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Abstract 

Title: Evidence based practice within social work in Sweden: a systematic literature study

  

Aim: The aim of this study was to investigate the research concerning EBP in a Swedish 

context. 

 

Method: a systematic literature study, wherein 16 articles were used and assessed using 

thematic analysis. 

 

Results: the study further clarifies the vagueness concerning the term EBP and what it 

contains. The results point to several factors which facilitate as well as inhibit the 

implementation of EBP, and that organization and leadership pose a significant role in the 

development of social workers organizations. Further findings are the gap between theory and 

practice and the lack of research of EBP in a Swedish context.  
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1. INLEDNING 

1.1. Bakgrund och problemformulering 

Utformningen av det sociala arbetet har befunnit sig under konstant förändring sedan 

inträdandet på den politiska agendan under sent 1800-tal (Denvall & Johansson, 2012). 

Under 1980-talet förändrades den svenska välfärdsmodellen radikalt utifrån de ekonomiska 

svårigheter som drabbade Sverige. Krav på effektivitet och mätbarhet kom att prägla den 

offentliga sektorn i allt högre omfattning (Bergmark, Bergmark & Lundström, 2011). Till 

följd av dessa ökade krav begynnade också människobehandlande organisationer att 

påverkas av styrsystemet New Public Management (NPM) (Almqvist, 2006; Johansson, 

Dellgren & Höjer, 2015). Styrningsideal från näringslivet skulle avhjälpa den bristande 

effektiviteten som ansågs råda inom den offentliga sektorn (Liljegren & Parding, 2010). 

Styrsystemet NPM innebär en typ av resultatstyrning vars främsta fokus är att den 

offentliga sektorn skall inhämta idéer från, och drivas på ett likartat sätt som, det privata 

näringslivet. NPM har bidragit till att den offentliga sektorn blivit mer affärs- och 

marknadsorienterad där effektivitet, ekonomi och revision prioriteras högt (Almqvist, 

2006; Chen & Zeng, 2005; Diefenbach, 2009; Johansson, Denvall & Vedung, 2015; Payne, 

2015; Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008). Centralt innehåll inom NPM är resultat 

och utvärderingar. Via NPM utvecklades begreppet evidensbaserat socialt arbete, numera 

evidensbaserad praktik (EBP), under slutet av 1990-talet (Bergmark et. al, 2011). 

 

EBP beskrivs vanligtvis som ett program utvecklat ur det medicinska verksamhetsområdet 

och dess ”strävan efter bättre kunskapsunderlag för sitt kliniska arbete” (Bergmark et al., 

2011; Socialdepartementet, 2008; Svanevie, 2011). EBP är besläktat med begreppet 

evidensbaserad medicin (EBM) vilket utvecklades i Kanada under 1960-talet (Oscarsson, 

2009). Precis som evidensbaserat arbete inom medicin handlar evidensbaserad praktik 

inom socialt arbete om att socialarbetarens bedömning och beslut skall grunda sig på tre 

kunskapskällor; aktuell vetenskaplig kunskap om sociala problem och interventioners 

effekter, klientens egna erfarenheter, värderingar och vilja, samt socialarbetarens 

erfarenhet och professionella bedömningsförmåga (Jergeby & Sundell, 2008). Dessa tre 

kunskapskällor utgör tillsammans ett evidensbaserat arbetsförfarande (Oscarsson 2009). 

 

Svanevie (2011) beskriver att ett korrekt socialt arbete och en kompetent socialarbetare, 

traditionellt sett, värderats enbart utifrån praktisk erfarenhet. Praktisk erfarenhet värderas, 
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även i rådande tidsepok, som en betydelsefull kunskapskälla men stora förändringar har 

bidragit till att såväl struktur som funktion av det sociala systemet förändrats. Dessa 

förändringar kan likställas med ett paradigmskifte vilket inneburit att majoriteten av 

verksamhetsområdena inom socialt arbete förändrats från en erfarenhetsbaserad kultur till 

en evidensbaserad kultur (Svanevie, 2011). Syftet med EBP är att bidra till vetenskaplig 

säkring av det sociala arbetet (Bergmark et al., 2011; Johansson, Dellgren & Höjer, 2015; 

Payne, 2015) och således stärka kvaliteten på offentliga tjänster genom att utveckla ett 

arbete som i högre omfattning grundas i evidens (Denvall & Johansson, 2012; Johansson, 

Dellgren & Höjer, 2015). Säkerställandet av högre evidens skall genomföras via mätningar 

och utvärderingar (Bergmark et al., 2011).  

 

EBP har utvecklats och erhållit stor uppmärksamhet i Storbritannien, diskussioner har förts 

kring huruvida EBP verkligen tillför något fördelaktigt samt huruvida det finns några 

egentliga bevis för dess praktiska funktionalitet i det sociala arbetet (Trinder, 2000).  Såväl 

internationell som svensk forskning visar att det finns en utbredd osäkerhet avseende 

begreppet EBP:s egentliga innebörd (Svanevie, 2011). Under de senaste decennierna har 

EBP kommit att prägla det svenska sociala arbetet i allt högre omfattning utifrån svenska 

myndigheters ökade fokus avseende evidens (Bergmark et al., 2011; Socialdepartementet, 

2008). Den praktiska implementeringen av EBP har genomförts på ett differentierat sätt i 

jämförelse med andra länder. Kravet på EBP i socialt arbete har kommit från högre 

instanser för att därefter distribueras nedåt i organisationen, genom ett så kallat “top-down 

perspektiv” (Bergmark, Bergmark & Lundström, 2012). Sedan 2007 har svenska 

myndigheter, på såväl lokal som regional nivå, haft hög prioritet på implementering och 

utveckling av EBP inom det sociala arbetet (Johansson, Dellgren & Höjer, 2015). EBP 

beskrivs som ett begrepp som ”ligger i tiden”. Trots detta förs åtskilliga diskussioner 

mellan olika aktörer avseende begreppets innebörd samt dess för- respektive nackdelar 

(Bergmark et al., 2011). Definitionen av EBP är omstridd och det finns ett stort antal 

tolkningar av begreppet (Bergmark & Lundström, 2011a; Johansson, Denvall & Vedung, 

2015; Svanevie, 2011). Utifrån detta har följande syfte och frågeställningar utformats.  

 

1.2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka begreppet evidensbaserad praktik och 

dess betydelse för socialt arbete i Sverige.  

 Hur definieras begreppet evidensbaserad praktik i socialt arbete i Sverige? 
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 Vilka fördelar respektive nackdelar av evidensbaserad praktik belyser 

forskningen? 

 Vilka faktorer hindrar eller möjliggör implementeringen av evidensbaserad praktik 

i socialt arbete i Sverige? 

 Hur har organisation och ledarskap påverkat implementeringen av evidensbaserad 

praktik i socialt arbete i svensk kontext? 

 Vilka kunskapsluckor finns i forskningen avseende evidensbaserad praktik i socialt 

arbete i Sverige? 

 

1.3. Avgränsningar  

Författarna har medvetet beslutat att studera EBP i svensk kontext varpå resultatdelen 

enbart innehåller studier vilka undersökt EBP i Sverige Däremot har internationell 

forskning inkluderats i övriga kapitel. Författarna har också medvetet valt att avgränsa 

studien till att enbart omfatta artiklar vilka undersöker EBP i socialt arbete utifrån studiens 

syfte. Artiklar där metoddel saknats, och kvalitetsaspekter därmed inte kan undersökas, har 

likaledes exkluderats.  

 

1.4. Centrala begrepp 

1.4.1. Evidens 

Begreppet evidens innebär vanligtvis någon form av vetenskaplig bevisning. Det finns två 

huvudsakliga synsätt beträffande begreppets innebörd. Det ena innebär att enbart resultat 

som framkommit i studier med höga krav på formaliserade vetenskapliga metoder såsom 

randomiserade kontrollerade studier (RCT) eller kvasiexperimentella studier kan generera 

hög evidens (Oscarsson, 2009). Det andra synsättet innebär att all form av vetenskaplig 

metod kan skapa evidens och att det inte är möjligt att säga att en viss metod är bättre än 

någon annan (Hydén, 2008). I denna studie används begreppet evidens synonymt med 

vetenskaplig bevisning.  

 

1.4.2. New Public Management 

NPM är ett mångtydigt koncept vilket bygger på ett flertal teorier vilka kännetecknar 

styrning inom den offentliga sektorn. Styrsystemet NPM innebär en slags resultatstyrning 

vars främsta fokus är att den offentliga sektorn skall drivas på ett likartat sätt som den 

privata (Almqvist, 2006).  I denna studie används begreppet NPM för att beskriva 
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styrsystemet NPM och dess fokus beträffande att öka effektivitet inom den offentliga 

sektorn.  

  

1.4.3. Människobehandlande organisationer 

Människobehandlande organisationer kan bland annat inbegripa skola, sjukvård, 

socialvård och kriminalvård. De flesta människor kommer i kontakt med flera 

människobehandlande organisationer under sin livstid (Johansson, Dellgran & Höjer, 

2015). I denna studie används begreppet människobehandlande organisationer för att 

beskriva organisationer vilka behandlar människor, företrädesvis i det sociala arbetet.  

 

1.4.4. Offentlig sektor 

Offentlig sektor syftar till en verksamhet vars ansvarsområde regleras via lagstiftning och 

politiska beslut samt företrädesvis, finansieras via skattemedel (Montin & Wikström, 

2004). Offentlig sektor innebär bland annat omsorg, vård och social trygghet (Premfors, 

Ehn, Haldén & Sundström, 2003).  I denna studie används offentlig sektor för att beskriva 

verksamheter vilka bedrivs via skattefinansierade medel.  

 

1.4.5. Implementering 

Att implementera innebär att göra något användbart i ett större system. Det kan till exempel 

handla om att introducera ett nytt arbetssätt eller en ny metod i en verksamhet och/eller 

organisation. I praktiken inbegriper detta vanligtvis även en anpassning av det arbetssätt 

eller den metod som implementerats (Socialstyrelsen, 2008). I denna studie används 

begreppet implementering för att beskriva införandet av EBP.  
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2. TIDIGARE FORSKNING  

2.1. Internationell och svensk forskning 

Bergmark et. al (2011) samt Meeuwisse och Swärd (2016) menar att det sociala arbetets 

historia många gånger kan härledas till USA, så även EBP-rörelsens ursprung. I USA har 

förhållandet mellan vetenskap och socialt arbete skapat omfattande debatter vilket kan 

härledas ända till professionens etablering under slutet av 1800-talet. Sedan dess har 

diskussioner mellan amerikanska akademiker och praktiker kommit att behandla det 

sociala arbetets professionella innehåll samt dess utveckling. I USA blev kampen för att 

stärka det sociala arbetets professionella status en huvudfråga. Genom att bygga dess 

yrkespraktik på en självständig vetenskaplig grund skulle den eftersträvansvärda 

professionella statusen, att jämställa socialarbetare med läkare, uppnås. Nämnda 

professionssträvanden var, i ett tidigt skede, kopplat till ett starkt inflytande från medicinen 

och då företrädesvis inom psykiatrin (Bergmark et. al, 2011; Meeuwisse & Swärd, 2016). 

Bergmark et. al (2011) beskriver att det under 1970-talet, innan EBP etablerades som en 

överordnad kategori, uppstod åtskilliga besläktade begrepp. När rörelsen för 

evidensbaserad praktik inom socialt arbete inleddes i USA skapades även viktiga 

organisationer. Evidensrörelsen blev snabbt internationell och det finns få andra exempel 

på nya idéer inom socialt arbete vilka spridits med liknande hastighet (Bergmark et. al, 

2011). 

 

Bergmark et. al (2011) beskriver vidare att amerikanska forskare alltid dominerat inom 

evidens-området och att flertalet av de främsta förespråkarna för EBP är amerikaner. Idéer 

vilka överförs från USA till Europa är inget nytt inom socialt arbete. Däremot är en 

överföring av ett program som EBP från en organisatoriskt och professionell kontext till 

en annan kontext problematiskt. Det finns stora skillnader mellan USA och Sverige, bland 

annat statens stora betydelse i Sverige samt dess tillhörande arbete vilket är inordnat i 

likartade kommunala och statliga organisatoriska strukturer. USA är en stor nation med en 

stor kvantitet delstater och det sociala arbetet skiljer sig åt både organisatoriskt, 

lagstiftningsmässigt och professionellt delstaterna emellan (Bergmark et. al, 2011). 

Bergmark et. al (2011) samt Denvall och Johansson (2012) beskriver att en annan skillnad 

mellan socialt arbete i Sverige och i USA är att initiativet till ökad effektivitet och mer 

utvärderingar huvudsakligen kommer uppifrån, det vill säga via politisk styrning, i Sverige. 

Detta genom att Socialstyrelsen agerade statens förlängda arm. I USA var det i långt större 
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utsträckning professionen själv och dess forskare som drev utvecklingen (Bergmark et. al, 

2011; Denvall & Johansson, 2012). Den ursprungliga avsikten med EBP-lanseringen i 

Sverige var att öka effektivitet och kvalitet på socialtjänstens insatser genom att föra 

forskning och praktik närmre varandra, samt höja kompetens och status för 

socialarbetarprofessionen (Socialdepartementet, 2008; Svanevie, 2011). Det framkommer 

dock, av tidigare forskning, att en del professionella kritiserat forskningen för dess 

avsaknad av förståelse för praktisk tillämpning i det sociala arbetet (Svensson et al., 2008). 

 

2.2. Kritik av EBP  

Trots att EBP blivit ett begrepp i tiden, med en omfattande spridning, betyder det inte att 

begreppet representerar en gemensam praktik eller ett gemensamt sätt att betrakta världen 

(Bergmark et. al, 2011). Internationell forskning skiljer sig inte mot svensk forskning i det 

avseende att de uppmärksammar såväl möjligheter som problem med EBP. Det har förts 

åtskilliga diskussioner kring EBP, såväl i som utanför Europas gränser (Petr & Walter, 

2009). Enligt Avby (2018) är diskussionen ännu inte avslutad. Trinder (2000) beskriver att 

förespråkare till EBP anser att EBP är det bästa tillvägagångssättet för att använda resurser. 

Förespråkare anser att EBP kan bidra med information avseende vad som faktiskt fungerar 

och inte. Kritiker till EBP framhåller framförallt tveksamheter kring framställandet av 

EBP, de ifrågasätter RCT-studier med anledning av sin osäkerhet kring huruvida detta 

faktiskt är det bästa sättet att erhålla användbar information (Trinder, 2000).  

 

Ryan och Sheehan (2009) menar att diskussionen i Australien företrädesvis handlar om 

avsaknaden av tillgänglig forskning vilken kan användas som underlag när studier, som 

skall avgöra om en metod kan användas som EBP eller inte, genomförs. Kritiker 

ifrågasätter det faktum att flertal studier saknar tillförlitlig kvalitet. I diskussionen 

framkommer tillika en önskan om att socialarbetaren skall involveras mer i såväl 

framställandet som användandet av forskning. Diskussionen berör också den bristfälliga 

kunskap som finns avseende EBP i relation till det sociala arbetet (Ryan & Sheehan, 2009). 

Likaledes debatterna i Australien belyser osäkerhet kring begreppets otydliga definitioner 

vilka återfinns i litteratur och forskning, samt det faktum att resultaten kan vara 

problematiska att implementera i verkligheten (Plath, 2006). I USA rör diskussionen också 

osäkerhet kring begreppets otydliga definitioner samt det faktum att det försvårar det 

praktiska arbetet med EBP. I de fall en socialarbetare känner osäkerhet kring begreppets 

innebörd blir den praktiska tillämpningen svår att genomföra (Rubin & Parrish, 2007). 
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Svanevie (2011) menar att EBP-modellen varit omformuleringsbar och bytt skepnad över 

tid i förhållande till det praktiska sociala arbetet. Förekomsten av två olika modeller, och 

därmed olikartade tolkningar av EBP, har bidragit till att det uppstått omfattande debatter. 

 

2.3. Två modeller inom EBP  

Enligt Svanevie (2011) finns det en modell som baseras på Sacketts ursprungsidé om EBP, 

men också en annan modell vilken förespråkar användandet av riktlinjer ovanifrån för att 

stötta en EBP-implementering. Dessa två modeller som EBP kategoriseras in i är critical 

appraisal-modellen och riktlinjemodellen (Bergmark et al., 2011; Bohlin, 2011). 

Skillnaden dem emellan handlar främst om huruvida socialarbetaren skall inhämta 

vetenskaplig kunskap till stöd för beslut om insats. I critical appraisal-modellen insamlar, 

granskar och bedömer socialarbetaren själv den vetenskapliga kunskapen och väljer 

därefter en insats (Bergmark et al., 2011). Critical appraisal-modellen kritiseras för dess 

orimligt höga krav på socialarbetarens förmågor vilka innebär att socialarbetaren skall vara 

insatt i aktuell forskning samt bedöma såväl dess relevans som evidens. I riktlinjemodellen 

har insamling, granskning och bedömning fördelats ut till en annan instans, vilken endast 

har som uppgift att rekommendera evidensbaserade behandlingsmetoder, varpå 

socialarbetarens roll enbart blir att välja insats utifrån en manual vilken fastställts av någon 

annan (Bergmark et al., 2011). Riktlinjemodellen kritiseras för att begränsa 

socialarbetarens handlingsutrymme vilket i sin tur bidrar till deprofessionalisering genom 

att socialarbetaren reduceras till att endast bli användare av redan förskrivna manualer och 

program (Karlsson & Bergmark, 2012).  

 

Critical appraisal-modellen och riktlinjemodellen innehåller således differentierade synsätt 

avseende socialarbetaren och dennes förmågor vilket innebär att de står i viss konflikt till 

varandra. Båda modellerna har kritiserats i såväl svensk som internationell debatt (Karlsson & 

Bergmark, 2012). Riktlinjemodellen har tidigare varit mycket förespråkad i Sverige, 

framförallt av Centrum för utvärdering av socialt arbete (CUS), Institutet för utveckling av 

metoder i socialt arbete (IMS) och Socialstyrelsen. Critical appraisal-modellen har i sin tur 

förespråkats av forskare (Bergmark et al., 2011). Idag förespråkas riktlinjemodellen i allt 

mindre omfattning och en viss syntes mellan modellerna kan tydas (Oscarsson, 2009). 
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3. METODOLOGISKA ÖVERVÄGANDEN  

3.1. Vetenskaplig utgångspunkt 

Enligt Friberg (2017) är kunskap ett mångdimensionellt begrepp vilket handlar om 

kännedom, insikt och vetande. Payne (2015) beskriver att förståelsen om kunskap ofta 

delas upp i två differentierade kategorier, positivism och interpretativism. Positivisten 

anser att verkligheten är objektivt, att den är organiserad och att det finns naturlagar vilka 

individen kan erhålla kunskap om. Interpretativisten anser istället att verkligheten är 

subjektiv och en del av relationer till andra individer. Detta innebär att det är omöjligt att 

finna en enhetlig verklighet som individen kan finna objektiv kunskap om. EBP bygger på 

en positivistisk utgångspunkt vilket innebär att beslut företrädesvis skall verkställas till stöd 

av empirisk evidens som tyder på effektivitet. I debatten kring EBP menar positivisten att 

det är möjligt att rada upp mål och arbeta fram en effektiv metod som går att applicera på 

alla oavsett kontext medan interpretativisten anser att det är omöjligt att finna en metod 

som är oberoende av samspel och olika målbilder (Payne, 2015). Författarna till denna 

studie besitter en mer interpretativistisk uppfattning och anser att metoder är beroende av 

samspel, kontext och målbild.  

 

3.2. Metod 

Utifrån en ambition att kartlägga och beskriva kunskapsläget inom utvalt ämnesområde, 

beslutade vi att genomföra en systematisk litteraturstudie. Vi har objektivt och systematiskt 

sammanställt och granskat existerande forskning för att erhålla fördjupad kunskap om 

begreppet EBP i socialt arbete i Sverige (Friberg, 2017; Jesson, Matheson & Lacey, 2011). 

3.3. Urval 

Vi inledde litteratururvalet med att analysera de resultat som erhållits via 

databassökningen. Vi hade svårt att finna studier vilka undersökte EBP i socialt arbete i 

svensk kontext varpå vi blev tvungna att läsa såväl abstract som övrig text i samtliga 

studier. Enbart i de fall det tydligt framgått i abstracts att studien inte haft någon koppling 

till denna studies syfte och frågeställningar har studier exkluderats utan kompletterande 

läsning av övrig text (Friberg, 2017). 

 

Utifrån rådande tidsaspekter för denna systematiska litteraturstudie var vi tvungna att 

avgränsa sökarbetet och fann därmed enbart ett antal om 16 artiklar vilka kunde inkluderas 
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och analyseras. Vi hade önskat mer tid för att ha möjlighet att söka efter, och inkludera, all 

relevant forskning på rådande ämnesområde (Forsberg & Wengström, 2015). 

 

3.4. Inklusions- och exklusionskriterier 

Upprättade inklusionskriterier i studiens databassökningar innebär studier vilka, 1) berör 

Evidensbaserad praktik, 2) berör EBP i relation till socialt arbete, 3) beskriver EBP i svensk 

kontext, 4), är peer-reviewed, 5) är svensk- eller engelskspråkiga 6) innehåller en metoddel. 

Upprättade exklusionskriterierna är således studier vilka 1) ej berör EBP, 2) ej i socialt 

arbete, 3) ej i svensk kontext, 4) artiklar vilka ej är peer-reviewed, 5) annat språk än svenska 

eller engelska, 6) saknar metoddel. 

 

3.5. Litteratursökning och bearbetning 

En systematisk litteraturstudie kan indelas i två faser. Under fas ett genomförs en så kallad 

inledande informationssökning vilket innebär att undersöka huruvida det finns tillgängliga 

studier på ämnesområdet samt vilka varianter av studier som existerar. Via den inledande 

informationssökningen skapas den slutgiltiga problemformuleringen. I en systematisk 

litteraturstudie skall problemformuleringen företrädesvis avhandla aktuell kunskap samt 

belysa avsaknad av kunskap på ämnesområdet (Friberg, 2017). Under fas två genomförs 

den egentliga litteratursökningen vilket innebär att det definitiva urvalet, via ett 

systematiskt tillvägagångssätt, fastställs (Friberg 2017; Östlund, 2017). För att komplettera 

fas ett och två användes manuell sökning, vilken används för att effektivisera 

sökförfarandet och erhålla all betydande forskning på ämnesområdet (Östlund, 2017). 

 

3.5.1. Den inledande informationssökningen 

Via denna inledande informationssökning skapade vi den slutgiltiga 

problemformuleringen (Friberg, 2017). I den inledande informationssökningen 

genomförde vi en gedigen genomgång av tidigare forskning på ämnesområdet 

evidensbaserad praktik. Inledningsvis söktes enbart ämnesordet evidensbaserad praktik i, 

företrädesvis, Google Scholar, Diva, Libris, Sociala nätet samt i de tvärvetenskapliga 

databaserna ProQuest Social Science, Academic Search Elite, Artikelsök och Retrieved 

Research/Mediearkivet. Utifrån detta återfanns vetenskapliga tidskrifter, avhandlingar, 

rapporter, hemsidor, dagstidningar och uppsatser som gav en överblick av kunskapsläget 

på utvalt ämnesområde samt information avseende vilka sökord som kunde vara aktuella 

att inkludera i den egentliga litteratursökningen. Därefter beslutade vi att upprepa samma 
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sökningar, men med ämnesorden evidensbaserad praktik, socialt arbete och Sverige, 

utifrån en ambition om att erhålla en tydligare bild av kunskapsläget avseende EBP i 

socialt arbete i svensk kontext. 

 

3.5.2. Den egentliga litteratursökningen 

Den egentliga litteratursökningen genomfördes i Sociological Abstracts och 

PsycARTICLES eftersom dessa gav högst antal sökträffar kopplat till studiens syfte och 

frågeställningar. Trots att PsycARTICLES inte har samma koppling till socialt arbete som 

Sociological Abstracts beslutade vi att genomföra en sökning i denna databas. Detta med 

anledning av dess höga resultatvärde samt utifrån en ambition om att ett brett litterärt 

område skulle besvara frågeställningarna utifrån flera perspektiv. 

Databassökningen i Sociological Abstracts redovisas i bilaga 1 nedan. Databassökningen i 

PsycARTICLES beslutades att exkluderas med anledning av att sökningen ej gav 

önskvärda resultat. Sökförfarandet i PsycARTICLES var exakt samma som i tabell 1 men 

ingen av de 91 sökträffarna var aktuella att inkludera i denna studie med anledning av att 

de stred mot denna studies inklusionskriterier. Samtliga artiklar var på engelska, men flera 

var forskningsöversikter och ingen artikel hade någon direkt koppling till socialt arbete 

varpå de beslutades att exkluderas. Då det inte återfanns någon studie i PsycARTICLES 

som kunde inkluderas och enbart 8 artiklar i Sociological Abstracts, inkluderat 

abstractssökning, valde vi att ta bort abstractssökning i Sociological Abstracts för att 

erhålla ett större antal träffar.  

Den egentliga litteratursökningen inkluderat abstractsökning resulterade i ett sökantal om 

19 studier varav 8 matchade undersökningens inklusionkriterier varpå de beslutades att 

inkluderas. 11 studier beslutades att exkluderas utifrån att de matchade med 

undersökningens exklusionskriterier. 1 av studierna hade ingen koppling till 

Evidensbaserad praktik i socialt arbete, 6 artiklar saknade metoddel och 4 var dubbletter.  

Den egentliga litteratursökningen utan abstractsökning resulterade i att sökantalet steg från 

ett antal om 19 studier till 121 studier och ytterligare 7 kunde inkluderas då de matchade 

studiens inklusionskriterier. 114 studier beslutades att exkluderas varav 47 med anledning 

av undersökning i annat land än Sverige, 45 var forskningsöversikter, litteraturöversikter 

eller saknade metoddel, 12 saknade koppling till EBP, 1 var spanskspråkig, 2 var 
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bokrecensioner och 7 fanns ej tillgängliga i fulltext. Flera av studierna matchade inte enbart 

en utan flera av studiens rådande exklusionskriterier. 

  

Då ovanstående redovisade databassökningar i Sociological Abstracts och 

PsycARTICLES enbart resulterade i ett antal om 13 artiklar vilka kunde inkluderas 

beslutade vi att komplettera med en manuell sökning.  

 

3.5.3. Manuell sökning 

Via manuell sökning genomförde vi ytterligare litteratursökning genom att granska de 

utvalda studiernas referenslitteratur utifrån en ambition om att finna fler relevanta studier 

vilka kunde inkluderas (Östlund, 2017). Samma inklusions- och exklusionskriterier 

användes vid såväl den egentliga litteratursökningen som i den kompletterande manuella 

sökningen. 

 

Den manuella sökningen resulterade i ytterligare 3 studier vilka kunde inkluderas. Precis 

som i den egentliga litteratursökningen har studier utifrån den manuella sökningen 

exkluderats i de fall de inte inbegripit rådande inklusionskriterier och matchat med rådande 

exklusionskriterier. Främsta orsaken var att studierna ej var i svensk kontext eller saknade 

metoddel. Av studierna som genomfördes i svensk kontext var mycket få vetenskapligt 

granskade (PR) vilket är ett krav för att inkluderas i denna studie.  

 

I denna studie har den inledande informationssökningen noggrant beskrivits, den egentliga 

informationssökningen dokumenterats i tabellform, se bilaga 1, och den manuella 

sökningen noga beskrivits för att läsaren skall delges möjligheten att följa samtliga faser 

av sökprocessen (Friberg, 2017).  

 

3.5.4. Sökbegrepp och hjälpmedel 

I denna studie användes följande sökbegrepp; evidence-based practice, evidence based 

practice, social work, social services samt Sweden. Under sökförfarandet användes 

ramverket PICOC. PICOC tillämpas för att strukturera en forskning genom att dela upp en 

frågeställning i ett flertal mindre beståndsdelar (Booth Papaioannou & Sutton, 2012). Detta 

resulterade i följande; Population: socialt arbete, socialarbetare, Intervention: 

evidensbaserad praktik, Controll: ingen specifik, Outcome: ingen specifik, Context: 

Sverige. 
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Utöver PICOC använde vi Thesaurus vilket är ett ordnat ordförråd som kan användas för 

att finna relaterade termer till stöd i en sökning (Booth et al., 2012). Vi tillämpade “OR” 

för att kombinera begrepp inom samma ämnesområde och “AND” för att kombinera olika 

ämnesområden (Booth et al., 2012; Forsberg & Wengström, 2015). Utöver OR och AND 

användes trunkering, vilket innebär en stjärna (*) vilken används för att ersätta slutet av ett 

ord med en asterisk (Forsberg & Wengström, 2015; Östlundh, 2017) samt citattecken (“”) 

för att ordföljden skulle följa en korrekt ordning (Booth et al., 2012). 

 

3.5.5. Granskning 

Willman, Stoltz och Bahtsenavi (2011) beskriver en mall för sammanställning av studier, 

se bilaga 2, vilken använts för att analysera datamaterial i rådande studie. Samma mall har 

använts till samtliga studier i förhoppning om en likvärdig bedömning.  

 

Varje designs genomförande har likaledes kvalitetsgranskats och således värderats till att 

innefatta hög, medel eller låg kvalitet (Forsberg & Wengström, 2015). Vi har använt oss 

av ytterligare en mall beskrivet av Willman et al. (2011) för kvalitetgranskning, en för 

kvalitativa studier och en för kvantitativa studier, se bilaga 3 och 4. Vi skrev dock in dessa 

mallar i ett nytt dokument och skapade en egen kvalitetsgradering som passade såväl 

kvalitativa som kvantitativa studier, se bilaga 5. I de fall graderingen innehöll ett värde 

överstigande 50 % uppfyllde studien kvalitetsaspekt medel och i de fall graderingen 

innehöll ett värde överstigande 75 % uppfyllde studien kvalitetsaspekt hög.  

 

3.6. Källkritik 

I denna studie har författarna, separat, granskat alla artiklar och därefter diskuterat dem 

sinsemellan för att uppmärksamma eventuella brister. Med hjälp av granskningsmallar har 

samtliga artiklar granskats och kvalitetsbedömts på ett likvärdigt sätt. Författarna 

inkluderade enbart artiklar vilka var vetenskapligt granskade (PR) vilket innebär att de 

redan genomgått ett flertal kontroller innan publicering (Segersten, 2017).  

 

3.7. Analys 

Vi har utgått från ett induktivt arbetssätt i analysprocessen vilket innebär att vi inte utgått 

från tidigare teori eller hypotes under insamling av data och i analysarbete (Forsberg & 

Wengström, 2015). Vi har använt oss av en tematisk analys vilken enligt Polit och Beck 

(2014) tillämpas för att finna såväl avvikelser som unisona mönster. Det föreligger 
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differentierade teman i en tematisk analys, bland annat metodologiska teman, vilket 

innebär att teman skapas utifrån dess generaliserbarhet eller resultatteman (Polit & Beck, 

2014). Vi har företrädesvis använt tematisk analys för att identifiera teman utifrån utvalda 

studiers resultat samt utifrån denna studies frågeställningar. Samtliga inkluderade artiklar 

genomlästes och granskades vid ett flertal tillfällen och utifrån detta uppmärksammades 

likheter och gemensamma ståndpunkter via kodning. Dessa koder sammanfogades och 

grupperades och utifrån detta skapades olika teman. De teman som identifierades var 

begreppet EBP i socialt arbete, fördelar respektive nackdelar med EBP, faktorer vilka 

hindrar eller möjliggör implementering av EBP, organisation och ledarskaps inverkan i 

svensk kontext samt kunskapsluckor i forskningen. Processen har varit tidskrävande och vi 

har kontinuerligt analyserat kodningen, återgått i texten och reviderat vid behov för att 

erhålla slutgiltiga teman.    

 

3.8. Reliabilitet och validitet 

Validitet handlar om rimlighet, det vill säga om forskaren undersökt det denne avsett att 

undersöka (Bryman, 2011; Djurfeldt et al., 2010; Forsberg & Wengström, 2015; Patel & 

Davidsson, 2011). Detta inkluderar urvalsförfarande, analysförfarande samt hur väl 

metoden använts för att generera slutgiltiga slutsatser. Är validiteten god är slutsatserna 

logiska och trovärdiga (Booth et al., 2012; Bryman, 2011). Reliabilitet däremot speglar 

pålitlighet i en studie, om de resultat som redovisats är trovärdiga. För att nå god reliabilitet 

ska tydliga beskrivningar avseende studiens genomförande finnas (Bryman, 2011; 

Djurfeldt et al., 2010; Forsberg & Wengström, 2015; Patel & Davidsson, 2011). Om 

studien skulle replikeras skall det gå att, utifrån original-studiens metod, komma fram till 

samma resultat (Booth et al., 2012; Bryman, 2011). Vi har försökt att skapa hög validitet 

och reliabilitet genom att inkluderade artiklar både skulle besvara sitt eget syfte samt tydligt 

redogöra för sitt tillvägagångssätt. För att öka validiteten i denna systematiska 

litteraturstudie har stor vikt fästs vid att formulera ett tydligt och transparent metodavsnitt. 

Ett tydligt metodavsnitt där läsaren kan följa hela processen, från början till slut, ökar 

möjligheten för läsaren att göra en egen bedömning av studiens validitet och reliabilitet 

(Forsberg & Wengström, 2015).  

 

3.9. Etiska ställningstaganden 

Enligt Vetenskapsrådet (2017) är kvalitetskontrollerade källor en förutsättning för hög 

kvalitet i en systematisk litteraturstudie. Några viktiga ståndpunkter är tydlig 
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dokumentation, öppenhet och rättvis bedömning av forskning (Vetenskapsrådet, 2017). För 

att leva upp till detta i denna studie har vi genomfört objektiva och systematiska sökningar 

och granskningar av studier samt tydligt redovisat och dokumenterat tillvägagångssätt. Vi 

har noga granskat etiska aspekter i all insamlad data, resultaten av granskningen har tydligt 

redovisats i granskningsmallar. I denna studie har vi försökt att arbeta så objektivt som 

möjligt och inga artiklar har exkluderats utifrån att de avvikit från våra subjektiva 

uppfattningar. Målet med studien har varit att insamlad data skall motsvara studiens syfte 

samt besvara studiens frågeställningar på bästa möjliga vis (Forsberg & Wengström, 2015) 

 

Utifrån etisk synpunkt är en korrekt och ärlig referenshantering särskilt viktigt i en 

systematisk litteraturstudie. För att undvika att resultat feltolkas eller används till andra 

syften än avsett är en saklig återgivelse av tidigare forskning nödvändig (Bryman, 2011). 

För att ha möjlighet att förmedla de inkluderade artiklarnas syfte och resultat på ett så 

korrekt vis som möjligt har vi fäst stor vikt vid referenshantering. Utöver detta har vi varit 

noggranna med översättning av studiernas skriftliga språk, då samtliga är engelskspråkiga, 

för att undvika feltolkningar. Vi har först översiktligt läst och översatt studierna separat för 

att därefter gemensamt undersöka att översättningarna varit likartade. Enligt Kvale, 

Brinkmann och Torhell (2009) bör forskaren reflektera över vilka fördelar undersökningen 

kan inbringa. Förhoppningsvis kan denna studie bidra med en ökad förståelse kring 

begreppet EBP för att underlätta det praktiska arbetet med att hjälpa utsatta människor på 

bästa möjliga sätt. Enligt Akademikerförbundet SSR (2015) skall socialarbetaren verka för, 

och deltaga i, samhällsutvecklingen av den unisona välfärden. Detta kan vara ytterligare en 

aspekt som denna studie kan bidra med genom undersökningen av EBP i det sociala arbetet 

och dess utveckling i Sverige samt dess positiva och negativa effekter på arbetet.  
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4. RESULTAT 

4.1. Bakgrund  

Följande resultat utgår från 16 utvalda studier varav 8 av kvantitativ art och 8 av kvalitativ 

art. Samtliga har undersökt EBP i svensk kontext, 15 inom socialt arbete och 1 inom 

arbetsterapi. Sammanlagt analyserades ett antal om 16 studier vilka, med stöd av tematisk 

analys, utmynnade i följande teman: begreppet EBP, fördelar respektive nackdelar med 

EBP, implementeringen av EBP, organisation och ledarskap samt forskningsluckor. 

 

4.2. Begreppet EBP  

Avby, Nilsen och Abrandt Dahlgren (2014) samt Bergmark och Lundström (2011b) 

beskriver att förhållandet mellan forskning och praktik i socialt arbete diskuterats sedan 

slutet av 1990-talet under rubriken EBP. Då EBP initierades i det sociala arbetet uppstod 

en uppenbar motsättning. Förespråkare av begreppet argumenterar för en rationalitet där 

socialt arbete skulle lära av det medicinska området och således upprätta en kunskapsbas 

där effektiva insatser huvudsakligen identifierades via användning av RCT. Kritiker av 

begreppet ansåg att EBP enbart var ett differentierat sätt att etablera en positivistisk 

forskningstradition i arbetet (Avby, Nilsen & Abrandt Dahlgren, 2014; Bergmark & 

Lundström, 2011b). Detta bekräftades i Udo, Forsman, Jensfelt och Flinks (2018) studie 

där de yrkesverksamma beskriver begreppet EBP som teoretiskt och positivistiskt medan 

de beskriver sin egen kunskap som eklektisk och erfarenhetsbaserad. Udo et al. (2018) 

framhåller att socialt arbete i allmänhet kräver en annan bild av kunskap än vad traditionell 

EBP gör. Detta utifrån att socialt arbete är såväl komplext som oförutsägbart och således 

ofta problematiskt att standardisera.  

 

Heiwe, Kajermo, Tyni-Lenné, Guidetti, Samuelsson, Andersson och Wengström (2011) 

samt Heiwe, Nilsson-Kajermo, Olsson, Gåfvels, Larsson och Wengström (2013) menar att 

i det sociala arbetet, utifrån att det inbegriper komplexa och mångfacetterade 

samhällsfaktorer, existerar en rådande debatt avseende överförbarheten av principer för 

evidensbasering från det medicinska området till det sociala (Heiwe et al., 2011; Heiwe et 

al., 2013). EBP-rörelsen i Sverige utgick från Sacketts välkända modell vilken integrerar 

en kombination av tre olika kunskapskällor; klientens egna önskningar och erfarenheter, 

den professionella kompetensen samt vetenskaplig kunskap (Avby et al., 2014; Bergmark 

& Lundström, 2011b; Heiwe et al., 2011; Mosson, von Thiele Schwarz, Richer & Hasson, 
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2018; Nyström & Åhsberg, 2016; Udo et al., 2018). Mosson et al. (2018) anser att EBP, 

enligt denna definition, skall likställas med en process utan ett explicit slutresultat. 

Avsikten är således att arbeta enligt EBP, inte att fatta beslut uteslutande baserat på 

forskning, vilket Mosson et al. (2018) anser är en vanlig missuppfattning. Bergmark och 

Lundström (2011b) betonar likaledes vikten av den professionelles användning av 

forskning i en klassisk Sackett-tolkning. Socialarbetare som arbetar evidensbaserat skall 

därmed vara aktiva läsare av vetenskapliga tidskrifter samt använda sig av databaser 

(Bergmark & Lundström, 2011b). 

 

Det finns en gedigen mängd differentierade förståelser av EBP i socialt arbete (Avby et al., 

2014; Bergmark & Lundström, 2011b; Denwall, Granlöf & Karlsson, 2007; Åström, 

Jergeby, Andershed & Tengström, 2013), vilket tyder på att konceptet innefattar många 

olika synvinklar (Avby et al., 2014; Bergmark & Lundström, 2011b; Åström et al., 2013). 

Avby et al. (2014) menar att EBP tenderat att bli en kraftfull rörelse vilken påverkat många 

olika sektorer samt att EBP förväntas förändra såväl innehåll som struktur i det sociala 

arbetet (Avby et al, 2014). Trots att det existerar en omfattande debatt kring huruvida 

begreppet EBP kan överföras till ett praktiskt sammanhang i det sociala arbetet (Heiwe et 

al., 2011; Heiwe et al., 2013; Persson, Östman, Ingvarsdotter & Hjärthag, 2019), har 

intresset för EBP ökat (Bergmark & Lundström, 2011b; Heiwe et al., 2013; Udo et al., 

2018). Intresset avseende implementering av evidensbaserade metoder inom svenska 

välfärdstjänster har kontinuerligt ökat sedan 1990-talet (Nyström & Åhsberg, 2016). I 

Bergmark och Lundströms (2011b) studie framkommer att majoriteten av yrkesverksamma 

socialarbetare, 78 %, förknippade EBP med användning av metoder och interventioner 

vilka visat positiva effekter i vetenskapliga studier. 37 % ansåg att de själva, regelbundet, 

borde uppdatera sig på forskningen. En liten grupp om 11 % relaterade EBP till en 

förstärkning av klientens egen ställning. Omkring 25 % associerade EBP med riktlinjer 

från Socialstyrelsen. Enbart ett fåtal associerar EBP med handböcker och riktlinjer och 

ännu färre hade en negativ inställning till EBP. Bergmark och Lundström (2011b) 

understryker dock att denna övergripande sympatiska inställning till EBP inte 

nödvändigtvis betyder att de yrkesverksamma har en fulländad kunskap avseende 

innebörden av EBP och resultat av dess praktiska tillämpning. I Bergmark och Lundströms 

(2011b) studie uppgav 10 % av socialarbetarna att de regelbundet läste en av de två ledande 

svenskspråka tidskrifter (Socialvetenskaplig tidsskift), där svenska forskare inom socialt 

arbete ofta publicerar sitt arbete. 34 % att de läste den andra svenskspråkiga tidskriften 
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(Socionomen). 1 % att de läste engelskspråkiga tidskrifter och vad gäller databaser hade 

enbart 3,5 % besökt The Campbell Collaborations hemsida. Bergmark och Lundström 

(2011b) menar att, ur ett EBP-perspektiv, är fynden ytterst oroande utifrån att användare 

av EBP skall vara inläst på rådande forskning. I Udo et al. studie (2018) framkommer 

däremot att få studier undersökt socialarbetares attityder vilket tyder på en låg orientering 

av EBP. EBP är således fortfarande, i liten omfattning, implementerad i det praktiska 

sociala arbetet. Udo et al. (2018) menar dock att trots de yrkesverksammas skeptiska 

inställning till forskning implementerades EBP i viss omfattning. Detta i form av 

inkludering av klientens önskan samt de professionellas erfarenhet och 

bedömningsförmåga. Udo et al. (2018) menar vidare att socialarbetares skepticism kan 

härledas till en felaktig tolkning av EBP-konceptet. 

 

Bergmark och Lundström (2011b) beskriver att frågan avseende hur den empiriska basen 

för socialt arbete skall förbättras, har placerats på den politiska agendan i Sverige. Den 

svenska regeringen har inlett en stor kvantitet aktiviteter vilka syftar till att stimulera 

utvärderingar inom arbetet, bland annat genom utarbetade riktlinjer för det praktiska 

arbetet. Detta har genomförts via Socialstyrelsen och dess olika underorganisationer som; 

Centrum för utvärdering av sociala tjänster (CUS) och Institutet för utveckling av metoder 

i socialt arbete (IMS) (Bergmark & Lundström, 2011b). Enligt Bergmark och Lundström 

(2011b) har begreppet EBP genomsyrat dessa organisationer och introduktionen av EBP i 

Sverige kan beskrivas som en top-down process. EBP i socialt arbete i Sverige har enligt 

Bergmark och Lundström (2011b) huvudsakligen implementerats av byråkrater på central 

statlig nivå vilka har presenterat EBP som en riktlinje snarare än som ett Sackett-projekt. 

Denna utveckling inkluderat ett ökande yttre tryck för implementering av EBP har, i viss 

utsträckning, medfört upplösning av det grundläggande begreppet. Åtminstone utanför det 

vetenskapliga samfundet förefaller det finnas en stor osäkerhet och motstridiga 

uppfattningar avseende innehåll och gränser för EBP. Denna osäkerhet påverkar möjlighet 

till utvärdering av konsekvenserna utifrån genomförandet av EBP. Det faktum att det finns 

differentierade uppfattningar om EBP och hur det borde praktiseras utgör, inte i sig, ett 

oöverstigligt problem. Det är snarare avsaknad av insikt avseende detta faktum som är det 

allvarligaste problemet. I stort sett alla seriösa diskussioner om innehåll och formation av 

EBP är begränsade till en relativt liten grupp forskare medan politiker, administratörer och 

professionella verkar allmänt omedvetna om definitionsproblemen (Bergmark & 

Lundström, 2011b). 
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4.3. Fördelar respektive nackdelar med EBP 

Sambandet mellan vetenskap och användandet av forskning är komplext och har studerats 

inom många områden (Avby et al., 2014; Karlsson & Törnquist, 2007). Diverse forskare 

har varierande åsikter avseende vad som fungerar bra respektive dåligt med EBP 

(Bergmark & Lundström, 2011b; Mosson et al., 2018). Alltsedan EBP begreppet 

initierades under 1990-talet har det pågått en debatt beträffande lämplighet av användandet 

inom det sociala arbetet (Avby et al., 2014; Bergmark & Lundström, 2011b; Mosson et al., 

2018). Mosson et al. (2018) beskriver att kritiker av EBP anser att EBP är för positivistiskt 

och bortser från de professionellas autonomi. Samtidigt hävdar förespråkare istället att EBP 

bidrar till att de professionella arbetar på ett mer optimalt sätt och att detta i sin tur förbättrar 

kvaliteten på det stöd som klienterna erhåller (Mosson et al., 2018), samt bidrar till mer 

enhetliga bedömningar (Åström et al., 2012). Enhetliga bedömningar anses vara av vikt för 

de professionellas möjligheter till att prioritera var samhällets bristfälliga resurser gör störst 

nytta (Andershed & Andershed, 2016; Åström et al., 2012). Förespråkare av EBP betonar 

också de professionellas etiska skyldighet avseende att erbjuda klienter insatser vilka 

erkänts effektiva (Bergmark & Lundström, 2011b; Mosson et al., 2018). Åström et al. 

(2013) instämmer med förespråkare för EBP och menar att ett av de viktigaste målen för 

svensk socialtjänst är att använda sig av evidensbaserade metoder för att ha möjlighet att 

erbjuda bästa möjliga kunskap till de människor som behöver stöd i form av samhällets 

insatser. Åström et al. (2013) anser också att checklistor och mer strukturerade former av 

bedömningar möjliggör en förbättrad beslutsprocess. Detta resonemang bekräftas av Heiwe 

et al. (2011) som slår fast att EBP skall användas i det sociala arbetet just för att minska de 

skador som orsakas på grund av bristande användning av vetenskaplig evidens. Andershed 

och Andershed (2016) menar i sin tur att det finns många missuppfattningar bland 

yrkesverksamma avseende tillämpning av strukturerade bedömningsinstrument. En vanlig 

missuppfattning, enligt dem, är att de professionella tenderar bli strukturerade robotar vilka 

är tvingade att enbart fokusera på instrumentets innehåll och således inte ta hänsyn till 

något annat. Andershed och Andershed (2016) understryker att detta är falskt. De 

förtydligar vikten av att instrumenten hanteras av utbildad personal, vilka kan dra relevanta 

slutsatser och fatta egna beslut baserat på både professionell erfarenhet och klientens 

förväntningar för att instrumenten skall anses effektiva. Andershed och Andershed (2016) 

menar också att risken för sådana missuppfattningar understryker vikten av att 

yrkesverksamma får adekvat utbildning innan de påbörjar arbetet med strukturerade 

bedömningsinstrument. Udo et al. (2018) uppmärksammar att tillämpning av EBP i 
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vardagligt socialt arbete, kan urskiljas som ett paradigmskifte, jämfört med det tidigare 

sociala arbetet som företrädesvis grundades i praktisk erfarenhet (Udo et al., 2018). 

 

Petersén och Olsson (2014) menar i sin tur att EBP-konceptet blivit populärt utifrån 

tjänstemäns förhoppning om enkla och tillförlitliga svar på svåra problem. Åström et al 

(2013) menar att nationella riktlinjer för strukturerade bedömningar och insatser inom 

socialt arbete i Sverige kan underlätta och stödja socialarbetares kunskapsbyggnad. Även 

Persson et al. (2019) tar upp det faktum att förespråkare för EBP anser att nationella 

riktlinjer produceras för att säkra och förbättra det praktiska arbetet. Persson et al. (2019) 

konstaterar dock att dessa riktlinjer bygger på studier vilka vanligtvis är genomförda inom 

ett kvantitativt positivistiskt paradigm och som förespråkar en synnerligen standardiserad 

praktik. Persson et al. (2019) ifrågasätter också påståendet om att riktlinjer skulle bidra till 

att säkra och förbättra det praktiska arbetet, bland annat utifrån redovisad information om 

att Socialstyrelsen år 2011 gav ut riktlinjer för behandling av schizofreni där evidens för 

behandlingen, baserat på svenska förutsättningar, helt saknades. Åström et al. (2013) anser 

att de yrkesverksammas brister avseende att rekommendera relevanta interventioner istället 

kan förstås utifrån bristen på riktlinjer för vilka interventioner som bör matchas med vilket 

problemområde. Åström et al. (2013) skriver att undersökningar av Sveriges socialtjänst 

har uppvisat resultat på att klienternas behov inte alltid är vad som styr intervention utan 

istället vad kommuner faktiskt har att erbjuda. Enebrink, Cederborg, Carlqvist och 

Gumpert (2006) framhåller ett problem med evidensbaserade metoder vilket innebär att det 

inte finns någon garanti för att resultat i praktiken kommer att vara detsamma som resultat 

i forskningen. Detta utifrån att majoriteten av förfaranden i forskningen både konstruerats 

och utvärderats i helt andra situationer än de som förekommer i praktiken. Enebrink et al. 

(2006) beskriver följaktligen att det alltid finns en risk för att även godkänd och erkänd 

evidens saknar såväl validitet som användbarhet i praktiken.  

 

Andershed och Andershed (2016) beskriver att en vanlig hypotes har varit att utvärderingar 

som genomförts med ett strukturerat instrument är tillförlitliga och bättre än bedömningar 

vilka genomförts utan ett strukturerat instrument (Andershed & Andershed, 2016). 

Enebrink et al. (2006) menar att trots att användningen av ett strukturerat instrument eller 

en handbok kan vara behjälpligt i det kliniska förfarandet, finns ytterligare problem som 

måste hanteras. Andershed och Andershed (2016) beskriver att det finns starka politiska 

krav på hur resurser skall användas och på socialarbetarens förmåga att prioritera. Som ett 
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resultat av detta skall beslutsfattandet inom det sociala arbetet bli alltmer tydligt. I detta 

sammanhang anses bedömningsverktyg vara ett sätt att uppnå högkvalitativa beslut vilka 

kan förbättra sannolikheten för framgångsrika interventioner (Andershed & Andershed, 

2016). Under de senaste åren har svenska förespråkare av evidensbaserat socialt arbete 

uttalat starka argument för EBP utifrån etiska aspekter, det anses oetiska att erbjuda klienter 

interventioner vars effekter är okända eller kan ifrågasättas (Bergmark & Lundström, 

2011b).  

 

 4.4. Implementeringen av EBP 

I Sverige kan de största hindren för implementering av EBP påträffas i organisatoriska och 

praktiska begränsningar som utgör praktiken (Enebrink et al., 2006; Hau & Smedler, 2011; 

Karlsson & Törnquist, 2007; Mosson et al., 2018; Persson et al., 2019). Faktorer vilka 

hindrar implementering av EBP förblir bristfälligt uppmärksammade utifrån att de, många 

gånger, ingår i en komplex process där kontextuella (sociala, organisatoriska, ekonomiska 

och politiska), individuella (både personal och klienter) faktorer och egenskaper spelar en 

aktiv roll (Heiwe et al., 2011; Karlsson & Törnquist, 2007). Brist på tid anses dock vara ett 

övergripande hinder för implementering av EBP (Heiwe et al., 2011; Heiwe et al., 2013; 

Karlsson & Törnquist, 2007; Udo et al., 2018). Udo et al. (2018) menar att implementering 

av EBP sannolikt kommer att vara misslyckad i de fall socialarbetare känner sig 

omotiverade att anpassa sig till nya rutiner eller att utföra nya insatser, och istället känner 

sig tvingade till en top-down-process där de uppfattar att de inte tas på allvar (Udo et al., 

2018). Det existerar en bristfällig förankring mellan teori och praktik (Avby et al., 2014; 

Bergmark & Lundström, 2011b; Denwall et al., 2007: Haiwe et al., 2013; Hau & Smedler, 

2011; Karlsson & Törnqvist 2008; Mosson et al., 2018) vilket försvårar realisering av EBP 

i praktiken (Avby et al., 2014). Trots att likaledes Karlsson och Törnquist (2007) anser att 

det finns ett avstånd mellan forskning och praktik framhåller de samtidigt i sin studie att 

forskning är en viktig del av både de yrkesverksammas status samt deras utveckling i sin 

professionella roll.  

 

Karlsson och Törnquist (2007) fastställer att yrkesverksammas attityder gentemot 

forskning påverkar användandet av forskning. Det finns ett gediget samband mellan 

positiva attityder och inkludering av forskning i praktiken. Karlsson och Törnqvist (2007) 

samt Mosson, Hasson och von Thiele Schwarz (2017) beskriver att en positiv attityd till 

forskning likaledes är relaterad till en högre utbildningsnivå. Detta bekräftas till viss del i 
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Bergmark och Lundströms (2011b) studie där det framkommer att socialarbetares 

medvetenhet beträffande forskning samt deras omfattning av högskolepoäng, är de faktorer 

som har övervägande inverkan på deras attityder till en mer frekvent forskningsorientering 

i arbetet. De socialarbetare vilka står närmast den akademiska världen är de som önskar ett 

ökat vetenskapligt socialt arbete (Bergmark & Lundström, 2011b).  

Enligt Karlsson och Törnquist (2007) uppmuntrar likaledes infrastruktur-faktorer, som 

tillgång till bibliotek, databaser, relevant litteratur och seminarier användandet av 

forskning. En annan viktig faktor, vilken likaledes är positivt relaterat till användning av 

forskning i praktiken, är stöd från ledning och kollegor. Enligt Karlsson och Törnquist 

(2007) är de huvudsakliga problemen vilka hindrar de yrkesverksammas engagemang i 

forskning, hög arbetsbelastning samt brist på tid och stöd från organisation och ledning 

(Karlsson & Törnquist, 2007). Arbetsrelaterad stress kan utlösas utifrån allt för hög 

kravställning på socialarbetaren i kombination med alltför begränsad tid. Begränsad tid kan 

likaledes hindra eller begränsa socialarbetares möjlighet att stödja varandra i samråd och 

daglig dialog (Karlsson & Törnquist, 2007; Udo et al., 2018). Karlsson och Törnquist 

(2007) uppger att respondenterna i studien hade en ambition om att använda sig av 

forskning i praktiken. Trots de hinder som de rapporterades, brist på tid och stöd från 

organisationen och ledningen, var respondenterna generellt positivt inställda till 

forskningsrelaterade aktiviteter och betraktade detta som en viktig del i yrkesrollen 

(Karlsson & Törnquist, 2007).  

I Heiwe et al. (2013) beskriver att socialarbetare upplever brist på tid, 78 %, samt inte 

erhåller möjligheter att implementera forskningsresultat i praktiken, 78 %. En annan 

begränsning de nämner är brist på kunskap om relevant forskning, 46 %, enbart hälften av 

respondenterna läste forskningsartiklar och ännu färre, 18 %, använde databaser när de 

sökte efter information. Heiwe et al. (2013) belyser att även tidigare forskning har visat att 

brist på kunskap om, och användandet av, EBP är ett av de företrädesvis vanligaste hindren 

för implementering av EBP. Vidare beskriver de att såväl terapeutisk allians som empati är 

viktiga faktorer vilka är problematiska att standardisera på det sätt som blir nödvändigt vid 

genomförandet av RCT (Heiwe et al., 2013). Detta bekräftas likaledes i Udo et al. (2018) 

studie där det framkommer att socialarbetare har en uppfattning om att forskning 

framförallt baseras på RCT vilka de ansåg vara för komplexa för, samt inbegripa bristfällig 

hänsyn till, variationer som återfinns i det dagliga arbetet.  
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I Udo et al. (2018) studie framkommer också att socialarbetare anser att chefen har ett stort 

inflytande vid införandet av nya kunskaper. Socialarbetarna uttryckte ett behov av en ökad 

positiv miljö, ett mer omfattande stöd från chef samt prioritering och strukturering av tid, 

för att ha möjlighet att söka efter samt ta del av information, manualer och riktlinjer. 

Socialarbetarna uttryckte likaledes ett behov av att erhålla information avseende hur de 

skulle gå tillväga för att integrera ny forskning i praktiken. Vidare beskrivs kunskap och 

färdigheter som grundas på forskning eller teori som attribut vilka ökar en socialarbetares 

förmåga att bemöta klienter, medan brist på dessa attribut istället kan bidra till stress, 

känslomässig belastning och osäkerhet (Udo et al., 2018).  

I Enebrink et al. (2006) studie identifieras flera praktiska utmaningar. Flertalet av dessa var 

relaterade till dess komplexa karaktärer av specifika fall, men även till samverkan med 

andra yrkesverksamma. Många utmaningar innebar kontextuella aspekter såsom att olika 

yrkesgrupper hade olika teoretiska perspektiv, bristfällig ekonomi, bristfällig tillgänglighet 

av samarbetspartners samt krav på samarbete och samtycke såväl inom som utom den egna 

organisationen (Enebrink et al., 2006).  

4.5. Organisation och ledarskap  

Bergmark och Lundström (2011b) samt Persson et al (2019) framhåller att socialt arbete 

kan beskrivas som ett yrke vilket är beroende av organisatoriska ramar utifrån att 

socialarbetare är beroende av sina organisationer för att erhålla tillgång till de resurser som 

krävs för att ha möjlighet att utföra arbetet. Den organisatoriska ramen för arbetet påverkas, 

i sin tur, av både lagstiftning, politik och den allmänna organisationen av samhället. 

Följaktligen är det sociala arbetet synnerligen beroende av det nationella sammanhang 

inom vilket arbetet realiseras (Bergmark & Lundström, 2011b; Persson et al., 2019). I 

Sverige kom det sociala arbetet, i ett tidigt skede, att organiseras inom ramverk av starka 

statliga och kommunala byråkratier (Bergmark & Lundström, 2011b; Mosson et al., 2018; 

Nyström & Åhsberg, 2016; Petersén & Olsson, 2014). Per dags dato är Sverige indelat i 

290 kommuner och 21 regioner/landsting. Kommunerna och landstingen är juridiskt 

ansvariga för tillhandahållandet av offentliga tjänster och innehar en hög grad autonomi 

(Enebrink et al., 2006; Hau & Smedler, 2011; Mosson et al., 2018; Nyström & Åhsberg, 

2016; Persson et al., 2019). Avby et al. (2014) beskriver att det sociala arbetet i Sverige, i 

takt med internationella trender, ställts under noggrann granskning och att många aktörer, 

inklusive politiker, beslutsfattare och forskare, har visat ett tilltagande intresse för ett 

evidensbaserat tillvägagångssätt. Detta för att uppnå förbättringar avseende kvalitet samt 
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ökad effektivitet. Sedan sent 1990-tal har staten arbetat för ett mer evidensbaserat socialt 

arbete utifrån en ambition om att förbättra den befintliga kunskapsbasen vilken varit 

outvecklad och otydlig avseende behandlingseffekter (Avby et al., 2014). Intresset för 

utvärdering ökade parallellt med den ekonomiska krisen under 1990-talet och dess 

bidragande krav på effektivitet och kvalitet (Denvall et al., 2008). 

En stor kvantitet forskning har betonat vikten av kontextens betydelse vid 

arbetsplatsförändringar (Mosson et al., 2018). Det finns även en vedertagen vetenskaplig 

överenskommelse avseende vikten av ledarskap för en effektiv implementering av EBP 

(Mosson et al., 2017). En organisatorisk infrastruktur, inkluderat en jämn fördelning av 

personal och materiella resurser i kombination med strategier för chefer vilka skall förbättra 

evidensbaserad praxis, har visat sig öka användandet av EBP (Heiwe et al., 2013). Mosson 

et al. (2018) beskriver att mellanchefer har identifierats inneha ett särskilt stort inflytande 

med anledning av att de ofta leder genomförandet av förändringar i praktiken. Mellanchefer 

arbetar närmast den operativa personalen, och ansvarar många gånger för personal, budget 

och administration. Dessa chefer har, genom att fungera som förebilder samt genom att 

stödja personalen med vägledning och information under hela genomförandeprocessen, 

möjlighet att skapa ett positivt genomförandeklimat och stödja en implementering av EBP 

(Mosson et. al, 2018). Ett sammanhang vilket grundas i positivitet för socialarbetare, en 

positiv kultur, ett ledarskap som främjar evidensbaserad praxis samt en kontinuerlig 

personalutveckling kan bidra till en betydligt högre användning av relevant forskning 

(Heiwe et al., 2013). I Heiwe et al. (2011) studie framkommer att de yrkesverksamma, trots 

sina ambitioner om att implementera EBP i sitt arbete, inte realiserat detta. Respondenterna 

i studien belyser vikten av stöd från organisationen, genom exempelvis uppdaterade 

evidensbaserade riktlinjer vilka skall vara en del av arbetsbeskrivningen samt avsatt tid för 

att hantera dessa, för att de skall ha möjlighet att tillämpa EBP i högre omfattning (Heiwe 

et al., 2011). Organisationen och cheferna behöver således både ge personalen tillgång till 

information samt ge dem tid att använda den (Heiwe et al., 2011; Karlsson & Törnquist, 

2007). Det krävs också en ökad förståelse avseende den organisatoriska komplexiteten för 

förbättra framtida implementering av nya metoder (Enebrink et al, 2006). 

 

4.6. Forskningsluckor 

Avby et al. (2014) och Mosson et al. (2017) belyser avsaknaden av en enhetlig beskrivning 

av begreppet EBP och dess innebörd och anser att detta är ett ofrånkomligt krav för att 
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minimera skepticism och missuppfattningar om EBP. Bergmark och Lundström (2011b), 

Denvall et al. (2008), Haiwe et al., (2013) Hau och Smedler (2011), Karlsson och Törnqvist 

(2008) samt Mosson et al., (2018) belyser vikten av en förbättrad koppling mellan teori och 

praktik, medan Bergmark och Lundström (2011b) belyser avsaknaden av information 

avseende hur denna förbättring skall genomföras. Enebrink et al. (2006) beskriver att 

omsättningen av bedömning till adekvat behandling är en viktig men komplicerad uppgift. 

Det kan därför vara en fördel att finna vägledning i evidensbaserade kriterier för att utröna 

hur översättning av behoven till effektiv behandlingsplan skall genomföras. De flesta 

handböcker beskriver antingen processen gällande bedömning eller behandling, men få 

beskriver hur översättning av resultaten från bedömningen till behandling i ett specifikt fall 

skall ske (Enebrink et al., 2006). Det finns ett behov av forskning vilken studerar hur 

evidens som bygger på kunskap från forskning kan användas i praktiken (Avby et al., 2014; 

Enebrink et al., 2006). Avby et al. (2014) och Heiwe et al. (2013) uppmärksammar behovet 

av forskning som inbegriper en bredare förståelse avseende bevis, vilken tar större hänsyn 

till den komplexa processen inom det sociala arbetet för att ha möjlighet att tillförsäkra att 

forskningen besitter relevans för arbetet (Avby et al., 2014; Heiwe et al., 2013).  

Mosson et al. (2018) belyser också att ledarskap har en viktig roll vid implementerandet av 

EBP. Denna uppgift påverkas mycket av mellanchefens egna sammanhang utifrån att flera 

kontextuella faktorer potentiellt kan påverka ledarens implementering av EBP. Hittills 

finns lite kunskap beträffande kontextens påverkan på mellanchefers möjligheter till att 

leda en genomförandeprocess. Det råder brist på såväl forskning som kunskap om hur 

kontextuella faktorer påverkar hur dessa chefer genomför sitt ledarskap (Mosson et al., 

2018). 

Bergmark och Lundström (2011b) betonar vikten av socialarbetare vilka är inläst på 

rådande forskning, men enligt Karlsson och Törnqvist (2008) innebär avsaknaden av 

svenskspråkiga publicerade studier ett stort hinder för svenska socialarbetare att realisera 

inläsning av rådande forskning varpå de belyser behovet av fler forskningsstudier 

publicerade på svenska (Karlsson & Törnqvist, 2008).  
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5. DISKUSSION 

5.1. Summering  

Parallellt med 1980-talets nyliberala trend följde en agenda dominerad av resultat och 

effektivitet, under samlingsbegreppet New Public Management (NPM). Detta utifrån att 

den offentliga sektorn kritiserats för dess ineffektivitet. NPM förespråkar en tydligare 

styrning där offentliga resurser skall utnyttjas på ett mer effektivt och rationellt sätt vilket 

förorsakat omfattade förändringar i den offentliga sektorn (Almqvist, 2006; Bergmark et 

al., 2011; Chen & Zeng, 2005; Denvall & Johansson, 2012; Diefenbach, 2009; Johansson, 

Dellgren & Höjer, 2015; Johansson, Denvall & Vedung, 2015; Liljegren & Parding, 2010; 

Payne, 2015; Svensson et al., 2008). Centralt innehåll inom NPM är resultat och 

utvärderingar. Via NPM utvecklades begreppet evidensbaserat socialt arbete, numera 

evidensbaserad praktik (EBP), under slutet av 1990-talet. EBP har blivit en kraftfull rörelse 

vilken förväntas påverka såväl det sociala arbetets innehåll som dess struktur (Bergmark 

et. al, 2011). I vår resultatdel framkommer att begreppet saknar en enhetlig definition och 

att det finns en gedigen mängd differentierade förståelser av EBP i socialt arbete.  

 

Förespråkarna av EBP framhåller att professionella har en etisk skyldighet att erbjuda 

klienterna insatser som är erkänt effektiva. De anser att EBP skall användas i socialt arbete 

för att reducera skador som kan orsakas på grund av bristande användning av vetenskaplig 

evidens. De anser att ett av de viktigaste målen för svensk socialtjänst är att använda sig av 

evidensbaserade metoder och därmed erbjuda bästa möjliga kunskap till de individer som 

behöver stöd. De anser att checklistor och mer strukturerade former av bedömningar 

möjliggör en förbättrad beslutsprocess och att EBP bidrar till att de professionella arbetar 

på ett optimalt sätt vilket i sin tur förbättrar kvalitén på det stöd som klienterna erhåller och 

bidrar till mer enhetliga bedömningar. Enhetliga bedömningar anses vara av vikt för de 

professionellas möjligheter till att prioritera var samhället knappa resurser gör störst nytta. 

Slutligen att forskning är en viktig del av såväl de yrkesverksammas status som deras 

utveckling i den professionella rollen.  

 

Kritikerna i sin tur framhåller att det inte alltid är klienternas behov, utan vad kommuner 

har att erbjuda, som styr vilken intervention som klienten erbjuds.  De uppger vidareatt det 

inte finns någon garanti för att resultatet i praktiken kommer att likna de resultat som 

erhållits via forskning, utifrån att de flesta förfaranden i forskning både har konstruerats 
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och utvärderats i helt andra situationer än de som finns i praktiken. De anser att EBP-

konceptet blivit populärt utifrån att tjänstemän hoppas på enkla och tillförlitliga svar på 

svåra problem. De anser att EBP bortser från de professionellas autonomi. De anser också 

att socialarbetare behöver mer kunskap avseende hur de skall gå tillväga för att tillämpa ett 

evidensbaserat arbetssätt vid såväl bedömning som intervention. De anser att riktlinjer 

grundas på studier vilka företrädesvis är genomförda inom ett kvantitativt positivistiskt 

paradigm och som förespråkar en standardiserad praktik. Dessutom saknar vissa av 

Socialstyrelsens riktlinjer helt evidens för aktuell behandling baserat på svenska 

förutsättningar. 

 

De faktorer som förhindrar implementering av EBP är undermåligt förstådda utifrån att det 

handlar om en komplex process där både kontextuella och individuella faktorer och 

egenskaper spelar en aktiv roll. De huvudsakliga problemen som förhindrar de 

yrkesverksammas engagemang i forskning är hög arbetsbelastning samt brist på tid och 

stöd från organisation och ledning. Implementering av EBP kan förefalla okomplicerad i 

teorin men i praktiken, med omständigheter som brist på tid, begränsade resurser och brist 

på riktlinjer och ledarskap, har det visat sig vara en komplicerad uppgift. Implementering 

av EBP kommer sannolikt likaledes att misslyckas i de fall socialarbetare känner att de inte 

tas på allvar och istället tvingas att anpassa sig till nya rutiner eller att utföra nya insatser 

via en top-down-process. Flera utmaningar besitter kontextuella aspekter, såsom att 

differentierade yrkesgrupper inbegriper olika teoretiska perspektiv, ekonomi, tillgänglighet 

av samarbetspartners och samtycke både inom och utanför den egna organisationen. 

Utmaningar återfinns också i det faktum att flera socialarbetare tror att forskning baseras 

enbart utifrån RCT vilka de själva inte uppfattar som relevant för den komplexitet och 

variation som förekommer i det dagliga arbetet.  

 

En stor kvantitet forskning har betonat kontextens betydande roll vid 

arbetsplatsförändringar. Det finns en vedertagen vetenskaplig överenskommelse om att 

ledarskap är viktig för en effektiv implementering av EBP. En organisatorisk infrastruktur 

med en jämn fördelning av lämplig personal och materiella resurser i kombination med 

strategier för chefer att förbättra evidensbaserad praxis har visat sig öka användandet av 

EBP. Chefer har en betydande roll i införandet av nya kunskaper i verksamheterna. 

Mellanchefer har identifierats ha ett särskilt stort inflytande då de vanligtvis leder 

verkställandet av förändringar i verksamheterna. Dessa chefer kan påverka skapandet av 
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ett positivt genomförande-klimat och stödja en implementering av EBP genom att fungera 

som förebilder och stödja personalen genom vägledning och information. Utöver chefer 

spelar infrastrukturfaktorer en betydande roll. Infrastrukturfaktorer i form av tillgång till 

bibliotek, databaser, relevant litteratur och seminarier, uppmuntrar användandet av 

forskning.  

 

Det existerar en bristfällig förankring mellan teori och praktik vilket försvårar 

implementering och tillämpning av EBP i det praktiska arbetet.  

 

5.2. Resultatdiskussion  

I det sociala arbetet är det inte tillräckligt att enbart hjälpa klienter att tillgodose deras behov 

utifrån att omvärlden ställer krav och har synpunkter på hur detta stöd skall utformas. I 

samspel med andra människor utförs handlingar vilka med tiden framstår som 

eftersträvansvärda och naturliga. Institutioner skapas i interaktioner över tid och har en 

kontrollerande funktion då de medför mönster för hur människor skall uppträda.  

 

EBP beskrivs ofta av dess förespråkare som neutral och objektiv i sitt förhållande till 

kunskap, individ och samhälle. Författarna till denna studie anser dock att EBP är en 

produkt av såväl omgivning som kontext och således inte objektiv i den omfattning som 

dess förespråkare bedömer. 

 

I de 16 artiklar som har studerats i studien framkommer att begrepp som evidensbaserat 

socialt arbete och evidensbaserad praktik används som liktydiga med kunskapsbaserat 

socialt arbete, tidvis kopplas begreppen till manualer och handböcker, tidvis knyts 

begreppen till den internationella diskursen i socialt arbete eller till evidensbaserad medicin 

och ibland används evidensbaserad specifikt som en beskrivning av empiriskt inriktad 

forskning om effekter av insatser. EBP har under senare år diskuterats, såväl i Sverige som 

internationellt, som en möjlig åtgärd för att minimera risk för godtycke samt säkerställa en 

god kvalitet i arbetet med människor. Dock, i ett tidigare skede, handlade argumenten för 

en evidensbaserad praktik om effektivitet och ekonomiska faktorer. Det är först på senare 

år som klientinflytande har lyfts fram som en viktig del.  

 

Skepsis mot implementering av EBP riktas framförallt mot den forskningsbasering som 

sker av det sociala arbetet, innefattande användandet av evidensbaserade metoder. 

Ursprungsidén i EBP är att kunskap skall inhämtas från 3 differentierade källor; forskning, 
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praktikerns erfarenhet och klientens upplevelser. Men praktikerns och klientens kunskap 

har istället tenderat placerats i skymundan för att bereda utrymme åt den 

forskningsbaserade kunskapen. Kritiken som riktas mot EBP, forskningsinriktningen, kan 

likaledes bero på att Socialstyrelsen, redan inledningsvis, haft som främsta fokus att införa 

forskning i form av evidensbaserade metoder i det sociala arbetet i Sverige.  

 

I den evidensbaserade praktiken framhålls, många gånger, värdet av klienternas 

självbestämmanderätt. Dock tenderar små kommuner, med begränsade resurser, 

begränsade insatser samt strikta ramavtal reducera klienternas självbestämmanderätt. En 

strikt utgångspunkt i evidensbaserade metoder utgör ett hot mot det mänskliga mötet som, 

i sig, präglar det sociala arbetet. Det finns en oro för att det sociala arbetet, utifrån bestämda 

metoder, skall begränsa klienternas möjligheter till påverkan och medverkan. Detta skulle 

innebära att insatser, som syftar till att hjälpa klienter, riskerar att begränsas till att enbart 

omfatta vad som är möjligt att genomföra utifrån organisatoriska regleringar och 

forskningsbevis.  

 

Socialt arbete är en mer tvärvetenskapligt och mångfacetterat än många andra professioner. 

Profession och dess institutioner utsätts ofta för granskning samt hård såväl extern som 

intern kritik. Socialarbetare är överlag positivt inställda till EBP, trots att de inte använder 

sig av det i förväntad utsträckning, kan antas handla om en retorisk anslutning till en idé 

som omvärlden förväntar sig att de skall ansluta sig till. Utifrån socialarbetares 

förhållandevis låga status kan implementeringen av EBP likaledes antas handla om en 

förhoppning om högre status, trovärdighet och erkännande.  

 

Det finns såväl forskare som praktiker vilka ifrågasätter värdet av strukturerade och 

systematiska metoder eftersom de anser att det företrädesvis handlar om att insatserna skall 

bli prisvärda. Frågan är således om syftet är att tjäna pengar eller att stötta utsatta människor 

i samhället. En ytterligare fundering som framkommit hos författarna i denna studie är om 

frågor avseende minskade resurser, socialpolitiska beslut, fördelningspolitik i samhället, 

förebyggande arbete samt frågor om vad syftet med det sociala arbetet faktiskt innebär ur 

ett större perspektiv, riskeras att förbises i samband med implementering av EBP. Det 

sociala arbetet är en komplex och mångfacetterad profession vilken innebär stor påverkan 

från flera differentierade områden varpå arbetet skiljer sig mycket åt utifrån dess kontext. 

Frågan är om EBP har möjlighet att ta hänsyn till alla dessa differentierade områden och 

separerade kontexter.  
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Forskning visar att en lyckad implementeringsprocess innebär ett antal problemområden 

vilka måste beaktas och lösas. Frågan är om det finns tillräckligt med tid, resurser och 

kunskap för att lösa dessa problem i det praktiska arbetet. Forskning visar att organisation 

och ledning har stor inverkan under verksamhetsförändringar men frågan är om 

organisationer och ledning inom socialt arbete i Sverige är tillräckligt kompetenta för att 

erbjuda och utveckla en verksamhet som stödjer socialarbetare att tillämpa bästa 

tillgängliga kunskap på ett moget och förnuftigt sätt i dialog med de människor som är i 

behov av stöd. 

 

EBP har hög prioritering inom det sociala arbetet i Sverige, trots detta är definitionen och 

innehåll av EBP kontroversiell och bristfällig kunskap finns kring huruvida EBP faktiskt 

bidrar till ett förbättrat utfall för de som stödet är avsett för. Det är naturligtvis svårt att 

följa upp och värdera något som inte har en enhetlig definiering avseende 

begreppsbetydelse och innehåll. 

5.3. Metoddiskussion  

Utifrån en ambition om att frågeställningarna skulle besvaras utifrån olika perspektiv 

beslutades att undersöka såväl kvantitativa som kvalitativa studier. I studien inkluderades 

således 8 kvantitativa och 8 kvalitativa studier. Vi fann det problematiskt att hitta 

vetenskapligt granskade artiklar vilka studerade EBP i socialt arbete i Sverige. Vi hade 

önskat ett större urval av artiklar vilka tydligt knöt an till studiens syfte för att ha möjlighet 

att enbart välja ut artiklar av mycket hög kvalitet. Med anledning av bristen av studier blev 

vi tvungna att inkludera ett flertal studier vilka enbart innehöll medelhög kvalitet. 1 av 

artiklarna inkluderades trots att den undersökte EBP inom området för arbetsterapi och 

saknade således tydlig anknytning till det sociala arbetet. Vi hade önskat mer tid för att ha 

möjlighet att göra fler databassökningar och därmed ha möjlighet att granska all relevant 

forskning på ämnesområdet och således inte gå miste om viktig kunskap.  

 

Då vi hade som ambition att sammanställa forskningsläget samt erhålla en fördjupad 

förståelse avseende EBP i socialt arbete i svensk kontext anser vi oss nöjda med val av 

metod.  

 

Vi har enbart haft möjlighet att granska och analysera artiklar utifrån 2 databaser, 

Sociological Abstracts och PsykINFO, samt utvalda studiers referensförteckningar. Enligt 
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Det finns en utarbetad struktur för huruvida en litteraturstudie skall genomföras (Forsberg 

& Wengström, 2015). Vi har följt denna struktur under hela processen och anser således 

att studien uppfyller kraven för en litteraturstudie. 

 

Vi använde oss av en och samma mall för sammanställning av studierna för en objektiv 

och systematiskt granskning av utvalda studier, vilken beskrivs av William et al. (2011), 

se bilaga 2. Detta utifrån en ambition om likvärdig granskning för samtliga studier. Därefter 

genomfördes en kvalitetsbedömning, likaledes den med stöd av mall beskrivet av William 

et al. (2011), en för kvalitativ ansats och en för kvantitativ ansats, se bilaga 5 och 6. 

Frågorna utifrån Willman et al. (2011) kvalitetsgranskningsmallar var tydliga och 

okomplicerade att arbeta med. Vi är nöjda med graderingen av kvalitén av studierna, trots 

att ett relativt enkelt poängsystem tillämpades. Den löpande kommunikationen mellan 

författarna av denna studie underlättade granskningsarbetet.  

 

Vi fäste stor vikt vid etiska överväganden i granskningen, men med anledning av 

avsaknaden av relevant forskning på rådande ämne, inkluderas 4 artiklar trots att det inte 

gick att utläsa några specifika etiska överväganden. Vi läste dock igenom dessa studier vid 

ett flertal tillfällen och diskuterade studiernas etiska aspekter sinsemellan för att utröna 

huruvida oetiska tillvägagångssätt kunde uppmärksammas eller ej. Ingen av oss kunde 

finna några specifika oetiska tillvägagångssätt i några av de 4 studierna varpå de beslutades 

att inkluderas.   

 

5.4. Slutsatser och implikationer  

Resultatet i uppsatsen visar att det finns stor otydlighet kring begreppet EBP och dess 

innehåll. Det finns många faktorer vilka underlättar och förhindrar implementeringen av 

EBP och organisation och ledarskap har en viktig roll avseende verksamhetsförändringar. 

Resultaten belyser den bristfälliga förankringen mellan teori och praktik. 

 

De utvalda studierna presenterar fler områden vilka behöver undersökas vidare. Avby et 

al. (2014) och Mosson et al. (2017) belyser vikten av en mer enhetlig beskrivning av EBP 

och dess innebörd. Bergmark och Lundström (2011b), Denvall et al. (2008), Haiwe et al., 

(2013) Hau och Smedler (2011), Karlsson och Törnqvist (2008) samt Monsson et al., 

(2018) belyser vikten av en förbättrad koppling mellan teori och praktik. Avby et al. (2014) 

och Enebrink et al. (2006) uppmärksammar behovet av forskning vilken beskriver hur 

forskningskunskap skall implementeras i det praktiska arbetet. Avby et al. (2014) och 
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Heiwe et al. (2013) belyser behovet av forskning vilken tar större hänsyn till den komplexa 

processen och Mosson et al. (2018) belyser vikten av forskning vilken tar större hänsyn till 

kontexten. Karlsson och Törnqvist (2008) uppmärksammar behovet av svenskspråkiga 

publicerade studier i socialt arbete.  

 

Vi uppmärksammade bristen av vetenskapligt granskad forskning vilken studerade EBP i 

socialt arbete i svensk kontext. Trots noga genomgång av samtliga databasträffar samt 

granskning av alla inkluderade studiers referensförteckningar fann författarna få 

vetenskapligt granskade originalstudier som studerade EBP i socialt arbete i svensk 

kontext. Vi finner det anmärkningsvärt att Socialstyrelsens riktlinjer och manualer 

företrädesvis bygger på svenska studier vilka ej är vetenskapligt granskade, vilket innebär 

att de inte besitter samma tillförlitlighet som vetenskapligt granskade studier, eller 

internationell forskning trots att det sociala arbetet i hög omfattning är påverkad av sin 

kontext.  

 

5.5 Begränsningar med studien 

Av vikt att minnas vår bristfälliga erfarenhet avseende forskning vilket innebär att det kan 

finnas begränsningar i samtliga delar av forskningsprocessen. Vi har försökt att 

kompensera detta med att ta hjälp av litteratur, handledare och bibliotekarie samt tydligt 

redovisat samtliga steg i forskningsprocessen för att läsaren skall delges möjlighet att följa 

och bedöma arbetet.  

 

Den aktuella tidsramen för uppsatsen bidrog till en del begränsningar i studien. Enbart ett 

antal om 16 artiklar kunde inkluderas och vi hade svårt att finna vetenskapliga artiklar vilka 

tydligt knöt an till studiens syfte varpå vi hade önskat mer tid för att delges möjlighet att 

söka efter studier i andra databaser samt undersöka fler referensförteckningar. Vi hade 

likaledes som ambition att enbart inkludera artiklar innehållande hög kvalitet men efter 

färdigställd kvalitetsgranskning innehöll enbart ett antal om 4 artiklar hög kvalitet och 

resterande 12 artiklar innehöll enbart ett värde av medel kvalitet. På grund av rådande 

tidsaspekter hade vi inte möjlighet att söka efter fler artiklar innehållande hög kvalitet. 

 

Då studiens enbart undersökt EBP i socialt arbete i Sverige kan resultaten vara 

problematiska att generalisera till andra yrkesområden eller utanför svensk kontext. 
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 BILAGOR 

 

Bilaga 1 – Databassökning 

 

  

Utröna vilken databas som har högst relevans 

Löpnummer Datum 

och 

klockslag 

Databas Sökord/sökstränger Antal 

träffar 

Kommentarer 

1 2019-03-

30, kl. 

16:11 

ProQuest 

Social 

Science 

evidence-based practice OR EBP 56,966 Inleder med en samsökning i ProQuest 

Social Sciences samtliga databaser för att få 

ökad insikt kring forskningsläget samt 

vilken databas som har högst relevans 

förknippat till studiens ämnesområde. För 

att kombinera begrepp inom samma 

ämnesområde används “OR” (Booth, 

Papaioannou & Sutton, 2012; Forsberg & 

Wengström, 2015). Denna sökning finner 

att  PsykINFO är den databas som ger 

avsevärt högst antal sökträffar med 

31,930 följt av Sociological Abstracts med 

12,339 träffar. Då studien ämnar undersöka 

EBP i socialt arbete görs valet att tillägga 

social work i söksträngen. 

2 2019-03-

30, kl. 

16:45 

ProQuest 

Social 

Science 

(evidence-based practice OR EBP) AND (social 

work*) 

23,620 Tillägger social work* för att finna resultat 

anknutna till socialt arbete. För att 

kombinera olika ämnesområden används 

“AND” (Booth et al., 2012; Forsberg & 

Wengström, 2015). Sociological 

Abstracts ger flest antal träffar med 9,875 

varpå följande sökningar kommer att 

genomföras i Sociological Abstracts. 

P: Sökord för Population – Socialt arbete 

https://search-proquest-com.proxybib.miun.se/results.multiselectfilterwithextrabuttons_0.displayfiltergroups_0:filter/bundles/10000263?site=socialsciences&t:ac=DF9B1559FC734427PQ/1
https://search-proquest-com.proxybib.miun.se/results.multiselectfilterwithextrabuttons_0.displayfiltergroups_0:filter/bundles/10000263?site=socialsciences&t:ac=3F18EE5AEA2F4601PQ/1
https://search-proquest-com.proxybib.miun.se/results.multiselectfilterwithextrabuttons_0.displayfiltergroups_0:filter/bundles/10000263?site=socialsciences&t:ac=3F18EE5AEA2F4601PQ/1
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3 2019-03-

30, kl. 

17:05 

Sociological 

Abstracts 

"social work*" 151,835 Detta block inleds med en enskild sökning 

men i följande steg erhålls hjälp det ordnade 

ordförrådet Thesaurus i följande steg. 

Citattecken (“”) används för att ordföljden 

skall hållas korrekt och stjärna (*) används 

för att inkludera differentierade ändelser av 

ett ord. 

4 2019-03-

30, kl. 

17:15 

Sociological 

Abstracts 

MAINSUBJECT.EXACT("Social Services") 16,120 Thesaurus presenterar ett relaterat begrepp 

till social work och författarna beslutar att 

inkludera detta.  

5 2019-03-

30, kl. 

17:26 

Sociological 

Abstracts 

MAINSUBJECT.EXACT("Social Services") OR 

"social work*" 

161, 

099 

I detta steg sammanfogas sökning 3 och 4, 

men då författarna enbart vill inkludera 

forskning vilken är vetenskakapligt 

granskad används Peer-reviewed (PR) I 

följande steg. 

6 2019-03-

30, kl. 

17:42 

Sociological 

Abstracts 

(MAINSUBJECT.EXACT("Social Services") OR 

"social work*") AND PEER(yes) 

130,801 Sökresultaten sjunker en aning med PR.  

I: Sökord för Intervention – Evidensbaserad praktik 

7 2019-04-

01, kl. 

07:02 

Sociological 

Abstracts 

"Evidence-Based Practice*" OR EBP 6,135 Inleder med en enskild sökning men då 

författarna anser att det bör finnas fler 

relaterade begrepp erhålls stöd från det 

ordnade ordförrådet Thesaurus I följande 

steg.  

8 2019-04-

01, kl. 

07:21 

Sociological 

Abstracts 

MAINSUBJECT.EXACT("Evidence Based 

Practice") 

2,916 Thesaurus presenterar ett relaterat begrepp 

till Evidence-Based Practice och författarna 

beslutar att inkludera detta. 

9 2019-04-

01, kl. 

07:48 

Sociological 

Abstracts 

MAINSUBJECT.EXACT("Evidence Based 

Practice") OR ("Evidence-Based Practice*" OR 

EBP) 

6,135 I detta steg sammanfogas sökning 7 och 8 

för att inkludera samtliga begrepp. Då vi 

enbart önskade inkludera forskning vilken 

är vetenskapligt granskad används PR i 

följande steg. 

10 2019-04-

01, kl. 

08:00 

Sociological 

Abstracts 

MAINSUBJECT.EXACT("Evidence Based 

Practice") OR ("Evidence-Based Practice*" OR 

EBP)) AND PEER(yes) 

5,606 Sökresultaten reduceras en aning med PR. 
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C: Context - Sverige 

11 2019-04-

01, kl. 

08:15 

Sociological 

Abstratcs 

Swed* 39,359 Även här söks relaterade termer i Thesaurus 

men inge relaterade termer presenterades 

varpå vi valde att gå vidare till 

nästkommande steg vilken innebär PR. 

12 2019-04-

01, kl. 

08:20 

Sociological 

Abstracts 

swed* AND PEER(yes) 32,760 Sökresultaten sjunker en aning med PR. 

Kombinerade sökblock 

6 + 10 + 12 2019-04-

01, kl. 

08:52 

Sociological 

Abstratcs 

(swed* AND PEER(yes)) AND 

((MAINSUBJECT.EXACT("Evidence Based 

Practice") OR ("Evidence-Based Practice*" OR 

EBP)) AND PEER(yes)) AND 

((MAINSUBJECT.EXACT("Social Services") OR 

"social work*") AND PEER(yes)) 

119 I detta steg sammanfogas och kombineras 

de olika sökblocken för att skapa möjlighet 

till att specificera sökresultatet och 

sökresultaten reducerades kraftigt. Enligt J. 

Spångberg (personlig kommunikation, 2 

januari 2019) har nyare forskning ofta högre 

relevans. 

6 + 10 + 12 2019-04-

01, kl. 

09:01 

Sociological 

Abstracts 

(swed* AND PEER(yes)) AND 

((MAINSUBJECT.EXACT("Evidence Based 

Practice") OR ("Evidence-Based Practice*" OR 

EBP)) AND PEER(yes)) AND 

((MAINSUBJECT.EXACT("Social Services") OR 

"social work*") AND PEER(yes)) AND 

pd(20090101-20191231) 

87 Med ovanstående information beslutas att 

enbart inkludera forskningsresultat mellan 

2009-2019. 

6 + 10 + 12 2019-04-

02, kl. 

10:04 

Sociological 

Abstracts 

(swed* AND PEER(yes)) AND 

((MAINSUBJECT.EXACT("Evidence Based 

Practice") OR ("Evidence-Based Practice*" OR 

EBP)) AND PEER(yes)) AND 

((MAINSUBJECT.EXACT("Social Services") OR 

"social work*") AND PEER(yes)) AND 

pd(20090101-20191231) AND la.exact("ENG") 

85 Enligt M. Franzén (personlig 

kommunikation, 2 april 2019) är det 

viktigt att endast inkludera studier vilka 

författarna behärskar. Med anledning av 

detta beslutades att enbart inkludera 

studier vilka var skrivna på engelska.  

 

6 + 10 + 12 2019-04-

03, kl. 

13:20 

Sociological 

Abstracts 

ab(swed*) AND (MAINSUBJECT.EXACT 

"Evidence Based Practice" OR "Evidence-Based 

Practice" OR EBP) AND (MAINSUBJECT.EXACT 

"Social Services" OR "social work*") AND 

16 M. Franzén (personlig kommunikation, 2 

april 2019) informerar om att det kan vara 

värdefullt att söka i abstract för 

sökresultaten skall ha tydligare koppling till 
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(la.exact("ENG") AND pd(20090101-20191231) 

AND PEER(yes)) AND PEER(yes) 

utvalda söktermer. Vi väljer att noga läsa 

igenom sökresultaten. 

6 + 10 + 12 2019-04-

23, kl. 

12:33 

Sociological 

Abstracts 

((swed* AND PEER(yes)) AND 

((MAINSUBJECT.EXACT("Evidence Based 

Practice") OR ("Evidence-Based Practice*" OR 

EBP)) AND PEER(yes)) AND 

((MAINSUBJECT.EXACT("Social Services") OR 

"social work*") AND PEER(yes))) AND 

(la.exact("ENG") AND PEER(yes)) 

121 Efter att noga läst igenom och granskat 

samtliga 19 studier från föregående sökning 

fann vi endast 7 studier vilka kunde 

inkluderas och därför väljer vi att utesluta 

även abstract för att erhålla ett större antal 

sökträffar. Vi känner oss därmed nöjda med 

sökningen och fortsätter granskningen av 

resterande 102 studier. 
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Bilaga 2 – Granskning 

 
 

Den egentliga litteratursökningen 

Författare/år/ti

dskrift 

ART.1 

Titel Syfte Metod: design, urval, 

datainsamling 

Resultat Etiska 

överväganden 

Kvalitetsbedömning 

Bergmark, 

Anders ; 

Lundström, 

Tommy, 2011, 

European 

Journal of 

Social Work. 

Guided or 

independent? 

Social 

workers, 

central 

bureaucracy 

and evidence-

based practice 

Syftet med 

studien var att 

föra en kritisk 

diskussion 

avseende den 

vetenskapliga 

grunden för EBP 

inom socialt 

arbete för att 

beskriva och 

analysera i vilken 

utsträckning 

svenska 

socialarbetare 

följer forskningen 

samt hur de 

uppfattar EBP. 

Vidare diskuteras 

konsekvenser för 

EBP i socialt 

arbete i framtiden 

utifrån 

socialarbetares 

ställningstagande. 

 

Kvantitativ, empirisk. 

 

Randomiserat 

urvalsförfarande. Ur 

fackförbundet SSR:s 

medlemsregister sorterades 

de 12000 socialarbetare och 

mellanchefer som arbetade 

inom socialtjänstens 

individ- och familjeomsorg 

ut. Därefter skickades ett 

frågeformulär slumpmässigt 

ut till ett urval om 1260 

personer av de ordinarie 

12000. Av dessa 1260 

svarade 889, vilket innebär 

en svarsfrekvens om 71 %.  

 

Frågeformulär/Enkäter, 

skattningsskalor. 

 

 

Studiens 

resultat visar 

att de flesta 

svenska 

socialarbetare 

har en bra 

kunskap om 

vad EBP 

innebär, 

endast en 

liten grupp 

associerar 

EBP med 

handböcker 

och riktlinjer 

och en ännu 

mindre grupp 

har en 

negativ 

inställning 

till EBP. 

Samtidigt 

framkommer 

att svenska 

socialarbetare 

sällan tar del 

av 

forsknings- 

Samtliga 

deltagare 

informerades om 

att det var 

frivilligt att delta 

i undersökningen 

och att insända 

resultat skulle 

rapporteras på ett 

sådant sätt att 

individer ej 

kunde 

identifieras. Det 

framgår inte 

huruvida studien 

är sponsrad eller 

ej. 

Studiens tillvägagångssätt är relativt 

enkelt att följa, de ger flertalet exempel 

och beskriver steg för steg hur de gått 

tillväga. Författarna använder sig av 

bland annat av Faktoranalys vilken 

används i de fall där flera beroende 

variabler är av intresse och söker vilka 

bakomliggande faktorer som påverkar 

dessa beroende variabler (Bryman, 

2011). Faktoranalys är en komplicerad 

teknik men det är positivt att försök 

utförs för att finna underliggande 

strukturer.  

 

Då svarsfrekvensen endast uppgick till 

ett värde om 71 % är det svårt att 

utesluta att de som svarade faktiskt var 

de som var intresserade och insatta i 

rådande ämne och att de som inte 

svarade hade bristande kunskap om 

EBP. Det kan inte uteslutas att 

respondenterna i högre grad än icke- 

respondenterna haft mer kunskap om 

EBP.  

 

Resultat som skall generaliseras bör 

innehålla slumpmässiga urval och ett 

stort antal urvalspersoner (Forsberg & 

Wengström, 2015). Studien innehåller 

ett slumpmässigt urval, ett relativt stort 
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litteratur som 

är av relevans 

för EBP.  

 

urval och en svarsfrekvens om 71 % 

vilket innebär att studiens resultat kan 

vara generaliserbart. Dock viktigt att 

erinra om att det inte finns någon 

vetskap om de 29 % som ej svarade 

vilket kan påverka värdet av 

generaliserbarheten. Studien har enbart 

undersökt socialarbetare i svensk 

kontext vilket innebär att studiens 

resultat kan vara problematiskt att 

generalisera till en annan disciplin eller 

annan land.  

 

Kvalitetsbedömning: Hög kvalitet. 

 

Författare/år/ti

dskrift 

ART.2 

Titel Syfte Metod: design, urval, 

datainsamling 

Resultat Etiska 

överväganden 

Kvalitetsbedömning 

Avby, Gunilla ; 

Nilsen, Per ; 

Abrandt 

Dahlgren, 

Madeleine, 

2014, British 

Journal of 

Social Work.   

. Ways of 

Understanding 

Evidence-

Based Practice 

in Social 

Work: A 

Qualitative 

Study, 

Syftet med 

studien var att 

utforska och 

beskriva 

variationen i hur 

EBP införstås i 

socialt arbete. 

Kvalitativ, empirisk. 

3 kommuner i Sverige 

valdes utifrån deras 

engagemang i ett pågående 

forskningsprojekt som 

inriktade sig på familjer i 

socialt och ekonomiskt 

utsatta situationer. Från 

dessa 3 utvalda kommuner 

rekryterades 14 personerna 

från 3 olika nivåer, 

personal, chefer och 

politiker. 6 var kvinnor och 

8 män i ålder mellan 35 

och 61 år.  

Fjorton semistrukturerade 

intervjuer genomfördes 

med politiker, chefer och 

socialarbetare på tre 

Studiens 

resultat tyder på 

att det finns 

olika sätt att 

förstås EBP är, 

beskrivet i fem 

olika kategorier. 

Resultatet visar 

också att 

informanterna 

tyckte att det 

var svårt att tala 

om bristande 

kunskap 

avseende EBP 

inom 

organisationen 

samt om 

förmågan att 

förstå EBP i ett 

sammanhang. 

Ingen 

finansiering har 

mottagits för 

denna studie. 

Samtliga 14 

deltagare lämnat 

ett muntligt 

samtycke till att 

delta i studien. 

Deltagarna fick 

en försäkran om 

sekretess. 

 

 

 Studiens tillvägagångssätt går att följa, 

de beskriver tydligt sina 

utgångspunkter och syftet med dessa 

och ger några exempel på frågor som 

ställts och varför de ställts. Studien 

tillämpade ett Fenomenografiskt 

förhållningssätt till design och analys 

vilket anses positivt, eftersom ett 

Fenomenografiskt förhållningssätt 

används för att öka förståelse och 

återspegla uttalanden utan att döma 

dem (Marton & Booth, 2000). Samtliga 

intervjuer genomfördes av samma 

person och hen tog hjälp av en 

intervjuhandledare för att öka 

pålitligheten vilket anses positivt.  

 

Resultat i kvalitativa studier är ofta 

svåra att generalisera (Djurfeldt, 

Larsson & Stjärnhagen, 2010) och 
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socialkontor i olika 

storlekar i Sverige. Ett 

fenomenografiskt 

förhållningssätt till design 

och analys tillämpades. 

studien innehåller endast ett deltagande 

om 14 personer.  

 

Kvalitetsbedömning: Hög kvalitet.  

 

Författare/år/ti

dskrift 

ART.3 

Titel Syfte Metod: design, urval, 

datainsamling 

Resultat Etiska 

överväganden 

Kvalitetsbedömning 

Petersén, Anna 

Charlotta ; 

Olsson, Jan 

Ingvar 2014, 

European 

Journal of 

Social Work.   

 

An evaluation 

paradox in 

social work? 

An empirical 

study of 

evaluation use 

in connection 

with 

temporary 

programmes 

in Swedish 

social work, 

Syftet med denna 

artikel är att 

genom intervjuer 

och 

dokumentanalys 

studera hur 

utvärderingar av 

program i socialt 

arbete är 

utformade och 

används. 

 

Kvalitativ studie, 

 

Program valdes ut via 

omfattande 

Internetsökningar och 

behövde uppfylla en del 

kriterier för att inkluderas. 

Intervjupersonerna valdes 

ut via kontakter och 

snöbollsurval och de var 

tjänstemän vid ministeriet 

för hälsa och sociala 

frågor, utvärderare från 

universitet och tjänstemän 

och utvärderare vid 

Socialstyrelsen. 

 

Intervjuer och 

dokumentanalys. De 

analyserade 4 

utvärderingar av nationella 

program och genomförde 

11 intervjuer samt 

inhämtade en del data via 

forskningsrapporter och 

hemsidor. 

 

Studiens resultat 

visar att 

utvärderingar 

beställs 

rutinmässigt och 

att resultaten 

från 

utvärderingarna 

sällan används 

för att utveckla 

och förbättra, de 

enda som tycks 

använda sig av 

utvärderingarna 

är utvärderarna 

själva. 

 

Det går inte att 

finna vilka 

etiska 

överväganden 

som tagits i 

beaktande. Det 

framgår inte 

heller om 

studien är 

sponsrad eller 

ej. Författarna 

väljer dock att 

inkludera 

studien ändå. 

Efter att noga 

läst igenom 

studien vid flera 

tillfällen kunde 

författarna inte 

uppmärksamma 

några specifika 

oetiska 

tillvägagångssät

t i studien. 

 Tydligt redovisade teoretiska 

utgångspunkter samt vad de innebär. 

De beskriver vilka kriterier som 

behövde uppfyllas för att programmen 

skulle inkluderas men relativt lite 

information avseende vad som gjorde 

att de utvalda intervjupersonerna 

inkluderades. Positivt med studien är 

att den fick stöd från flera källor. 

Negativt är studiens begränsade data 

samt att dess urvalsförfarande icke är 

slumpmässigt och innehåller få 

personer. 

 

Resultat i kvalitativa studier är ofta 

svåra att generalisera (Djurfeldt et al., 

2010) och studien innehåller endast ett 

deltagande om 14 personer.  

 

 

Kvalitetsbedömning: Medel kvalitet. 
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Författare/år/ti

dskrift 

ART.4 

Titel Syfte Metod: design, urval, 

datainsamling 

Resultat Etiska 

överväganden 

Kvalitetsbedömning 

Heiwe, Susanne 

; Nilsson-

Kajermo, K. ; 

Olsson, Mariann 

; Gåfvels, 

Catharina ; 

Larsson, K. ; 

Wengström, Y., 

2013, Social 

Work in Health 

Care. 

Evidence-

Based Practice 

Among 

Swedish 

Medical 

Social 

Workers, 

Syftet med 

studien var att 

undersöka 

socialarbetares 

attityder, 

övertygelser, 

kunskap och 

beteende rörande 

EBP. 

Kvantitativ. 

 

Potentiella deltagare 

identifierades genom 

personalregister. 

Socialarbetare som var 

anställda på två svenska 

universitets-sjukhus och i 

primärvården i två svenska 

län under 2006-2007. 

Socialarbetare blev 

ombedda att delta i studien 

och att fylla i en enkät med 

frågor om deras attityder, 

övertygelser, kunskaper 

och beteenden relaterade 

till EBP. Totalt skickades 

319 frågeformulär ut per 

post och 174 socialarbetare 

svarade. 

 

En tvärsnittsundersökning 

utfördes bland 

socialarbetare inom 

Svenskt 

universitetssjukhusvård 

och svensk poliklinisk 

vård med hjälp av  

frågeformulär. Data 

analyserades med SPSS. 

 

Studiens resultat 

uppvisade 

positiva 

attityder till 

EBP. EBP 

ansågs 

nödvändigt. De 

främsta 

upplevda 

hindren för EBP 

var brist på tid 

(78 %) och att 

det inte var 

möjligt att 

genomföra 

forskningsresult

at i praktiken 

(78 %). En 

annan 

begränsning var 

brist på kunskap 

avseende 

relevant 

forskning (46 

%). 

 

Studieprotokolle

t godkändes av 

den lokala 

etiska 

kommittén. 

Deltagarna 

informerades 

skriftligen om 

studiens syfte 

och samtycke 

erhölls från 

samtliga 

deltagarna. 

Studien 

granskades 

också av en 

forskargrupp 

och en 

expertkommitté 

vilket reducerar 

brister av 

forskningen och 

således bör 

stärka etiska 

aspekter. 

 

 Studien har granskats och analyserats 

av en forskargrupp för att säkerställa 

begreppsmässig likvärdighet mellan 

svenska och engelska versionerna. En 

expertkommitte utförde en 

utvärderingsgranskning för att bedöma 

giltighet som forskargruppen sedan 

granskade. Detta stärker givetvis att 

studien mätt rätt saker och att 

otydligheter och missförstånd 

reduceras. Dock innehöll studien svag 

svarsfrekvens om enbart 54 %. Det är 

möjligt att de som inte deltog faktiskt 

besatt en mindre positiv inställning till 

bevisbaserad praxis än de som deltog.  

  

Data insamlades från universitetet 

sjukvårds- och 

primärvårdsinställningar i Sverige 

vilket innebär att resultaten kan bli 

problematiska att generaliseras till 

andra discipliner eller till andra länder. 

 

 

Kvalitetsbedömning: Medel kvalitet. 
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Mosson, 

Rebecca ; 

Hasson, Henna ; 

Wallin, Lars ; 

Von Thiele 

Schwarz, Ulrica, 

2017, British 

Journal Of 

Social Work. 

 

Exploring the 

Role of Line 

Managers in 

Implementing 

Evidence-

Based Practice 

in Social 

Services and 

Older People 

Care. 

Syftet med 

studien var att 

undersöka 

avdelningschefers 

avgörande roll, 

nämligen 

ledningsnivån 

direkt över de 

anställda, när det 

gäller att effektivt 

genomföra 

evidensbaserad 

praxis (EBP) ur 

deras egna 

perspektiv 

Kvalitativ studie. 

Först valdes 7 kommuner i 

Sverige ut därefter valdes 

sex chefer ut från varje 

kommun och slutligen 

skickades inbjudan ut. 

Därefter kontaktades 

avdelningscheferna via e-

post och följdes upp via 

telefonkontakt. 40 

avdelningschefer valdes ut 

och fick en inbjudan, av de 

40 var det 28 som deltog, 

av dessa 28 var 20 kvinnor 

och 8 män. 

Semi-strukturerade 

intervjuer genomfördes 

med 28 avdelningschefer 

inom social- och 

äldreomsorg i 7 svenska 

kommuner. Tematisk 

analys utfördes. 

Studiens resultat 

visade att chefer 

inom 

socialvården 

uppfattade sin 

roll som viktig i 

genomförandet 

av EBP. Denna 

studie belyser 

att linjechefer 

inom social- och 

äldreomsorg har 

olika 

förutsättningar 

för att 

implementera 

EBP och är 

starkt beroende 

av 

organisationsstr

ategier och 

sammanhang för 

att ha möjlighet 

att kunna fatta 

välgrundade 

beslut om det 

stöd som krävs 

för att uppnå 

EBP inom 

socialvården 

och därmed för 

att ge bästa 

möjliga vård till 

kunderna.  

Studien är 

granskad och 

godkänd i den 

lokala etiska 

kommittén. 

Samtliga 

deltagare erhöll 

information 

avseende 

studiens syfte. 

Deltagandet var 

frivilligt och 

deltagarna hade 

rätt att dra sig ur 

närhelst de 

önskade.  

 

 Tillvägagångssättet är tydligt 

beskrivet, dock innehåller studien ett 

relativt stort bortfall om 12 personer av 

40 inbjudna vilket kan ha påverkat 

resultatet. Det är möjligt att de som inte 

valde att delta är av annan åsikt än de 

som valde att delta.  

 

Studien behandlar EBP som en 

multidimensionell konstruktion varför 

det är svårt att utröna chefernas roll i 

relation till vart och ett av de tre 

kunskapskällorna. Många av cheferna 

ansåg dock att forskningsbevis var den 

viktigaste kunskapskällan och ansåg att 

den företrädde praktikerns expertis och 

klientens erfarenhet. Detta bidrog till 

att forskningsbevis tog en större del av 

resultatet. Något som kan bli relativt 

missvisande med tanke på att EBP 

handlar om en sammanvägning av de 

tre kunskapskällorna 

 

Med anledning av att studien är av 

kvalitativ design, innehåller ett relativt 

stort bortfall samt ett litet urval är 

studiens resultat svåra att generalisera. 

Enligt Djurfeltd et al. (2010) är 

kvalitativa studier är ofta svåra att 

generalisera. 

 

Kvalitetsbedömning: Medel kvalitet. 

 

Författare/år/ti

dskrift 

ART.6 

Titel Syfte Metod: design, urval, 

datainsamling 

Resultat Etiska 

överväganden 

Kvalitetsbedömning 



 

 

47 
 

Devall, Verner; 

Granlöf, Shari, 

J; Karlsson, per-

Åke, 2008, 

Social Work 

Education.  

 

 

 

 

 

 

Supply and 

Demand: 

Evaluation 

Training for 

Social Work 

and Social 

Care in a 

Swedish 

Context, 

Syftet med 

studien är att 

undersöka vilka 

aktörer som är 

involverade i 

utbildningsutvärd

ering inom 

socialtjänsten 

samt vilken 

kunskapsbas 

dessa vilar på 

samt huruvida 

utvecklingsdiskur

sen av 

bevisbaserad 

praxis är 

integrerad i 

utbildning av 

socialarbetare.  

 

Kvalitativ studiedesign. 

 21 universitetsprogram i 

Sverige och 35 utbildare 

vilka ansvarade för den 

utvärderingsrelaterade 

utbildningen valdes ut att 

delta i studien. 44 kurser 

återspeglas i 

undersökningsdata. 

Resultatet från en 

tvåpunktstudie utgör 

empirisk data i studien. 

Data är hämtat från 

universitetsprogram samt 

kurser och relaterad 

verksamhet som bedrivs av 

FoU-enheter som har 

koppling till sociala 

serviceenheter. Studien av 

innehållet på 

universitetsprogrammen 

var en undersökning av en 

internetbaserad 

kurspresentation, 

omfattande 

telefonintervjuer med 

lokala studierektorer och 

kurslärare vid var och en 

av de representerade 

universiteten samt en 

undersökning riktad till 

dessa lärare och ännu en 

uppföljning med var och 

I Sverige är 

kommunerna 

ansvariga för 

socialtjänsten 

och enheterna 

inom 

socialtjänsten 

utför oftast 

utvärderingar i 

de fall det krävs 

från 

kommunerna. 

För att stärka 

kvaliteten på 

sociala tjänster 

har flera FoU-

enheter 

etablerats. 

Studien 

uppmärksamma

de fyra olika 

aktiviteter som 

var av intresse 

för stöd i 

utvärderingsarb

etet. 

Utbildningskurs

er i utvärdering, 

på 

universitetsnivå, 

har övervakning 

i form av 

forskare från 

FoU-enheterna 

som engagerar 

sig i de lokala 

utvärderingarna. 

De bedriver 

olika former av 

Inga specifika 

etiska 

överväganden 

funna, men 

deltagandet i 

telefonintervjuer

na var frivilligt 

och efter noga 

genomläsning 

kan författarna 

inte finna några 

direkta oetiska 

tillvägagångssät

t i studien.  

Undersökningen studerade enbart 

socialt arbete i svensk kontext varpå 

resultatet kan vara problematiskt att 

generalisera till en annan disciplin eller 

i en annan kontext. Studien är också av 

kvalitativ art vilket enligt Djurfeltd et 

al. (2010) innebär svårigheter avseende 

generaliserbarhet. 

 

 

Kvalitetsbedömning: Hög kvalitet. 
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en av företrädarna för de 

undersökta programmen. 

 

workshops där 

socialarbetaren 

från träffa en 

forskare för att 

diskutera 

utvärderingspro

blem. De 

anordnas kurser 

och seminarier 

för att engagera 

och inspirera 

nya utvärderare 

eller 

introduktion av 

nya tekniker. 

Resultatet 

uppvisade att 

enbart en 

minoritet av de 

studerande inom 

socialt arbete 

kommer i 

kontakt med 

begreppet 

utvärdering 

under sin 

utbildning. 

  

Författare/år/ti

dskrift 

ART.7 

Titel Syfte Metod: design, urval, 

datainsamling 

Resultat Etiska 

överväganden 

Kvalitetsbedömning 

Udo, Camilla ; 

Forsman, 

Henrietta ; 

Jensfelt, Marcus 

; Flink, Maria, 

2018, Clinical 

Research Use 

and Evidence-

Based Practice 

Among 

Swedish 

Medical 

Social 

Workers: A 

Syftet med 

studien var att 

undersöka 

uppfattningar om 

EBP hos 

socialarbetare, 

inklusive vilka 

faktorer som 

Kvalitativ studiedesign. 

 

Urvalet inkluderade 27 

socialarbetare utspridda på 

6 sjukhus i två olika län i 

Sverige. 3 var män och 23, 

Respondenterna 

upplevde EBP 

som 

positivistiskt 

och teoretiskt 

medan de 

uppfattade sin 

egen kunskap 

De regionala 

etiska 

styrelserna i 

Uppsala och 

Stockholm har 

godkänt studien. 

Deltagandet har 

varit frivilligt, 

 Studien har en del begränsningar, 

fokusgruppintervjuerna genomfördes 

av olika personer vilket bidrog till en 

del skillnader avseende intervjuernas 

inriktning. Dessutom belyser Aczel och 

Sounderpanian (2002) att Ja-sägarurval 

bör undvikas i största möjliga mån. 
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social work 

journal. 

 

Qualitative 

Study, 

påverkar ett 

framgångsrikt 

genomförande av 

evidens för det 

medicinska 

sociala arbetet.   

var kvinnor, ålder 26-62 

år, medelålder 45 år 

samtliga hade 

universitetsutbildning som 

motsvarande minst 3,5 år. 

Deltagarna rekryterades 

med hjälp av avsiktlig 

provtagning. Chefer och 

kontaktpersoner på de 6 

utvalda sjukhusen fick 

antingen e-mail eller 

muntlig information eller 

bådadera tillsammans med 

en begäran om att sprida 

det vidare till de anställda 

medicinska 

socialarbetarna. Alla 

socialarbetare som gav sitt 

medgivande inkluderades i 

datainsamlingsperioden. 

Enligt Bibliotikarie vid 

Mittuniversitetets bibliotek 

(personlig kommunikation, 

7 januari 2019) innebär en 

studie, där alla inbjudna 

som tackat ja till aktuell 

studien ingår, ett Ja-

sägarurval.  

I studien genomfördes 8 

fokusgruppintervjuer och 

data analyserades med 

kvalitativ innehållsanalys 

 

som 

erfarenhetsbaser

ad och 

eklektisk. De 

uppmärksamma

de vikten av 

forskningsresult

at i sitt kliniska 

arbete men 

uttryckte behov 

av stöd för att 

översätta 

forskningen till 

det praktiska 

arbetet. De 

saknade också 

studier vilka 

vände sig till 

deras specifika 

arbete.  

 

socialarbetarnas 

handledare 

informerade 

dem såväl 

muntligt som 

skriftligt om att 

deltagandet i 

studien var 

frivilligt samt 

att inga 

uppgifter skulle 

komma att 

användas för att 

individuellt 

identifiera 

deltagarna. 

Anonymiteten 

säkerställdes 

genom att 

kombinera de 

olika gruppernas 

texter, utan 

citat, till en 

enhetlig text 

innan analysen 

genomfördes. 

Deltagarna 

informerades 

också om att de 

hade rätt att dra 

sig ur närhelst 

de önskade. 

 

Varje steg i analysen diskuterades 

kontinuerligt bland alla författare för 

att säkerställa en transparent analys 

vilket anses fördelaktigt.  

 

Studien har enbart gjorts på 

socialarbetare inom sjukvården varpå 

resultaten kan bli problematiska att 

generaliseras till socialarbetare inom 

andra arbetsfält. Studien undersöker 

endast svenska socialarbetare på 

svenska sjukhus vilket innebär att det 

kan bli problematiskt att generalisera 

resultatet till andra länder. Studiens 

kvalitativa art innebär också, enligt 

Djurfeltd et al. (2010), svårigheter 

avseende generaliserbarhet. 

 

Kvalitetsbedömning: Medel kvalitet. 
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Nyström, Siv ; 

Åhsberg, 

Elizabeth, 2014, 

Research on 

Social Work 

Practice; 

Thousand Oaks. 

 

The 

Psychometric 

Properties of 

the Swedish 

Version of the 

EBP Process 

Assessment 

Scale, 

Syftet med 

studien var att 

undersöka 

huruvida de 

psykometriska 

egenskaperna hos 

den korta 

versionen av 

bedömningsskala

n EBPPAS, som 

skall användas vid 

utvärdering, är 

tillförlitlig i de 

fall den översätts 

och överförs till 

välfärdstjänster i 

svensk kontext. 

Detta för att 

svensk välfärd 

behöver ett 

instrument för att 

utvärdera sina 

genomförandeinsa

tser.  

 

Kvantitativ studiedesign. 

Deltagare bjöds in i två 

olika steg. Först bjöds 

deltagare in till studie 1 

vilken innebar att testa 

reliabiliteten hos test och 

retestet. Först sändes 

information ut, per e-post, 

till 358 socialarbetare som 

var medlemmar inom SSR. 

321 svarade att de vill 

delta men enbart 45 

personer genomförde såväl 

testet som retestet, vilket 

innebär en svarsfrekvens 

om 14 %. Då 

svarsfrekvensen var så låg 

via e-post valde forskarna 

att bjuda in på ett mer 

personligt vis (framgår ej 

vad detta innebär), 406 

personer bjöds in och 95 

personer genomförde både 

testet och retetestet, vilket 

innebär en svarsfrekvens 

om 23 %. I steg två bjöds 

deltagare in för att testa 

den användbarheten av den 

korta versionen av 

Evidence-Based Practice 

Process (EBPPAS) i 

svensk kontext. De bjöd in 

yrkesverksamma 

socialarbetare och chefer 

inom hälso- och sjukvård 

samt socialvård som 

Resultatet visar 

att 

bedömningsskal

an EBPPAS är 

tillförlitlig även 

i svensk 

översättning och 

i svensk 

kontext, Såväl 

värden som test-

retest 

koefficienter 

gav 

tillfredsställande 

eller utmärkta 

resultat. 

Deltagarna blev 

noga 

informerade om 

syftet med 

studien och 

deltagandet var 

frivilligt. 

Författarna 

erhöll inget 

ekonomiskt stöd 

till forskningen, 

författarskapet 

eller publicering 

av studien. 

 

 I steg 1 innehöll såväl testet som 

retestet mycket svag svarsfrekvens och 

den saknade datan behandlades som 

slumpmässig. Det går inte att utesluta 

att testet hade fått andra resultat om 

alla inbjudna deltagit i studien. Steg 2 

innehöll högre svarsfrekvens och 

proceduren gjordes om vid 3 tillfällen 

för att säkerställa resultat. Studiens 

resultat stämmer överens med tidigare 

forskning på ämnet vilket stärker 

undersökningens fynd. 

 

Då studien enbart undersöker 

användbarheten och tillförlitligheten av 

EBPPAS i svensk översättning och 

svensk kontext kan resultaten vara 

problematiska att generaliseras till 

andra länder trots att de stämmer 

överensstämmer med tidigare forskning 

på ämnet.  

 

 

Kvalitetsbedömning: Hög kvalitet. 
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deltagit i EBP-konferens 

under 2012. Steg två följde 

samma procedur som steg 

1. Totalt antal svarande i 

steg 2 var 615 personer, 

och svarsfrekvensen var i 

snitt 72 % vid de 3 olika 

tillfällena. Av totatalt antal 

vad 88 % kvinnor.  

Den svenska versionen av 

Evidence-Based Practice 

Process (EBPPAS) 

testades på 

yrkesverksamma personer 

inom hälso- och sjukvård 

samt socialvård. EBPPAS 

sändes ut till deltagarna 

per e-post vid 3 olika 

tillfällen för att förbättra 

svaren. Deltagarna 

uppmanades fylla i skalan 

två gånger inom loppet av 

5 dagar. EBPPAS och 

proceduren upprepades vid 

3 tillfällen. 

 

Författare/år/ti

dskrift 

ART.9 

Titel Syfte Metod: design, urval, 

datainsamling 

Resultat Etiska 

överväganden 

Kvalitetsbedömning 

Mosson, 

Rebecca ; Von 

Thiele Schwarz, 

Ulrica ; Richter, 

Anne ; Hasson, 

Henna, 2018, 

The Impact of 

Inner and 

Outer Context 

on Line 

Managers’ 

Implementatio

n Leadership, 

Syftet med 

studien var att 

undersöka hur 

kontextuella 

faktorer påverkar 

chefernas 

ledarskap vid 

implementeringen 

av EBP. 

Kvalitativ studiedesign. 

28 lokala myndigheter i 

Sverige valdes först ut 

baserat på variation av 

storlek och placering. 

Deltagarna i studien var 

verksamhetschefer vilket 

Studiens resultat 

visade att det 

fanns ett stort 

antal 

kontextuella 

faktorer vilka 

inte hade någon 

praktisk 

inverkan på 

Informerat 

samtycker 

erhölls från 

samtliga 

deltagare. 

Deltagarna 

informerades, 

såväl skriftligen 

som muntligen, 

 Det är ett litet deltagarantal om enbart 

28 chefer och urvalet skedde ej 

slumpmässigt. I kvalitativa analyser 

finns risk för att författarens subjektiva 

åsikter påverkar själva kodningen, i 

denna studie har två författare kodat 

alla intervjuer enskilt för att minimera 

risken för subjektiv påverkan och 

således uppnå högre tillförlitlighet. 
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British Journal 

of Social Work. 

 

innebär de chefer som 

arbetar närmast 

personalgruppen vilken 

arbetar med direkta tjänster 

till klienter. Från varje 

kommun valdes sedan 5-6 

chefer ut slumpmässigt ur 

en förteckning, därefter 

inbjöds de att delta i 

studien. Totalt bjöds 40 

chefer in via e-post som 

sedan följdes upp via 

telefon. Av de 40 inbjudna 

fick forskarna kontakt med 

32 och samtliga valde att 

delta i studien, 4 avbröt sin 

medverkan varpå 28 chefer 

deltog i studien.   

 

Datainsamlingen innebar 

28 halvstrukturerade 

intervjuer, 60-80 minuter 

långa, med 

avdelningschefer inom 

socialvården. Därefter 

genomfördes en hybrid-

tematisk analys och The 

Consolidated Framework 

for Implementation 

Research Framework 

(CFIR) som användes för 

guidning i den deduktiva 

analysmetoden.  

chefernas 

ledarskap vid 

implementering

en av EBP. 

Vissa faktorer 

hade påverkan 

men endast i 

kombination 

med någon 

annan. 

Exempelvis tid 

och finansiering 

som ansågs vara 

en viktig 

påverkansfaktor 

i 

implementering 

av EBP, gav 

ingen effekt om 

organisationen 

var motsträvigt 

inställd till 

införandet av 

EBP. Resultatet 

visade att 

cheferna kände 

en ensamhet i 

uppgiften att 

leda EBP-

genomförandet. 

  

om att deras 

deltaganade var 

frivilligt och att 

de när som helst 

hade rätt att 

avbryta sin 

medverkan. 

Författarna använde ett teoribaserat 

ramverk kallat CFIR som hjälpmedel 

vid generalisering av resultat. Dock 

innebar CFIR en viss svårighet 

avseende att skilja mellan relaterade 

och överlappande faktorer.  

 

Undersökningen genomfördes enbart 

med kommunalt anställda linjeledare i 

Sverige och dess kvalitativa art innebär 

enligt Djurfeltd et al., (2010) att 

generalisering kan vara problematiskt.   

 

 

Kvalitetsbedömning: Medel kvalitet. 
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Ginnner Hau, 

Hanna ; 

Smedler, Ann-

Charlotte , 

2011, 

International 

Journal of 

Social Welfare. 

 

Different 

problems – 

same 

treatment. 

Swedish 

juvenile 

offenders in 

community-

based 

rehabilitative 

programmes 

Syftet med 

studien är att 

undersöka 

karaktären, 

mångfalden och 

svårighetsgraden 

av antisocialt 

beteende inom en 

grupp unga 

svenska 

brottslingar samt 

den behandling de 

erhåller. Studien 

diskuterar också 

organisatoriska 

hinder för en 

bevisbaserad 

praxis.  

 

Kvantitativ. 

Utifrån en tidigare studie 

som genomförts av det 

nationella rådet för 

brottsförebyggande valdes 

121 kommuner i Sveriges 

ut och samtliga erbjöds att 

delta i studien. Utöver 

detta sändes inbjudning till 

47 områdeskontor 

eftersom de hanterade 

sociala tjänster i de stora 

städerna. Totalt sändes 168 

inbjudningar ut varav 90 

svarade att de önskade 

delta. Enbart 49 kommuner 

slutförde deltagandet. Av 

dessa inkluderades 

samtliga 

ungdomsbrottslingar som 

deltog i samhällsbaserade 

rehabiliteringsprogram 

som givit sitt informerade 

samtycke. Sammanlagt 

uppmanades 261 

presumtiva deltagare, som 

beräknas utgöra 36 % av 

alla unga brottslingar i 

samhällsbaserade 

rehabiliteringsprogram i 

hela Sverige under 

inkluderingsperioden, att 

delta i studien. Av de 

tillfrågade ville 221 delta i 

studien. 

Studiens slutsats 

är att uppgiften 

till 

rehabiliterande 

program föreföll 

orelaterat med 

undergrupper, 

det vill säga till 

risknivå. 

Behandlingen 

eller 

programmet 

som erbjöds 

dessa ungdomar 

var utformade 

av lokala 

socialtjänster 

och saknade 

forskningsbaser

ade 

behandlingsege

nskaper. De 

fann en 

uppenbar brist 

av samband 

mellan 

forskning och 

praktik.  

 

Studien är 

godkänd av den 

etiska 

kommitten för 

brottsförebygga

nde samt av 

Stockholms 

regionala 

etikkommitte. 

Deltagandet var 

frivilligt 

samtliga 

deltagare och 

deras föräldrar 

erhöll skriftlig 

information 

avseende 

studiens syfte. 

Uppgifterna i 

studien 

behandlades 

strikt 

konfidentiellt 

och 

vidarebefordrad

es inte till 

socialtjänst eller 

polis.  

 

Studien 

sponsrades dock 

av 

Kriminalvårdsv

erket och 

Samhällsvetens

kapliga 

fakulteten på 

Stockholms 

universitet 

 Svag svarsfrekvens inom 

kommunerna, enbart 49 av de 

tillfrågade 168 kommunerna fullföljde 

undersökningen vilket troligtvis kan ha 

påverkat resultatet. Svarsfrekvensen av 

de inbjudna ungdomsbrottslingarna var 

desto högre och alla 

ungdomsbrottslingar som behandlades i 

samhällsbaserade 

rehabiliteringsprogram under 

inkluderingsperioden tillfrågades att 

delta vilket stärker studiens resultat 

samt dess möjlighet till generalisering.  

 

 

Kvalitetsbedömning: Medel kvalitet. 
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Inbjudning sändes ut, 

därefter fick deltagarna 

svara på ett frågeformulär, 

en socialarbetare valdes ut 

vid varje aktuellt ställe och 

hjälpte till att samla in data 

från ungdomarna.  

 

vilket kan vara 

viktigt att ta i 

beaktande. 

 

 

 

 

Författare/år/ti

dskrift 

ART.11 

Titel Syfte Metod: design, urval, 

datainsamling 

Resultat Etiska 

överväganden 

Kvalitetsbedömning 

Persson, Karin ; 

Östman, 

Margareta ; 

Ingvarsdotter, 

Karin ; 

Hjärthag, 

Fredrik ; 

Hjarthag, 

Fredrik, 2019, 

Community 

Mental Health 

Journal.   

 

A Mismatch 

of Paradigms 

Disrupts the 

Introduction 

of Psycho-

Educative 

Interventions 

for Families of 

Persons with 

SMI: An 

Interview 

Study with 

Staff from 

Community 

Services. 

Syftet med 

studien var att 

undersöka hur den 

svenska modellen 

med sitt delade 

ansvar mellan 

landstingets 

psykiatri och 

kommunens 

socialvård för 

personer som 

lider av severe 

mental illness 

(SMI) påverkar 

åtgärder i 

kommuner 

avseende 

familjestöd. 

Kvalitativ 

Studien är en del av ett 

större forskningsprojekt 

vars syfte är att utvärdera 

möjligheten att införa en 

psyko-pedagogisk 

multifamiliemodell i 

Sverige för personer som 

lider av SMI. Urvalet 

valdes ut från 5 

kommunala verksamheter i 

Sverige. utifrån att 

företrädare från dessa 5 

kommunala verksamheter 

varit i kontakt med 

forskargruppen under 

möten och konferenser i 

tidigare skeden. 

Informanter kontaktades 

via telefon eller e-post och 

bjöds in till att delta i 

studien. Totalt deltagande 

om 10 informanter i 

varierande åldrar mellan 

Resultatet i 

studien visar att 

deltagarna i 

studien trodde 

att en otillbörlig 

matchning av 

paradigmer i 

psykiatriska och 

kommunala 

tjänster skapade 

hinder för att 

införa psyko-

pedagogiska 

ingrepp för 

personer med 

SMI. 

  

 

Studien innehöll 

informerat 

samtycke, 

samtliga 

deltagare 

informerades 

om att 

deltagandet var 

frivilligt och 

krävde skriftligt 

samtycke. Även 

ljudinspelning 

genomfördes 

enbart med 

deltagarnas 

samtycke. 

Sekretess 

garanteras under 

all behandling 

av insamlade 

data.  

 

Studien är etiskt 

godkänt av 

regionrådet i 

Lund och 

 Svagt deltagarantal om enbart 10 

personer. Kvalitativa analyser kan lätt 

påverkas av författarnas förförståelse 

och subjektiva uppfattningar. 

Författarna beskriver själva att de är 

mycket engagerade i rådande ämne och 

att detta kan ha påverkat analyserna. 

 

Författarna beskriver själva att 

resultaten ej är generaliserbara. 

  

Kvalitetsbedömning: Medel kvalitet. 
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45-65 år, 6 män och 4 

kvinnor, socialtjänstemän 

eller sjuksköterskor. 

Data inhämtades med hjälp 

av en kvalitativ design där 

semistrukturerade 

intervjuer med flera 

kommuner genomfördes, 

transkriberades och 

utvärderades med stöd av 

tematisk analys. Totalt 

deltagande om 10 

informanter och alla deltog 

vid 5 intervjutillfällen 

vardera.  

 

 

genomfördes i 

enlighet med de 

etiska 

riktlinjerna i den 

senaste 

Helsingforsdekl

arationen.  

 

 

 

Författare/år/ti

dskrift 

ART.12 

Titel Syfte Metod: design, urval, 

datainsamling 

Resultat Etiska 

överväganden 

Kvalitetsbedömning 

Andershed, 

Anna-Karin ; 

Andershed, 

Henrik , 2016, 

European 

Journal of 

Social Work. 

 

Improving 

evidence-

based social 

work practice 

with youths 

exhibiting 

conduct 

problems 

through 

structured 

assessment 

Syftet med 

studien var att 

undersöka om 

socialsekreterares 

bedömningar i 

arbetet med 

ungdomar blir 

mer kvalitativt i 

de fall 

socialsekreteraren 

använder sig av 

ett strukturerat 

bedömningsinstru

ment i jämförelse 

med när 

bedömning 

Kvantitativ studiedesign. 

 

Socialarbetare 

identifierades i e-postlistor 

från chefer från 

socialtjänsten på olika 

ställen i Sverige, därefter 

sändes en inbjudan ut. 

Urvalsförfarandet var 

således inte slumpmässigt. 

I studien deltog 60 

socialarbetare verksamma 

inom socialtjänsten på 

olika platser i Sverige, 30 

utbildades i 

Esterassessment av dessa 

var 28 kvinnor och 2 män 

Studien resultat 

fann att 

socialsekreterar

es bedömningar 

i arbetet med 

ungdomar blir 

mer 

forskningsbaser

at, adekvat och 

potentiellt mer 

användbart i 

insatser då ett 

strukturerat 

bedömningsinstr

ument använts i 

jämförelse med 

när ett 

Deltagarna 

informerades 

om studiens 

syfte och 

deltagandet var 

frivilligt. 

Forskningen 

finansierades av 

Socialstyrelsen 

och 

Vetenskapsrådet

. 

 De två grupperna som jämfördes var 

relativt lika varandra i såväl 

könstillhörighet som ålder och 

erfarenhet vilket var fördelaktigt. 

Urvalsförfarandet var ej slumpmässigt 

men deltagarna befann sig inte på 

något sätt i beroendeställning till 

forskargruppen. Positivt att de båda 

grupperna erhöll exakt samma fall men 

något mindre fördelaktigt att det enbart 

är ett fall som studerats eftersom det är 

svårt att utesluta att resultatet skulle ha 

kunna blivit annorlunda i ett annat fall.  

 

Författarna belyser själva att det kan 

vara problematiskt att generalisera 

resultaten med anledning av att det är 
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genomförs utan 

instrumentet. 

den andra gruppen om 30 

personer utbildades inte i 

Esterassessment, av dessa 

var 27 kvinnor och 3 män. 

Därefter valdes 4 chefer 

verksamma inom 

socialtjänsten ut för att 

bedöma de slutgiltiga 60 

bedömningarna. 

 

Vinjettstudie. Deltagarna 

informerades först om 

studiens syfte och därefter 

fick de fallet vinjett och 

frågeformuläret, båda 

sändes ut via vanlig post. 

Det totala antalet om 60 

socialarbetare delades upp 

i 2 olika grupper varpå 

båda skulle bedöma 

samma vinjetfall, Charlie 

14 år. Ända skillnaden 

mellan de två grupperna 

var att den ena gruppen 

utbildades i 

bedömningsinstumentet 

ESTERassessment och 

skulle göra bedömning 

med stöd av instrumentet 

medan den andre gruppen 

skulle göra samma 

bedömning utan 

instrumentet. Därefter 

bedömde de 4 utvalda 

cheferna de slutgiltiga 60 

bedömningarna.   

strukturerat 

bedömningsinstr

ument inte 

använts. 

en Vinjettstudie och således inte ett 

verkligt fall.  

 

Kvalitetsbedömning: Medel kvalitet. 
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Författare/år/ti

dskrift 

ART.13 

Titel Syfte Metod: design, urval, 

datainsamling 

Resultat Etiska 

överväganden 

Kvalitetsbedömning 

Enebrink, Pia ; 

Cederborg, 

Ann-Christin ; 

Carlqvist, 

Monica Ryd ; 

Gumpert, Clara 

H, 2006, 

Children and 

Youth Services 

Review.   

Clinical Work 

with 

Antisocial 

Behaviour in 

Boys: 

Narrative 

Interviews 

with Clinical 

Teams in 

Swedish 

Child- and 

Adolescent 

Psychiatry, 

Syftet med 

studien var att 

fördjupa 

förståelsen 

avseende 

kontextuella 

aspekter inom 

barnpsykiatrin i 

arbetet med 

pojkar som 

uppvisar 

antisocialt 

beteende.   

Kvalitativ 

7 barn och ungdomsteam i 

Sverige valdes ut, 3 från 

specialiserade barn- och 

ungdomskliniker och 

resterande 4 från allmänna 

barnpsykiatrin. Totalt 

deltog 16 yrkesverksamma 

från dessa kliniker.  

Explorativt, kvalitativt 

tillvägagångssätt, såväl 

datainsamling som analys 

styrdes av en icke-

hypotetisk-driven 

procedur. Intervjuerna 

genomfördes av 2 

psykologer och kodningen 

genomfördes med hjälp av 

narrativ diskursanalys.  

 

Brist på 

samtycke och 

samarbete från 

andra instanser, 

otydlighet i 

lagen och 

otydliga 

ansvarsförhållan

den var några 

kontextuella 

faktorer vilket 

kunde påverka 

ingripandet. 

Slutligen 

diskuterades 

studiens resultat 

i relation till 

evidensbaserad 

praxis för att 

upplysa 

komplexiteten i 

hantering av 

pojkar med 

antisocialt 

beteende.  

 

Studien är 

godkänd av 

etikkommittén. 

Deltagandet var 

frivilligt, 

samtliga 

deltagare erhöll 

information, 

såväl verbal 

som skriftlig, 

avseende 

studiens syfte 

samt 

bekräftandet av 

konfidentialitet. 

Samtliga 

personuppgifter, 

namn, plats och 

annan känslig 

information 

fiktionaliserades 

för att 

säkerställa 

anonymitet för 

deltagarna.  

 

 Samtliga inbjudna tackade ja till 

deltagande, vilket innebär en 

svarsfrekvens om 100 %. Intervjuerna 

genomfördes av 2 olika intervjuare för 

att försöka skapa triangulering och 

minska risken för bias. 

 

Studien är av kvalitativ art vilket 

reducerar möjligheterna till att 

generalisera resultaten (Djurfeltd et al., 

2010).  

 

Kvalitetsbedömning: Hög kvalitet.  

 

Den manuella sökningen 

Författare/år/ti

dskrift 

ART.14 

Titel Syfte Metod: design, urval, 

datainsamling 

Resultat Etiska 

överväganden 

Kvalitetsbedömning 

Heiwe, Susanne 

; Kajermo, 

Kerstin Nilsson 

Evidence-

based practice: 

attitudes, 

knowledge 

and behavior 

Syftet med 

studien var att 

utforska dietisters, 

arbetsterapeuters 

och 

Kvantitativ studiedesign. 

Dietister, arbetsterapeuter 

och fysioterapeuter 

Resultaten 

visade positiva 

attityder 

gentemot 

evidensbaserad 

Det framgår inte 

vilka etiska 

överväganden 

som tagits, det 

framgår inte 

 Resultaten stämmer överens med 

resultat som tidigare gjorts på ämnet i 

andra länder. Gruppen av dietister var 

mindre än gruppen av arbetsterapeuter 

samt gruppen av fysioterapeuter vilket 
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; Tyni - Lenné, 

Raija ; Guidetti, 

Susanne ; 

Samuelsson, 

Monika ; 

Andersson, Inga 

- Lena ; 

Wengström, 

Yvonne , 2011, 

International 

Journal for 

Quality in 

Health Care. 

 

among allied 

health, care 

professionals 

fysioterapeuters 

övertygelser, 

attityder, 

beteenden och 

kunskaper 

avseende EBP. 

anställda på ett av Europas 

största universitetssjukhus, 

förlagt i Sverige. Alla 

dietister, arbetsterapeuter 

och fysioterapeuter 

anställda på det svenska 

universitetssjukhuset under 

år 2006-2007 tillfrågades 

om att delta i studien. 

Sammanlagt sändes 306 

inbjudningar ut, varav 54 

var till dietister, 68 till 

arbetsterapeuter och 184 

till fysioterapeuter. Av 

dessa valde 227 att delta, 

det vill säga 74 %. 

Tvärsnittssundersökning. 

Data inhämtades via 

frågeformulär som 

ursprungligen skapats för 

att bedöma attityder, 

övertygelser och 

kunskaper av läkare i 

relation till EBP. Därefter 

analyserades data med 

hjälp av SPSS. 

praktik och 

användningen 

av bevis för att 

stödja kliniskt 

beslutsfattande. 

Brist på tid 

uppfattades som 

den största 

barriären mot 

bevisbaserad 

praxis. 

heller huruvida 

studien är 

sponsrad eller 

ej. I studiens 

urvalsförfarande 

framgår att 

deltagandet i 

studien var 

frivilligt. 

kan ha påverkat resultatet. 

 

Det faktum att undersökningen enbart 

inbegrep anställda från ett 

universitetssjukhus innebär att 

resultatet kan vara svårt att generalisera 

till andra inställningar.  

 

 

Kvalitetsbedömning: Medel kvalitet. 

 

Författare/år/ti

dskrift 

ART.15 

Titel Syfte Metod: design, urval, 

datainsamling 

Resultat Etiska 

överväganden 

Kvalitetsbedömning 

Karlsson, U ; 

Törnquist, K, 

2007, 

Scandinavian 

Journal of 

Occupational 

Therapy.   

What do 

Swedish 

occupational 

therapists feel 

about 

research? A 

survey of 

perceptions, 

Syftet med 

studien var att 

identifiera 

svenska 

arbetsterapeuters 

attityder och 

uppfattningar 

avseende 

Kvantitativ. 

 

I urvalsförfarandet bjöds 

svenska arbetsterapeuter 

medlemmar i Förbundet 

Sveriges Arbetsterapeuter 

(FSA) in för att delta. Två 

län i mitten av Sverige 

Studiens resultat 

visade att 

svenska 

arbetsterapeuter 

i båda grupp 

1997 och 2003 

var mycket 

positivt inställda 

Det finns inga 

uttalade etiska 

överväganden i 

studien men för 

att förbättra 

deltagandet 

besvarades 

enkäter anonymt 

 Framgår ej hur de kommit fram till att 

de skulle välja just de 2 utvalda länen. 

Urvalsförfarandet var ej slumpmässigt. 

Urvalet bestod av 97,5 % kvinnor och 

4,3 % män vilket givetvis speglar 

könsfördelningen i yrket men det är 

möjligt att resultatet blivit annorlunda 
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attitudes, 

intentions, and 

engagement, 

forskningsrelatera

de aktiviteter samt 

nuvarande 

engagemang i 

framtida planer 

för forskning.  

 

som erbjöd 

arbetsterapeututbildning på 

universiteten valdes ut och 

listor över samtliga 

registrerade medlemmar i 

FSA i dessa två län erhölls. 

Därefter sändes 

inbjudningar in till alla 

svenska arbetsterapeuter 

som var medlemmar i FSA 

och bosatt i något av de 2 

utvalda länen under 1997 

respektive 2003. 

Inbjudningar sändes ut till 

612 personer som var 

medlemmar under 1997 

och svarsfrekvensen var 

425 personer och således 

74,4 %, av dessa var 415 

kvinnor och 10 män. 

Inbjudningar sändes ut till 

685 personer som var 

medlemmar under 2003 

och svarsfrekvensen var 

442 personer och således 

70,4 %, av dessa var 422 

kvinnor och 19 män.   

 

En follow-up design 

användes och 

frågeformulär sändes ut till 

samtliga deltagare och 

innehöll bland annat 

skalfrågor. Pearsons chi-

kvadrerade test för 

nominell data användes för 

att undersöka jämförelse 

mellan grupperna 1997 och 

till att inkludera 

forskning i sitt 

praktiska arbete. 

Deltagarna 

uppgav dock att 

tidsbrist och 

brist av stöd 

från 

organisationen 

var två 

hindrande 

faktorer. De 

flesta ansåg att 

forskningsrelate

rade aktivitet 

var en stor och 

viktig del i 

utövandet av 

yrket.  

 

vilket 

säkerställer 

konfidentialitete

n hos 

deltagarna. 

Deltagandet var 

också frivilligt. 

om de inkluderat ett mer jämnt fördelat 

urval.  

 

Frågeformulärets giltighet har inte 

testats för denna studie men den har 

givit bra resultat och giltighet i tidigare 

studier.  

 

Kvalitetsbedömning: Medel kvalitet. 
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2003, Spearman rank-order 

korrelation kofficienter 

användes för att analysera 

korrelationen mellan 

variablerna i grupperna. 

 

Författare/år/ti

dskrift 

ART.16 

Titel Syfte Metod: design, urval, 

datainsamling 

Resultat Etiska 

överväganden 

Kvalitetsbedömning 

Åström, Therese 

; Jergeby, Ulla ; 

Andershed, 

Anna-Karin ; 

Tengström, 

Anders, 2013, 

European 

Journal of 

Social Work.   

 

 

Social 

workers' 

assessments of 

needs and 

interventions 

for 

adolescents 

with substance 

misuse 

problems, 

criminal 

behaviour and 

mental health 

difficulties: a 

vignette study, 

Syftet med 

studien är att 

undersöka hur 

socialsekreterare 

bedömer 

ungdomar med 

kriminellt 

beteende, 

missbruk och 

psykisk ohälsa 

samt undersöka 

hur de går tillväga 

när det beslutar 

om 

behandlingsinsats

er för dessa 

ungdomar. 

Kvantitativ, vinjettstudie. 

 

8 distrikt i Stockholm 

valdes ut utifrån det 

socioekonomiska spannet 

som fanns i området. 

Deltagarna var 

socialarbetare verksamma 

inom socialtjänsten i 

arbetet med bedömning av 

ungdomars 

beteendeproblematik. 107 

personer bjöds in och 82 

valde att delta. Majoriteten 

var kvinnor. 

Vinjettstudie. Deltagarna 

randomiserades till 2 

grupper och fick bedöma 

fiktiva ungdomsärenden. 

Deltagarna fick svara på 10 

vinjetter vardera, de fick 

först läsa vinjetten och 

sedan, med hjälp av fasta 

svarsalternativ, besvara. 

Data analyserades sedan 

genom att titta på 

frekvenser och finna 

mönster och Chi-

Studiens 

resultat visade 

att 

socialsekreterar

na 

uppmärksamma

de ungdomarnas 

behov och 

problem men 

hade svårt att 

länka behoven 

till 

evidensbaserade 

interventioner. 

Slutsatsen blev 

att det finns 

behov av ett 

ökat strukturerat 

arbetssätt och 

ökad kunskap 

avseende 

evidensbaserade 

metoder för att 

förbättra 

beslutsfattandet. 

Deltagandet var 

frivilligt och 

enkätstudien var 

anonym vilket 

innebär att 

studien tagit 

hänsyn till såväl 

frivillighets-

aspekten som 

konfidentialitets

aspekten.  

 

Studien 

sponsrades av 

Institutet för 

evidensbaserad 

arbetspraxis i 

Sveriges 

nationella 

Hälsåvårds- och 

välfärdsstyrelse 

och 

mobilisering 

mot narkotika.  

 

 

 Majoriteten av deltagarna var kvinnor, 

det är möjligt att studiens resultat sett 

annorlunda ut om det varit en jämn 

könsfördelning i urvalet. Vinjettstudier 

har också kritiserats för att de tar ut fall 

ur sitt sammanhang vilket kan påverka 

bedömning och beslut. Detta eftersom 

att Vinjettstudier inte återger en verklig 

situation är respondenternas åtgärder 

svåra att generalisera till verkligheten.  

 

Kvalitetsbedömning: Medel kvalitet. 
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kvadrerade tester användes 

för att se könsskillnader.  
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Bilaga 3 – Kvalitetsbedömning original kvantitativ 

 

Protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvantitativ metod enligt William et al. (2011): 

 

Beskrivning av studien 

 

Forskningsmetod              ( ) RCT  ( ) CCT (ej randomiserad) 

                    ( ) multicenter, antal center…………………………………………. 

                    ( ) Kontrollgrupp/er 

 

Patientkarakteristiska Antal………………………………………………………………… 

Ålder………………………………………………………………… 

Man/Kvinna…………………………………………………………. 

 

Kriterier för exkludering 

Adekvata exklusioner ( ) Ja ( ) Nej 

Intervention……………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

Vad avsåg studien att studera? 

Dvs. vad var dess primära resp. sekundära effektmått…………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Urvalsförfarandet beskrivet? ( ) Ja ( ) Nej 

Representativt urval?  ( ) Ja  ( ) Nej 

Randomiseringsförfarandet beskrivet? ( ) Ja  ( ) Nej 

Likvärdiga grupper vid start? ( ) Ja  ( ) Nej ( ) Vet ej 

Analyserade i en grupp som de  

randomiserades till?  ( ) Ja  ( ) Nej ( ) Vet ej 
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Blindning av patienter?  ( ) Ja  ( ) Nej ( ) Vet ej 

Blindning av vårdare?  ( ) Ja ( ) Nej ( ) Vet ej 

Blindning av forskare?  ( ) Ja ( ) Nej ( ) Vet ej 

 

Bortfall 

Bortfallsanalysen beskriven? ( ) Ja ( ) Nej  

Bortfallsstorleken beskriven? ( ) Ja ( ) Nej 

Adekvat statistisk metod?  ( ) Ja ( ) Nej 

Etiskt resonemang?  ( ) Ja ( ) Nej 

 

Hur tillförlitlig är resultatet? 

Är instrumenten valida?  ( ) Ja ( ) Nej 

Är intrumenten reliabla?  ( ) Ja ( ) Nej 

Är resultatet generaliserbart? ( ) Ja ( ) Nej 

 

Huvudfynd (hur stor var effekten?, hur beräknas effekten?, NNT,  

konfidensintervall, statistisk signifikans, klinisk signifikans, powerberäkning?............................................... 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Sammanfattande bedömning av kvalitet 

 

( ) Bra  ( ) Medel  ( ) Dålig 

 

Kommentar……………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Granskare sign:……………………………………………… 
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Bilaga 4 – Kvalitetsbedömning original kvalitativ 

 

 

Protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod enligt William et al. (2011): 

 

Beskrivning av studien 

 

Tydlig avgränsning/problemformuelring ( ) Ja ( ) Nej ( ) Vet ej 

                     

Patientkarakteristiska Antal………………………………………………………………… 

Ålder………………………………………………………………… 

Man/Kvinna…………………………………………………………. 

 

Är kontexten presenterad? ( ) Ja ( ) Nej ( ) Vet ej 

Etsikt resonemang? ( ) Ja ( ) Nej ( ) Vet ej 

 

 

Urval 

- Relevant?   ( ) Ja ( ) Nej ( ) Vet ej 

 -Strategiskt?   ( ) Ja  ( ) Nej ( ) Vet ej 

 

Metod för 

- Urvalsförfarandet tydligt beskrivet? ( ) Ja ( ) Nej ( ) Vet ej  

- Råder datamättnad?  ( ) Ja ( ) Nej ( ) Vet ej 

- Råder analysmättnad?  ( ) Ja ( ) Nej ( ) Vet ej 

 

Kommunicerbarhet 

Redovisas resultatet klar och tydligt? ( ) Ja ( ) Nej ( ) Vet ej 
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Redovisas resultatet i förhållande 

till en teoretisk referensram? ( ) Ja ( ) Nej ( ) Vet ej 

 

Genereras teori?  ( ) Ja ( ) Nej ( ) Vet ej 

 

Huvudfynd  

Vilket/-n fenomen/upplevelser/mening beskrivs? Är beskrivning/analys adekvat? 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Sammanfattande bedömning av kvalitet 

 

( ) Bra  ( ) Medel  ( ) Dålig 

 

Kommentar……………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Granskare sign:……………………………………………… 
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Bilaga 5 – Kvalitetsbedömning reviderad Kvantitativ  

  

                     Granskningsmall för kvalitetsbedömning av kvantitativa studier 

 

Forskningsmetod: 

 

Studiens syfte: 

 

Är urvalsförfarandet beskrivet?       □ Ja □ Nej 

 

Är urvalet representativt?        □ Ja □ Nej 

 

Är randomiseringsförfarandet beskrivet?      □ Ja □ Nej 

 

Är bortfallsstorleken beskriven?       □ Ja □ Nej 

 

Finns etiskt resonemang?        □ Ja □ Nej 

 

Är instrumenten valida/reliabla?       □ Ja □ Nej 

 

Är resultatet generaliserbart?       □ Ja □ Nej 

 

Huvudfynd/Kommentarer: 

 

Sammanfattande bedömning av kvalitet 

□Hög  □Medel  □Låg 
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Bilaga 6 – Kvalitetsbedömning reviderad Kvalitativ  

 

Granskningsmall för kvalitetsbedömning av kvalitativa studier 

 

Finns en tydlig avgränsning/problemformulering?      □ Ja □ Nej 

 

Är kontexten presenterad?        □ Ja □ Nej 

 

Finns etiskt resonemang?        □ Ja □ Nej 

 

Är urvalet relevant?        □ Ja □ Nej 

 

Är metod för urvalsförfarande tydligt beskrivet?      □ Ja □ Nej 

 

Är metod för datainsamling tydligt beskriven?      □ Ja □ Nej 

 

Är metod för dataanalys tydligt beskriven?      □ Ja □ Nej 

 

Är resultatet logiskt och begripligt?       □ Ja □ Nej 

 

                      Redovisas resultatet klart och tydligt?        □ Ja □ Nej 

 

                      Huvudfynd/Kommentarer:  

 

 

 

 

 

Sammanfattande bedömning av kvalitet 

□Hög  □Medel  □Låg 

 


