klienten?” Men i praktiken så gör man 

det per automatik, i alla ärenden skulle jag vilja säga.” 

Intervjuperson 1 

Intervjuperson 1 menar att även om sammanvägningen av de tre delarna inte uttalas så görs 

det i varje ärende per automatik, vilket kan liknas vid det Polanyi (2013) menar, att det finns 

en tyst dimension av mänsklig kunskap vilket innebär att det är möjligt för människor att 

kunna göra saker och känna saker utan att kunna berätta om hur de gör. Vidare skriver 

Molander (1993) om tyst kunskap som att det kan innebära att det sätt de arbetar på är invant 

och underförstått och därmed också är svårt att uttala. Även Nordlander (2006) menar att 

socialsekreterare kan ha svårt att redogöra för vilka kunskaper de använder sig av i arbetet. 

Intervjuperson 1 beskriver i citatet ovan sitt arbete som evidensbaserat, men att definition av 

det inte är någonting som uttalas i arbetet vilket alltså kännetecknar tyst kunskap. 

Intervjuperson 1 tror att alla socialsekreterare arbetar evidensbaserat, bara det att det inte är så 

de definierar sitt arbetssätt eftersom det ligger underförstått. Med andra ord är 

socialsekreterarnas definition av EBP en sak, och den skiljer sig från hur de faktiskt arbetar, 

vilket även intervjuperson 5 framhåller: 

”Inte just benämningen evidensbaserad praktik, alltså jag tror att innehållet i evidensbaserad praktik arbetar 

man efter men alltså inte just i den benämningen.” 

Intervjuperson 5 

Med andra ord visar den här studiens material att socialsekreterarnas definition av EBP 

varierar från person till person, vilket även Avby et al. (2014) menar. En förklaring till det 

skulle kunna vara att socialsekreterarna bär på tyst kunskap, vilket gör att deras definition av 

EBP skiljer sig gentemot hur de arbetar. I nästa avsnitt går vi djupare in på om och hur 

socialsekreterare arbetar evidensbaserat.  

5.2.2 Om och hur EBP fungerar i arbetet 

I det föregående delavsnittet presenterades socialsekreterarnas definition av EBP. I det här 

delavsnittet presenteras om de använder EBP, och i så fall hur de använder det. Det som 

presenteras här är nära sammankopplat med de förutsättningar som behövs för att 

socialsekreterarna ska kunna arbeta evidensbaserat. Dock redogörs mer ingående om 

förutsättningarna i ett senare delavsnitt. Vidare kommer vi i det här delavsnittet främst 

fokusera på två av EBP:s delar; den professionella egna erfarenheten samt bästa tillgängliga 
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vetenskapliga kunskap eftersom klientens erfarenhet och önskemål har ett eget avsnitt längre 

fram i studien.  

Outtalade arbetssätt skapar osäkerhet om användning 

I empirin framkommer det en viss osäkerhet gällande om socialsekreterarna arbetar 

evidensbaserat eller inte. Gemensamt för alla socialsekreterare är att de beskriver hur de 

försöker låta klientens erfarenhet och önskemål vara vägledande. Vidare beskriver flera av 

socialsekreterarna att de arbetar situationsbundet och skiftar metod beroende på hur 

omständigheterna ser ut vilket även Nordlander (2006) framhåller i sin avhandling. Med 

andra ord använder socialsekreterarna den kunskap de själva anser vara passande, utan att ha 

intresse för var den kunskapen de använder sig av kommer ifrån (jmf Nordlander 2006).  

Ur empirin framkommer det också att det finns en strävan efter att arbeta evidensbaserat, även 

om det inte alltid är möjligt: 

”Eh… Nej, det skulle jag inte vilja säga. Ekonomiskt bistånd eller försörjningsstöd som jag ser på det är ju … 

problematiskt på det sättet att det är ju normerande och man utgår från normer i arbetet och det är inte alltid 

anpassat till individen vilket gör att det inte är individens bästa som kommer i fokus utan att det är en norm som 

kommer i fokus.” 

Intervjuperson 2 

Intervjuperson 2 menar att det är svårt att arbeta evidensbaserat eftersom socialsekreterarna 

som arbetar med försörjningsstöd utgår ifrån en förutbestämd norm som är styrande för vilka 

beslut som fattas. Med andra ord saknas det enligt intervjuperson 2 förutsättningar för att 

socialsekreterarna inom försörjningsstöd ska kunna arbeta evidensbaserat. 

Vidare framkommer det också att vissa upplever att de arbetar evidensbaserat, även om det 

inte alltid är uttalat som evidensbaserad arbetsmetod: 

”Jag tror inte det är nästan nått ärende där man inte väger in: Vad säger lagen? Vad har vi för kunskap om det 

här? Vad … Vilken erfarenhet har jag i tidigare arbete? Vad vill klienten? Jag tror man gör det helt per 

automatik, och därför tror jag många handläggare har svårt att svara på frågan.” 

Intervjuperson 1 

Intervjuperson 1 menar, som tidigare nämnt, att socialsekreterare arbetar evidensbaserat utan 

att tänka på att det görs vilket kan kopplas till Polanyis (2013) tysta dimension. Polanyi 

(2013) menar att det finns en tyst dimension av den mänskliga kunskapen och det är den tysta 
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dimensionen som gör att människor kan göra och känna igen ex. beteenden eller företeelser 

utan att kunna berätta om hur de känner igen det (ibid.). 

Ytterligare ett exempel på det är när intervjuperson 3 försöker förklara sin användning av en 

av EBP:s delar, sin egen erfarenhet: 

”Alltså att ibland kan man ju känna att man får lite magkänsla ungefär” 

Intervjuperson 3 

Med andra ord är frågan om socialsekreterare använder sig av EBP i utredningsarbetet inte 

enkel att svara på. Vissa menar att det inte är möjligt på grund av yttre faktorer, andra menar 

att det beror på hur situationen ser ut, och vad de anser fungera bäst. Dessutom kan det finnas 

en tyst dimension av kunskap som gör att socialsekreterarna inte kan beskriva om de arbetar 

evidensbaserat eller inte.  

Olika socialsekreterare beskriver olika sätt att arbeta utifrån EBP 

I den här studiens empiri framkommer det att socialsekreterarna i de flesta fall inte aktivt 

söker vetenskaplig kunskap, utan använder sig av den vetenskapliga kunskap som de har ”i 

bakhuvudet någonstans” samt socialstyrelsens riktlinjer. EBP-processen består enligt 

Svanevie (2013) (jmf Oscarsson 2009) av fem steg vars syfte är att tydliggöra vad EBP 

innebär och processens andra och tredje steg handlar om att söka bästa tillgängliga 

vetenskapliga kunskap samt granska den kritiskt. Vi har främst fokuserat på de fyra första 

stegen, det vill säga att ”1. Formulera behov av information till frågor som är möjliga att 

besvara 2. Söka bästa tillgängliga vetenskapliga stöd som kan besvara frågorna 3. 

Genomföra en kritisk granskning av det vetenskapliga stödet. 4. Integrera den kritiska 

genomgången med den professionella erfarenhet med brukarens tillstånd, värderingar och 

omständigheter”(Svanevie, 2013s. 26, jmf Oscarsson 2009) eftersom de gick att relatera till 

vårt material.  

Flera av socialsekreterarna menade att de inte aktivt söker forskning under själva 

utredningsprocessen: 

”[…] Alltså kommunen har ju vissa insatser som man använder sig av och det blir ju oftast ganska likartade 

insatser […] Och då tänker jag kanske inte så mycket på evidens och forskning liksom. Nej precis. Så att det är 

väl kanske ingenting man tänker aktivt på eller så.” 

Intervjuperson 3 
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”Forskning i sig tycker jag nog man kan skippa rätt snabbt. För jag tror inte det är nån som bryr sig om det ” 

Intervjuperson 4 

Ovanstående citat visar på det Bergmark & Lundström (2002) också har kommit fram till, 

nämligen att socialsekreterarna inte håller sig uppdaterade på forskningsområdet vare sig med 

hjälp av tidsskrifter eller av litteratur. Dock påtalar flera av socialsekreterarna i den här 

studien att de tillägnar sig vetenskaplig kunskap på olika sätt, även om det inte är i varje 

enskilt ärende. Med andra ord följer de inte EBP-processen på så sätt att de tillägnar sig 

kunskap under själva utredningen, men de tillägnar sig vetenskaplig kunskap inom ramen för 

sitt arbetsområde. Exempelvis nämner några av socialsekreterarna att de regelbundet åker på 

utbildningar och föreläsningar och det framkommer också att det finns en strävan efter att 

tillägna sig aktuell vetenskaplig kunskap: 

Man får ju uppdatera sig hela tiden, det händer ju ganska mycket på de här områdena […]” 

Intervjuperson 6 

Socialsekreterarna söker med andra ord forskning, men inte i de enskilda ärendena. Bergmark 

och Lundström (2002) framhåller att socialsekreterare inte använder sig av forskning i någon 

större utsträckning och frågan är om den forskning socialsekreterarna tillägnar sig verkligen 

är tillräcklig för att tillgodose behovet i de enskilda ärendena.  

Det fjärde steget i processen handlar enligt Svanevie (2013) om att integrera vetenskaplig 

kunskap med den egna professionella erfarenheten och med klientens tillstånd, värderingar 

och omständigheter. Dock använde socialsekreterarna som intervjuades i den här studien sig 

av den egna erfarenheten på olika sätt i utredningsprocessen. Några av dem använde det som 

ett verktyg för att förstå klientens situation utifrån egna erfarenheter, med andra ord använde 

de socialsekreterarna sig av erfarenheter de själva hade fått både i, men också utanför arbetet:  

”Jag får ju delge vad jag själv har varit med om till mina klienter och det gör jag glädjeligen om det hjälper 

dem, absolut.” 

Intervjuperson 4 

Den typ av erfarenhet som beskrivs i ovanstående citat, det vill säga personlig erfarenhet 

innefattas inte av EBP:s definition av den professionelles erfarenhet. EBP:s defintion handlar 

enligt Svanevie (2013) främst om den erfarenhet som den professionelle skaffar sig genom 

sitt arbete. De allra flesta syftade dock till den erfarenheten de tillägnat sig genom sitt arbete 

som socialsekreterare. Flera exempel på hur de använder sin erfarenhet gavs under 
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intervjuerna, däribland om socialsekreteraren hade erfarenhet av personer i likande 

situationer, så kunde hen använda sig av den tidigare erfarenheten för att exempelvis ta reda 

på rätt information, veta vilka frågor som är lämpligast att ställas och vilka problem som kan 

uppstå under ärendets gång. Ytterligare ett exempel var hur intervjuperson 8 använde sig av 

sin professionella erfarenhet under utredningsprocessen för att få klienten att känna sig 

bekväm:  

Jag är väldigt van att prata i såna här sammanhang men klienter är sällan det. Ibland är dom väldigt vana men 

ofta kan man vara lite nervös och då säger ju min erfarenhet mig att det finns vissa saker jag kan göra för att 

hjälpa, att öppna upp så man vågar prata och man känner sig bekväm 

Intervjuperson 8 

Sammanfattningsvis kan sägas att socialsekreterarnas utsagor om hur och om de använder 

EBP i utredningsprocessen skiljer sig åt. De flesta upplever att de arbetar situationsbundet 

framför någon särskild metod. Vidare framkommer det att socialsekreterarna arbetar med 

EBP:s delar, även om det inte är uttalat. Med andra ord finns det på samma sätt som gällande 

definitioner av EBP en tyst dimension eller tyst kunskap vilket gör det svårare att synliggöra 

hur socialsekreterarna faktiskt arbetar. Det framkommer också att socialsekreterarnas 

utredningsarbete skiljer sig gentemot EBP-processen genom att de inte söker forskning i det 

enskilda ärendet samt därför att de inte använder sig av sin egen erfarenhet på det sättet som 

beskrivs i EBP-processen.    

5.2.3 Det saknas förutsättningar för en evidensbaserad praktik 

Socialsekreterarna är i intervjuerna tydliga med att de saknar vissa förutsättningar för att ett 

evidensbaserat arbete ska kunna bedrivas. En situation som beskrivs är när klienten och 

socialsekreteraren är överrens om att en viss insats skulle vara den bästa lösningen, men 

ledning och politiker säger nej. Några socialsekreterare påpekar att en svårighet är att dem är 

styrda av kommunens riktlinjer och resurser. En annan svårighet som beskrivs är när klienten 

vill ha någonting som de inte kan få, eller när de insatser som finns inte är kompatibla med 

klientens behov:  

”Alltså kommunen har ju vissa insatser som man använder sig av och det blir ju oftast ganska likartade insatser 

verkligen, även om det är klientens behov som ska styra så blir det ju det som finns att tillgå liksom.” 

Intervjuperson 3 

”Att det finns liksom ett begränsat smörgåsbord som dom kan få” 

Intervjuperson 3 
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Tid för uppföljning och reflektion är några av de förutsättningarna som den här studiens 

empiri visar att socialsekreterarna inte har. Dessa förutsättningar menar också Oscarsson 

(2009) är viktiga för att EBP skall vara genomförbart. En av de förutsättningar Oscarsson 

(2009) nämner, som faktiskt är uppfylld bland socialsekreterarna i den här studien är 

högskoleutbildning. Alla socialsekreterare som intervjuats har en socionomutbildning som 

grund, och några har ytterligare påbyggnadsutbildningar. Vidare nämner ingen av 

socialsekreterarna under någon av intervjuerna dokumentationen, vilket Oscarsson (2009) 

menar är ytterligare en viktigt för att evidensbaserat arbete ska kunna bedrivas. Sammantaget 

kan sägas att det saknas flertalet förutsättningar för att socialsekreterarna ska kunna bedriva 

EBP, däribland att det behövs olika insatser att välja mellan. En förutsättning som 

socialsekreterarna hade var utbildning och en som överhuvudtaget inte nämndes var 

dokumentation. 

5.3 Klienten som kunskapskälla – styrande eller kompletterande? 

I tidigare avsnitt har socialsekreterarnas kunskapskällor presenterats generellt. Vi har även 

gått igenom materialet utifrån EBP. I det här avsnittet görs en fördjupning av EBP:s tredje del 

klientens erfarenhet och önskemål. 

5.3.1 Klienten som kunskapskälla i olika delar av utredningen 

I materialet går det att utläsa hur klientens erfarenhet och önskemål används som 

kunskapskälla olika mycket i olika delar av utredningen. Ju längre in i utredningsprocessen 

socialsekreterarna kommer, desto mindre styrande är klienten som kunskapskälla. Figuren 

nedan är tänkt att ge en ungefärlig bild av hur klientens inflytande i utredningsprocessen ser 

ut. Triangeln illustrerar hur klientens erfarenhet och önskemål som kunskapskälla i 

utredningsprocessen förändras under utredningens gång. Klienten är inledningsvis en viktig 

kunskapskälla med mycket inflytande, men vid bedömning och i beslutet förlorar klienten sin 

roll som styrande kunskapskälla, och andra kunskapskällor så som socialsekreterarens egen 

erfarenhet tar allt mer plats.   
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I enlighet med EBP ska klienten finnas med som kunskapskälla i hela utredningsarbetet, från 

start till beslut och även vidare i genomförande samt uppföljning (Oscarsson 2009). Trots att 

resultatet för studien visar att klienten får mindre plats vid bedömning och beslut så framhöll 

alla socialsekreterarna i den här studien att klienten är en viktig kunskapskälla i hela 

utredningsprocessen. Flera socialsekreterare framhöll att klientens utsagor ska användas som 

grund för hela utredningen eftersom det är klienten utredningen handlar om. 

”Asså jag tycker ju att hela utredningen bygger till största delen på klienternas kunskap. Eh… vi vet ju 

ingenting, utan det är ju dem som liksom sitter med informationen. Och jag tänker att det är dem som är 

huvudpersoner i det här och därför tänker jag att det väger tungt det dom säger.” 

Intervjuperson 7 

Även Nordlander (2006) framhåller klientbilden, det vill säga klientens egen bild av sin 

situation, som utgångspunkt i utredningsarbetet. De flesta socialsekreterarna i den här studien 

menar att de använder klientens beskrivning och berättelse som styrande kunskapskälla i 

utredningsarbetet på det sättet som beskrivs i citatet nedan: 

”Mitt arbete är ju att skriva utredningar och göra bedömningar av klienters behov av insatser så min absolut 

största kunskapskälla är ju klientens egna berättelse och beskrivning av sin situation.” 

Intervjuperson 8 

Dock återkommer socialsekreterarna till att de inte följer klientens erfarenhet och önskemål 

om deras erfarenhet, riktlinjer och lagstiftning säger någonting annat: 

” […] Men det är jätteofta vi inte gör som klienten vill […] oerhört ofta därför att lagstiftningen säger något 

annat och vår erfarenhet säger att även om klienten idag vill att vi ska gå in och rädda så kommer dem kunna 

lösa det på egen hand och i förlängningen är det bättre för klienten för både självkänsla och för en långsiktig 

hållbar lösning. Så att en sak e att lyssna och väga in klientens erfarenhet och vad den berättar men det är inte 
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alltid vi gör så.” 

Intervjuperson 1 

Intervjuperson 1 beskriver i citatet ovan hur den egna erfarenheten ger svar på om klienten i 

fråga har behov av insatsen eller inte. Med andra ord använder intervjuperson 1 klienten som 

kunskapskälla i ett första steg, och bedömer det sedan med hjälp av sin egen erfarenhet (samt 

forskning och då främst riktlinjer). Det är intressant dels utifrån EBP i vilket klienten ska vara 

den centrala delen (Svanevie 2013). Enligt Oscarsson (2009) ska klienten i EBP ses som 

expert på sin situation och det den enskilde säger ska vara avgörande för vilket beslut som 

fattas. Samtidigt måste socialsekreteraren utgå ifrån de insatser som finns att tillgå och väga 

in andra kunskapskällor (ibid.). I citatet ovan framkommer med andra ord en dold komplexitet 

gällande EBP och klienten som styrande kunskapskälla då klienten ska vara den centrala 

delen, samtidigt som intervjuperson 1 måste utgå ifrån de insatser som finns att tillgå. 

Dessutom har intervjuperson 1 egen professionell erfarenhet som säger att den insatsen som 

finns att tillgå inte är bästa möjliga lösning för klienten. Därmed är klienten inledningsvis en 

styrande kunskapskälla, men när intervjuperson 1 väger in sin egen erfarenhet och forskning 

samt de praktiska ramar som finns (det vill säga lagstiftning) så är det inte längre klienten som 

är styrande. Det här resonemanget är i den här studiens material återkommande. Det vill säga 

socialsekreterarnas utgångspunkt är att klienten ska vara en styrande kunskapskälla, men de 

uppger att det inte alltid är möjligt eller önskvärt eftersom deras erfarenhet säger någonting 

annat alternativt att önskad lösning inte finns inom ramen av de resurser och lagstiftning 

socialsekreterarna har att tillgå (se figur 1). 

Sammantaget kan sägas att alla socialsekreterarna uppger klienten som en av de viktigaste 

kunskapskällorna i utredningsprocessen, men trots det är det ofta klientens erfarenhet och 

önskemål inte är styrande som kunskapskälla. 

5.3.2 Inhämtning av information 

I föregående kapitel beskrevs socialsekreterarnas syn på klienten som kunskapskälla 

övergripande i utredningsprocessen. I det här kapitlet beskrivs mer djupgående om hur 

socialsekreterarna använder klienten som kunskapskälla vid inhämtning av information.  När 

det gäller inhämtning av information är klienten socialsekreterarnas största källa till 

information. Flera av dem framhöll det första mötet med klienten som den viktigaste källan 

för inhämtning av information: 
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”Basen i var jag hämtar min kunskap är ju i samtal med klienten.” 

Intervjuperson 8 

I den här studiens material framkommer det att klienten i inhämtning av information tar stor 

plats. Socialsekreterarna beskriver hur de lyssnar på och tar hänsyn till klientens erfarenhet 

och önskemål. Även om klienten inte är den enda kunskapskällan vid inhämtning av kunskap 

så är det alltså socialsekreterarnas största kunskapskälla i den här fasen. I den här delen av 

utredningen ser socialsekreterarna i enlighet med EBP klienten som expert på sin egen 

situation, vilket skiljer sig gentemot senare delar i utredningen. 

Sammantaget kan sägas att socialsekreterarna huvudsakligen använder sig av klienten som 

kunskapskälla vid inhämtning av kunskap, och kompletterar sedan med andra kunskapskällor 

så som andra professionella eller anhöriga. I den här studiens material framkommer det att det 

är vid inhämtning av kunskap som klienten får störst utrymme i relation till de två andra 

utredningsfaserna bedömning och beslut.  

5.3.3 Bedömning 

Socialsekreterarna var gällande bedömningen tydliga med att det är de som professionella 

som gör dem. Hur klientens inflytande i bedömningen ser ut skiljer sig mellan olika 

socialsekreterare. Vissa menade att det är de som gör bedömningen, men de utgår då ifrån det 

som klienten säger:  

”Asså bedömningen hänger ju ganska tätt ihop med det som informationsinsamlingen mynnar ut i […]i 

bedömningen finns ju bara delar som är från informationsinsamlingen sen är det ju… det är jag som står för 

själva bedömningen och i den ska jag ju ta in klientens information kan man säga. […]” 

Intervjuperson 8 

Intervjuperson 8 använder alltså klientens utsagor som grund för bedömningen, men det är 

fortfarande hen som gör den. Oscarsson (2009) menar att socialsekreterarna ska beakta 

klientens önskemål och behov igenom hela utredningsprocessen. Även Svanevie (2013) 

framhåller att klientens behov ska vara grund i bedömning och beslut vilket intervjuperson 8 

framhåller i citatet ovan.  

Andra socialsekreterare menade däremot att bedömning och beslut ligger hos professionen, 

och därmed är det också de som styr vad det består av och mynnar ut i: 

Men sen ligger ju ändå bedömningen och beslut hos oss. Och det kan ju vara personer som inte vill ha någon 

hjälp där vi anser att det behövs hjälp […].” 
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Intervjuperson 6 

Med andra ord finns det en skillnad i hur socialsekreterarna använder klienten som 

kunskapskälla i bedömningen. Vissa socialsekreterare framhöll att det är klienten som ska 

vara den centrala delen i utredningen, och lägger däri fokus på klienten i bedömningen. Andra 

socialsekreterare framhöll istället den egna yrkesrollen som det centrala vid just 

bedömningsdelen i utredningen och lägger alltså mindre fokus på klienten i den. 

5.3.4 Beslut 

När det gäller beslut framkom det i den här studien att socialsekreterarna till viss del är styrda 

av de resurser kommunen de arbetar i har. Ett exempel på det var att en kommun har riktlinjer 

för vilka insatser som ska beviljas i första hand ex hemmalösningar före externa 

behandlingshem, och då tas alltså inte hänsyn till hur klientens behov ser ut. En 

socialsekreterare berättade också om när beslut lyfts från myndighetsutövningen till 

politikerna i kommunen, och även om både klient och socialsekreterare är överrens om vad 

som tillgodoser klientens behov, så följer inte politikerna det.  Socialsekreterarna berättar att 

det är ofta som de inte gör som klienten vill, utan gör avslag därför att de anser att klientens 

behov kan tillgodoses på annat sätt, eller för att de inte är berättigade insatsen trots att 

klienten själv upplever något annat:  

”Men i största möjliga mån så är det såklart att man försöker att ta hänsyn till det och att det är viktigt, absolut. 

Men som sagt, det finns också tillfällen eller händelser där det inte går att göra det för att man behöver gå in 

med nånting som kanske inte familjen alls är med på liksom av nån anledning.” 

Intervjuperson 6 

I citatet ovan går att se exempel på när klienten inte är delaktig i beslutet. Intervjuperson 6 

säger att familjen kan behöva en insats som familjen själv inte vill ha. Även om 

socialsekreterarnas mål är att klienterna ska vara delaktig i hela beslutsprocessen så 

framkommer det i den här studiens material att klienterna saknar inflytande som 

kunskapskälla i beslutsdelen (se även figur 1). Materialet visar också att socialsekreterarna 

vid beslut använder den egna erfarenhet som kunskapskälla i stor utsträckning. Nordlander 

(2006) framhåller att socialsekreterare använder den egna erfarenheten i större utsträckning i 

beslutsfasen än tidigare faser därför att utredningsarbetet blir snävare och större fokus hålls på 

problemområdet när beslut ska fattas. Vilket skulle kunna vara en förklaring till varför 

socialsekreterarna i den här studien använder klienten som kunskapskälla i liten utsträckning i 

slutfasen av utredningsprocessen.  
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Sammantaget kan sägas att socialsekreterarna säger sig ha klienten som utgångspunkt även i 

beslutsfasen av utredningsprocessen, men den här studiens resultat visar att socialsekreterarna 

främst använder sig av den egna erfarenheten som kunskapskälla vid beslut. Vidare framhåller 

socialsekreterarna det problematiskt när beslut fattas av politiken och mot socialsekreteraren 

och klienten. Slutligen så upplever några av socialsekreterarna att de är styrda av kommunens 

resurser vid beslutsfattande.  

5.4 Förutsättningar för klienten som styrande kunskapskälla 

I föregående delavsnitt diskuterades klientens erfarenhet och önskemål i olika delar av 

utredningsprocessen. I materialet för den här studien återkom socialsekreterarna till ett antal 

förutsättningar för att klienten ska kunna vara styrande i utredningsprocessen. De fyra största 

och mest påtagliga förutsättningarna som framkom presenteras i det här delavsnittet i följande 

ordning 1. En samarbetsvillig klient. 2. En motiverad klient. 3. Att insatserna är frivilliga samt 

4. Att det finns resurser på arbetsplatsen. 

5.4.1 En samarbetsvillig klient 

I den här studiens material framkommer det att socialsekreterarna anser det vara viktigt att det 

finns ett samarbete mellan socialsekreteraren och klienten. Flertalet av dem nämner någon 

gång under intervjun vikten av samarbete. Även Ylvisaker (2011) framhåller att klienten ska 

ges utrymme till medverkan, och att bäst resultat ges om klient och socialsekreterare kommer 

överrens. Vidare går det i studiens material att utläsa att när socialsekreterarna pratar om 

samarbete syftar de ofta till att det är klienten som ska vara samarbetsvillig eller ändra sig 

efter vad socialsekreteraren tycker är viktigt, och inte tvärtom: 

”[…]Är klienten samarbetsvillig så är det klar att hela processen alltid blir lättare. Om det är den formen av 

samarbete så att vi tycker samma då är det ju aldrig oftast några problem. Och då är det ju bara att köra på 

liksom […]” 

Intervjuperson 4 

Det som uttrycks i citatet ovan går tvärt emot det Närhi (2002) menar, nämligen att 

socialsekreterarna får kunskap i mötet med klienten, och att i de förhandlingar som Närhi 

(2002) menar uppstår mellan socialsekreterare och klient måste klientens villkor och situation 

styra. Med andra ord handlar det inte alltid om ett ömsesidigt samarbete, utan det handlar om 

att klienten skall vara samarbetsvillig på det sätt som socialsekreteraren önskar, trots att det är 

viktigt både för klienten och socialsekreteraren att mötet är ömsesidigt och ger klienten 
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utrymme för att uttrycka sina åsikter (Ylvisaker, 2011). Detta är även någonting som 

intervjuperson 7 diskuterar i sin intervju. Intervjuperson 7 har dock ett litet annat sätt att se på 

klienten i jämförelse med intervjuperson 4 då denne beskriver att det klienten lägger fram kan 

ge nya perspektiv för hur de gemensamt ska kunna lösa problemet: 

”Asså där är ju klienter som… som dem har oftast väldigt mycket åsikter om mycket. […] Sen kan det ju hända 

att jag kommer med förslag som dem… som dem ratar och tycker liksom att ”nej, nej, det där är inte vi 

intresserade av, är det nånting vi vill så vill vi ha detta” och då kan vi ju se nånting helt annat. Därför känner 

jag att det är så viktigt att försöka få med sig klienterna från dag ett. Att ha med dem i hela processen liksom, det 

är jätteviktigt.” 

Intervjuperson 7 

Sammanfattningsvis kan sägas att för att klienten ska kunna vara en styrande kunskapskälla så 

krävs att denne är samarbetsvillig med socialsekreteraren.  

5.4.2 En motiverad klient 

Alla socialsekreterarna berättar i sina intervjuer att det är viktigt att klienten är motiverad för 

att utredningsarbetet ska fungera och leda fram till någonting som faktiskt är ett stöd för 

klienten. Ett exempel på hur socialsekreterarna resonerade om saken är när intervjuperson 5 

säger att om klienten inte är motiverad så skapar det svårigheter för vilken insats som kan 

användas:  

”Om det nu skulle komma till insats så beror det ju på hur väl klienten är motiverad såklart och det kan ju vara 

en svårighet”  

Intervjuperson 5 

Även intervjuperson 2 tog i sin intervju upp motivation som en viktig del i utredningsarbetet. 

Intervjuperson 2 menade att klientens önskemål behöver bli tillgodosedda för att hen ska bli 

motiverad: 

”[…] om jag kan tillmötesgå deras önskemål så har jag en motiverad klient […]” 

Intervjuperson 2 

Motivation som förutsättning för att använda klienten som kunskapskälla var som tidigare 

nämnt återkommande i den här studiens resultat vilket skiljer sig från en del av den tidigare 

forskning som finns på området då motiverade klienter inte diskuteras i samma utsträckning 

som i den här studiens material. Socialsekreterarna som intervjuades menade på samma sätt 
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som intervjuperson 7 nedan att klienten måste vara motiverad för att insatsen ska få något 

utfall överhuvudtaget:  

”Absolut, det är jätteviktigt. Det är så viktigt att ha dem med sig på banan hela tiden. Har man inte det då 

fungerar ju inte heller, då kan vi komma med vilka insatser vi vill för det blir aldrig nånting bra i alla fall, så att 

det är jätteviktigt.” 

Intervjuperson 7 

5.4.3 Frivilliga insatser 

Ytterligare en förutsättning för att klienten ska kunna vara en styrande kunskapskälla i 

utredningsarbetet, som framkom i den här studien, är att insatsen måste vara frivillig eftersom 

klienten då har möjlighet att tacka nej till erbjuden insats. Socialsekreterarna som förutom 

socialtjänstlagen även arbetar med tvångslagar så som LVU, LVM eller LPT menade att det 

är svårt att låta klienten få inflytande i utredningsprocessen även om förhoppningen är att 

klienten ska vara delaktig trots att utredningen sker mot deras vilja. Vidare framhöll de som 

arbetade med vuxna att det trodde att det underlättade arbetet om klienterna var vuxna, som 

ansökt på frivillig basis:  

”[…] men jag kan tänka mig att det är lättare att följa klientens önskemål just här på vuxenenheten, för oftast så 

är det att dom ansöker frivilligt […] och det känns skönt att man faktiskt kan vara väldigt följsam […] men oftast 

är det liksom klientens önskemål som måste styra. Så det känns ändå bra […]” 

Intervjuperson 3 

De flesta socialsekreterare framhöll ett annat område än det som de själva arbetade med som 

svårare att använda klienten som kunskapskälla i. Intervjuperson 3 (se citatet ovan) som 

arbetade med missbruk fann det inte svårt att inom sitt område använda klientens erfarenhet 

och önskemål i, i jämförelse med andra områden. Det gjorde däremot intervjuperson 8: 

”En viktig skillnad från socialpsykiatrin är ju kanske att där finns ingen tvångslagstiftning. Det finns ju LPT, 

psykiatrisk tvångsvård, men det är ju nånting som sjukvården hanterar. Men när det gäller missbrukare och när 

det gäller barn så finns där ju situationer där man behöver gå förbi klientens önskemål och sätta sig över dom 

och fatta beslut mot personers vilja och då går man ju också runt klientens kunskaper på nåt vis. Man sätter ju 

sig över den bedömningen klienten själv gör om vad dom behöver. Så det är väl en viktig skillnad att 

socialpsykiatri är område som bygger på frivillighet och medverkan.” 

Intervjuperson 8 

Frivillighet som förutsättning för klienten som kunskapskälla var återkommande i de 

intervjuer där socialsekreteraren förutom socialtjänstlagen även arbetar med tvångslagar. 
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Detta är en av de förutsättningar som har framkommit i den här studien men som inte nämns i 

större undersökningar. Med andra ord är en av de förutsättningarna för att klienten ska kunna 

vara en styrande kunskapskälla, som finns i den här studiens material att insatsen är frivillig, 

och det var de flesta socialsekreterarna överrens om. Däremot skiljde åsikterna sig vad gäller 

vilka områden som är svåra att använda klienten som styrande kunskapskälla inom. 

5.4.4 Tillräckliga resurser på arbetsplatsen 

Tillräckliga resurser på arbetsplatsen nämndes av några socialsekreterare. De resurser som de 

upplevde att de saknar återges bland annat i nedanstående citat: 

”Och där är det ju så att vi har fyra månaders utredningstid. Hade man bara haft typ fem ärenden så hade man 

kunnat göra en jävligt bra utredning för då hade du kunnat sitta ner men det hinner man ju inte för vi ligger ju 

på mellan tjugo och trettio ärenden var. Och det är med en liten skuld man känner som socionom för du kan inte 

göra det arbetet du vill göra. Det är med tufft. ” 

Intervjuperson 4 

Förutom brist på tid och anställda så framkom det att socialsekreterarna saknar insatser som är 

anpassade efter klienten. De menade att det är klienten som behöver anpassa sig efter vilken 

insats de får och inte tvärtom. Detta kan kopplas samman med de förutsättningar som vi 

skrivit om i avsnittet om EBP. En förutsättning som nämns för att EBP ska vara möjligt är 

nämligen ett antal insatser att välja mellan (Oscarsson 2009).  

Avslutningsvis kan sägas att det med andra ord krävs en del av klienten för att denne ska 

kunna vara en styrande kunskapskälla. Vissa förutsättningar kan klienten påverka själv, 

medan andra förutsättningar så som resurser på arbetsplatsen måste komma från annat håll.  

5.5 Slutsatser 

Utifrån materialet i den här studien kan vi dra några slutsatser som besvarar studiens 

frågeställningar vilka presenteras nedan.  

Gällande hur socialsekreterare definierar och använder sig av EBP i sitt arbete har vi kommit 

fram till att socialsekreterarna både definierar och använder sig av begreppet evidensbaserad 

praktik och dess tre delar på olika sätt. Detta kan bero på exempelvis tyst kunskap. Gällande 

EBP:s delar bästa tillgängliga veteskapliga kunskap och egen professionell erfarenhet så 

framkommer det dels att socialsekreterarna i den här studien inte söker forskning i enskilda 

ärenden, men de gör det inom ramen för sitt arbete. Ett undantag är dock riktlinjer från 

socialstyrelsen, som alla socialsekreterarna nämnde som viktig kunskapskälla. Gällande den 
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egna erfarenheten har vi i studiens material återfunnit två olika sätt att se på den. Den ena 

syftar till mer personliga erfarenheter, det vill säga erfarenheter som socialsekreteraren 

upplevt själv och kan delge klienten för till exempel tröst. Den andra syftar till mer 

professionella erfarenheter och är den typ av erfarenhet som innefattas i EBP.   

Det som framkommer ur empirin när det gäller hur socialsekreterare använder sig av klientens 

erfarenhet och önskemål som kunskapskälla är att socialsekreterarna strävar efter att använda 

klienten både som grund och utgångspunkt i utredningsarbetet. Men resultatet visar att 

klienten får mindre och mindre utrymme ju längre in i processen de kommer (se figur 1) och 

istället är det socialsekreterarens egna erfarenheter samt lagstiftning och i viss mån resurser 

som tar stor plats i bedömning och beslut. Däremot så visar resultatet att klienten har stort 

utrymme vid inhämtning av information. Det framkom också att socialsekreterarna vid 

bedömning resonerar på lite olika sätt. De två mest framträdande bedömningssätten är att 

vissa socialsekreterare låter utgångspunkt och fokus på klienten vara det centrala vid 

bedömning. Andra socialsekreterare lägger istället mer fokus på den egna yrkesrollen och 

därmed mindre fokus på klienten. Gällande beslut så visar analysen att det i viss mån är 

resurser som styr, men framför allt den egna erfarenheten. 

I den här studiens material framträder vissa förutsättningar för att EBP ska kunna vara 

möjligt. En av de förutsättningarna är att socialsekreterarna måste ha högskoleutbildning. 

Några andra förutsättningar var tid för uppföljning och fler insatser. Att socialsekreterarna 

behöver fler insatser som anpassas efter klienten och inte tvärt om är i studien återkommande. 

Vidare så framkom även några förutsättningar som behövde vara uppfyllda för att klienten ska 

kunna vara en styrande kunskapskälla. Den största var att klienten måste vara samarbetsvillig, 

och med samarbetsvillig menade flertalet av socialsekreterarna att klienten behöver anpassa 

sig efter vad socialsekreteraren anser vara bästa lösningen. Dock syftade även några av dem 

till att klienten och socialsekreteraren gemensamt ska komma fram till vad den bästa 

lösningen är. Vidare fann vi även en motiverad klient, frivilliga insatser och resurser på 

arbetsplatsen som förutsättningar för klienten skulle kunna vara en styrande kunskapskälla. 

Med andra ord är det oerhört svårt att ge klientens erfarenhet och önskemål en styrande roll 

igenom hela utredningsarbetet. 

6. Fördjupad analys 

I detta avsnitt presenteras en fördjupad analys som bygger vidare på de slutsatser som vi 

presenterade i föregående avsnitt, vilka vi har valt att relatera till begreppet kompetens och då 
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speciellt yrkeskompetens. Kompetens handlar om en persons förmåga att kunna utföra vissa 

specifika arbetsuppgifter (Ellström 1992), det krävs alltså att en socialsekreterare har en viss 

kompetens för att kunna utföra sitt arbete.  

Eftersom vi har undersökt socialsekreterarnas kunskapsanvändande främst utifrån de tre olika 

byggstenarna i EBP, det vill säga bästa tillgängliga vetenskapliga forskning, den 

professionelles egen erfarenhet samt klientens erfarenhet och önskemål (Oscarsson 1992), är 

det i relation till de tre byggstenarna, med särskilt fokus på klienten, som socialsekreterarnas 

yrkeskompetens analyseras nedan. 

6.1 Erfarenhet 

Vi har i vår studie kommit fram till att socialsekreterarna till stor del använder sig av sin egen 

erfarenhet i arbetet, vilket den tidigare forskningen också visat (jmf Bergmark & Lundstöm 

2002; Närhi 2002; Nordlander 2006). Socialsekreterarnas kompetens bygger alltså till stor del 

på deras egen erfarenhet, vilket kan relateras till Törnquists (2004) begrepp 

förtrogenhetskunskap, vilken är den del av yrkeskompetensen som innefattar förmågan att 

kunna hantera arbetets olika situationer genom att tillägna sig erfarenhet genom det praktiska 

arbetet (ibid.). Flera av socialsekreterarna berättade om sin förtrogenhetskunskap som sin 

erfarenhet, vilken de har tillägnat sig under sin tid som socialsekreterare. Flera nämner att de 

använder sig av det som de lärt sig från olika situationer i arbetet. 

”Om jag träffar på en missbrukare som blir, som e en speciell situation, så har jag ju nytta av att jag 

har träffat många andra i samma situation, och jag vet vilka frågor jag skall ställa, vad jag behöver ta 

reda på, vad jag behöver tänka på, vilket problem som kan uppstå för att förebygga det, så att 

erfarenheten jag har med mig från många års socialt arbete, den finns ju med i varje möte.” 

Intervjuperson 1 

Det har också framkommit att socialsekreterarna i flera fall inte riktigt kan sätta fingret på och 

förklara varför de i arbetet gör som de gör och flera av socialsekreterarna berättar att de gör 

saker per automatik och någon nämner att magkänslan är styrande. Denna 

förtrogenhetskunskap liknar det Molander (1993) lyfter fram som tyst kunskap, vilken inte 

riktigt går att beskriva eller formulera och kan till exempel innefatta olika invanda 

handlingsmönster i arbetet (Molander 1993). Med andra ord finns förtrogenhetskunskapen 

som en del av yrkeskompetensen hos socialsekreterarna, men det är i vissa fall svårt för dem 

att formulera den i ord.  
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6.2 Praktiska situationer 

Som tidigare nämnt använder sig socialsekreterarna av sin erfarenhet av tidigare, praktiska 

situationer i arbetet. Detta kan liknas vid den del av yrkeskompetensen som Törnquist (2004) 

benämner som färdighetskunskap, det vill säga vetskapen om hur arbetet praktiskt ska utföras. 

Då socialsekreterarna i många fall relaterade sin erfarenhet till olika praktiska situationer visar 

detta på att färdighetskunskapen är nära sammankopplad med förtrogenhetskunskapen. Detta 

visar också på att socialsekreterarna använder sig av de två praktiska komponenterna i 

yrkeskunskapen sammanvägt, det vill säga färdighetskunskapen och förtrogenhetskunskapen; 

de vet hur de ska utföra sitt arbete (färdighetskunskap) och de kan hantera de olika situationer 

som uppstår med hjälp av förtrogenhetskunskapen: 

”Jag är väldigt van att prata i såna här sammanhang men klienter är sällan det. Ibland är dom väldigt vana 

men ofta kan man vara lite nervös och då säger ju min erfarenhet mig att det finns vissa saker jag kan göra för 

att hjälpa, att öppna upp så man vågar prata och man känner sig bekväm.” 

Intervjuperson 8 

Denna sammanvägning av yrkeskompetensens olika delar beskriver också Törnquist (2004) 

som menar att yrkeskunskapen formas av de olika delarna som hänger ihop och kompletterar 

varandra. 

6.3 Forskningsbaserad kunskap 

Ur empirin framkom hos socialsekreterarna delade åsikter om huruvida forskning är viktigt att 

använda sig av i arbetet eller inte. Det framkom också att användningen av forskning i arbetet 

varierade. Eftersom det fanns de socialsekreterare som uppgav att de använder sig av 

forskning menar vi att den därmed är invävd i deras yrkeskompetens: 

”Vi åker regelbundet på utbildningar och föreläsningar för att fylla på vårt, vad som händer i 

forskningsvärlden.” 

Intervjuperson 8 

Denna kunskapskälla är till skillnad från färdighetskunskapen och förtrogenhetskunskapen 

möjlig för socialsekreterarna att på ett klarare sätt uttrycka. Den sortens kunskap kan liknas 

vid det som Törnquist (2004) benämner som påståendekunskap, vilken författaren menar är 

den mer formella delen av yrkeskompetensen som är lättare att uttrycka och exempelvis kan 

bestå av teorier. 
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6.4 Klientens kunskap 

Som tidigare nämnt framkom socialsekreterarnas egen erfarenhet som den största källan till 

kunskap. Även klientens erfarenhet och önskemål beskrevs som en viktig kunskapskälla. 

Närhi (2002) menar att socialarbetarnas kunskap består av erfarenhet de tillägnat sig genom 

det praktiska arbetet och att denna erfarenhet i sig består till stor del av klienters erfarenheter. 

Kopplat till yrkeskompetens skulle denna erfarenhet kunna benämnas som socialsekreterarnas 

förtrogenhetskunskap, vilket skulle innebära att en stor del av förtrogenhetskunskapen består 

av kunskap som kommer från klienten.  

Vi har också kommit fram till att socialsekreterarnas egen erfarenhet blir viktigare ju längre in 

i utredningsprocessen de kommer vilket leder till att klientens erfarenhet och önskemål får 

mindre plats:  

”Men sen ligger ju ändå bedömningen och beslut hos oss. Och det kan ju vara personer som inte vill ha någon 

hjälp där vi anser att det behövs hjälp […].”  

Intervjuperson 6 

Det framkom även att socialsekreterarnas erfarenhet och därmed förtrogenhetskunskap har 

stor inverkan när det gäller att välja lämpliga insatser till klienterna, det vill säga vid 

bedömning och beslut. 

Socialsekreterarnas yrkeskompetens är alltså till stor del uppbyggd av tidigare möten och 

erfarenheter. Flera socialsekreterare lyfte fram detta men var noga med att samtidigt påpeka 

vikten av att behandla varje klient som en egen individ och inte dra samma slutsatser om 

varenda en.  

”Ja, erfarenheterna kan jag ju tillgodogöra mig, att jag får allt bättre kunskap om till exempel de 

besvär som de bär med sig in hit här. Sen går det ju inte att generalisera våra klienter men jag har 

kanske något att relatera till. Och det är ju bra i mötet med andra klienter att då kanske jag kan få en 

någorlunda förståelse för i vilken situation de är.” 

Intervjuperson 2 

Arbetet bygger därmed på förmågan att kunna använda sin yrkeskompetens på rätt sätt för att 

kunna få in klienters erfarenhet och önskemål i arbetet, i en sammanvägning av egen 

erfarenhet och klientens erfarenhet och önskemål, utan att den egna erfarenheten tar 

överhanden. Detta påminner om två av delarna i Oscarssons (1992) definition av EBP, det vill 

säga att arbetet ska bestå av en sammansättning av bästa tillgängliga vetenskapliga forskning, 

den professionelles egen erfarenhet samt klientens erfarenhet och önskemål.  
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6.5 Slutsatser 

Sammantaget kan det sägas gällande socialsekreterarnas yrkeskompetens att de två praktiska 

delarna, det vill säga förtrogenhetskunskapen och färdighetskunskapen, utgör en betydligt 

större del än påståendekunskapen. Yrkeskompetensen består till stor del av 

socialsekreterarnas egna erfarenheter (förtrogenhetskunskap) som bygger på kunskaper 

socialsekreterarna tillgodosett sig genom sitt praktiska arbete (färdighetskunskap) och 

forskning och vetenskaplig kunskap (påståendekunskap) får därmed inte lika stor plats.  

Vidare framkommer att en betydande del av yrkeskompetensen är socialsekreterarnas egen 

erfarenhet vilket innebär att det är den egna erfarenheten som till stor del ligger som grund till 

deras förmåga att utföra sitt arbete. En socialsekreterares egen erfarenhet är individuell vilket 

gör yrkeskompetensen något komplex. Detta innebär också att socialsekreterarnas 

yrkeskompetens påverkar hur stor del klientens erfarenhet och önskemål i arbetet blir.  

 

7. Avslutning 

7.1 Avslutande diskussion  

I studiens inledning framkommer att det finns riktlinjer som säger att socialt arbete ska 

bedrivas genom användande av EBP. I enlighet med EBP ska klienten vara den centrala 

utgångspunkten, men trots det så saknas det kunskap om hur klientens erfarenhet och 

önskemål faktiskt används i socialtjänstens arbete (Socialstyrelsen 2003). Det är utifrån det 

här vi har gjort vår undersökning och nedan presenteras några reflektioner kring studiens 

resultat. Som avslutning diskuterar vi vad som skulle vara intressant för vidare studier.  

En intressant aspekt av resultatet är att socialsekreterarna både definierar och använder EBP 

på olika sätt. Detta kan tyda på att det inte finns någon förankrad grundläggande definition 

och att det saknas kunskap om vad EBP faktiskt är. Det är förvånande att socialsekreterarna 

har så svårt att definiera det, och dessutom gör det på olika vis, med tanke på att det är en 

riktlinje som ska prägla socialtjänstens arbete. Kan det vara så att EBP förvisso är en riktlinje 

som ska användas, men att den saknar förankring i det praktiska arbetet? 

En annan intresseväckande upptäckt är att socialsekreterarna beskriver EBP på ett sätt, men 

arbetar sedan på ett annat sätt. Detta skulle kunna bero på att socialsekreterarna inte är 

medvetna om hur de faktiskt arbetar, och kan därför inte beskriva det. En annan möjlig 

förklaring är att de föredrar andra sätt att arbeta framför EBP. Kanske är det så att 
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verkligheten och det praktiska sociala arbetet bär på en komplexitet som gör att EBP inte 

alltid fungerar i praktiken, kanske delvis därför att det finns fler källor än de EBP syftar till 

som väger tungt i utredningsarbetet. Det kan också diskuteras hur kompatibelt EBP är när det 

gäller till exempel den norm som är utgångspunkten i arbetet med försörjningsstöd, går det att 

förena ett evidensbaserat arbete med de ramar i form av lagstiftning som finns? Eventuellt kan 

det också ha att göra med det som nämns i föregående stycke, det vill säga, EBP är förvisso 

en riktlinje som ska användas, men frågan är om det saknas förankring i det praktiska arbetet.  

När det kommer till användandet av klientens erfarenhet och önskemål i arbetet kan vi 

urskilja en motsättning då socialsekreterarna uttryckte att de utgår från klienten i sitt arbete 

samtidigt som deras svar visar på att klienten får minskat utrymme i utredningsprocessens 

senare delar. Det framkommer att klienten blir sekundär kunskapskälla i sammanvägningen 

av de andra kunskapskällor, men är det verkligen så det är tänkt att vara? Klienten ska i 

enlighet med EBP vara den centrala kunskapskällan. Om inte klienten är i centrum, vad är då 

syftet, och för vem tar man ett beslut? Vi menar inte att man ska utesluta andra 

kunskapskällor utan vi ifrågasätter om klienten har rollen som central del i 

utredningsprocessen på det sätt som EBP syftar till.  

Vi har som tidigare nämnt kommit fram till att det finns olika förutsättningar som behövs för 

att socialsekreterarna ska kunna arbeta med EBP samt använda klientens erfarenhet och 

önskemål som kunskapskälla i utredningsarbetet. Dessa förutsättningar utgör en större del av 

materialet än vad vi trodde de skulle göra. Detta kan tyda på flera saker och även här bildas en 

slags paradox. Vad vi menar är att även om det hade varit tydligt för socialsekreterarna hur 

EBP skulle användas i det praktiska arbetet så hade det ändå saknats förutsättningar för det. 

Det handlar inte bara om att kunna definiera och kunna arbeta i enlighet med EBP, det måste 

också finnas förutsättningar för att praktisk kunna utföra arbetet.  Detsamma gäller klientens 

erfarenhet och önskemål. Om det saknas förutsättningar blir det svårt för klienten att vara 

styrande. Gällande just förutsättningar för klienten som kunskapskälla är det anmärkningsvärt 

vilka förutsättningar som krävs eftersom de flesta syftar till att klienten måste anpassa sig till 

det socialsekreteraren framhåller som viktigt, vad beror det på? Är det rimliga förutsättningar 

som socialsekreterarna kräver att klienten följer? 

Vidare så har vi kommit fram till att socialsekreterarnas yrkeskompetens och klientens 

erfarenhet och önskemål har en komplex relation i vilken den ena parten påverkar och formar 

den andra. Klienten kan berätta som sina erfarenheter och önskemål, men det är 
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socialsekreteraren som måste vet hur dessa ska användas i arbetet. Om socialsekreterare ska 

kunna arbeta med klienten som styrande kunskapskälla krävs det att de har en viss kompetens 

inom vissa områden, och att denna kompetens innefattar förmåga att låta klienten få det 

utrymme som krävs för att kunna vara styrande. Med andra ord så menar vi att för att förstå 

vilken roll klienten har som kunskapskälla i utredningsarbetet så krävs det att flera aspekter 

vägs in, däribland klienten själv, men också de riktlinjer som anges (det vill säga EBP) samt 

vilken kompetens och kunskap socialsekreterarna har.  

Som avslutning skulle vi vilja delge två frågor som vi har ställt oss: Vad skulle socialt arbete 

vara om klienten togs bort? Vad skulle socialt arbete vara om socialsekreterarnas kompetens 

uteslöts? Vad skulle finnas kvar? 

Den tidigare forskning som vi har använt i den här studien bekräftar flera av våra resultat, 

men vi har också kommit fram till slutsatser som inte finns i tidigare forskning. Därmed inte 

sagt att våra resultat utan vidare kan jämföras med tidigare forskning då vår studie är liten och 

främst syftar till att beskriva några utvalda socialsekreterares erfarenheter. Dessutom så har vi 

i den här studien inte beaktat hur socialsekreterarna praktiskt arbetar, utan vi har utgått från 

deras utsagor om hur de arbetar. 

7.2 Vidare forskning 

Avslutningsvis kan sägas att det under studiens gång har uppkommit många nya frågor och 

funderingar som skulle vara intressanta att använda för vidare forskning. Vi anser att vi i vår 

studie endast har skrapat på ytan då det finns mycket kvar att fördjupa sig i och undersöka 

vidare. Det hade exempelvis varit intressant att studera användandet av EBP ur klientens 

perspektiv eftersom det är klienten som ska vara det centrala i utredningsarbetet. En annan 

möjlig utgångspunkt för vidare forskning är att gå djupare in på socialsekreterarnas erfarenhet 

eftersom det enligt vårt resultat är en betydande kunskapskälla i utredningsarbetet.   
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Bilaga 1 - Informationsbrev 

Hej!  

Vi är två socionomstudenter som läser sjätte terminen vid Linnéuniversitetet i Växjö. Den här 

terminen skriver vi vår kandidatuppsats om hur socialsekreterare använder sig av klienten 

som kunskapskälla. Vi vill intervjua dig eftersom du har värdefull erfarenhet och kunskap av 

det sociala fältet.  

Syftet med den här studien är att beskriva och analysera hur socialsekreterare inom 

socialtjänsten använder sig av klientens erfarenhet och önskemål som kunskapskälla i 

bedömning och i val av insats. I uppsatsen utgår vi ifrån evidensbaserad praktiks ”tredje ben”; 

klientens erfarenhet och önskemål men utifrån socialsekreterarens perspektiv.  

Studien måste uppfylla vissa etiska krav: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. För att uppfylla kraven har du som 

intervjupersonerna i det här brevet fått information om studiens syfte. Du som intervjuperson 

kan avbryta din medverkan när du vill under studiens gång. Vi kommer att avidentifiera 

intervjupersonernas personuppgifter samt de kommuner intervjuerna görs i. Slutligen kommer 

uppgifterna som framkommer i studien inte att användas till någonting annat än det som är 

studiens syfte. Vi kommer att spela in intervjuerna för att sedan transkribera dem. Materialet 

som inhämtats under studiens gång kommer dock att förstöras så fort studien är avslutad. Om 

du vill kommer du att få ta del av uppsatsen när den är färdig. 

Tack för din medverkan! 

Med vänliga hälsningar  

Towa Petersson, Louise Truedsson 

Handledare: Agneta Hedblom 

Vid frågor når du oss via mail: 

tp222dm@student.lnu.se 

lt222ec@student.lnu.se  

mailto:tp222dm@student.lnu.se
mailto:lt222ec@student.lnu.se
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Bilaga 2 - Intervjuguide 

Bakgrund 

Ålder? 

Utbildning? 

Antal år i yrke? 

Antal år på arbetsplatsen? 

Inom vilket område arbetar du? 

Arbetar du efter någon speciell metod? 

1. Var inhämtar du främst kunskap ifrån i arbetet? 

 

2. Använder du din egen erfarenhet? Har du några exempel på hur? 

 

3. Använder du bästa tillgängliga vetenskapliga kunskap? Har du några exempel på hur? 

 

4. Använder du klienters erfarenhet och önskemål som kunskapskälla i samband med 

- inhämtande av information? 

- bedömning? 

- val av insats?  

Har du några exempel på hur du gör det? 

 

5. Upplever du att det finns några svårigheter med att använda sig av klienters erfarenhet och 

önskemål som kunskapskälla i ditt arbete i samband med 

- inhämtande av information? 

- bedömning? 

- val av insats?  

Kan du ge något exempel på hur du hanterar de svårigheterna? 

 

6. Vilka möjligheter tänker du att det finns med att använda klienters erfarenhet och önskemål 

i ditt arbete i samband med 

- inhämtande av information? 

- bedömning? 

- val av insats?  

Kan du ge några exempel på det? 

 

7. Arbetar ni evidensbaserat? (Utifrån tre byggstenar; den professionelles erfarenhet, bästa 

tillgängliga vetenskapliga kunskap, och klientens erfarenhet och önskemål).  

 

8. Tycker du att det är viktigt med klienters erfarenhet och önskemål i beslutsprocessen? 

Varför är det viktigt/ inte viktigt att använda klienters erfarenhet och önskemål som 

kunskapskälla i ditt arbete? 

 

 


