
 

 

 

 

 

 

  

 



Lunds Universitet  
Socialhögskolan  
SOPA63, HT20,  
Jesper Lindh & Ludvig Josefsson 
 
Abstract 
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Our theme for this bachelor’s thesis is to take a closer look at an approach used in social work 

which has come to create a template of sorts for how to perform daily tasks: Evidence based 

practice (EBP). The broad mass of researchers and professionals in social work agree that 

EBP serves the common good, and that the proven methods included in EBP makes social 

work more individualized. According to Per Nilsen (2014) the original thought of EBP is 

found in what evidence based medicine has done for the medical world. Bergmark and 

Lundström (2011) and Marcus Herz (2012) however, are rather critical to whether EBP and 

its manual based practice really means that the clients are treated under the same conditions or 

if it is more of a discursive trend that is tossed around by practitioners without them knowing 

what it really means. The goal of this study is to, through a qualitative interview study, find 

out what the professionals working in residential care homes for children and young persons 

(HVB) have to say about EBP. In the results we found that the professionals agreed that HVB 

is not a perfect effort in a utopian world, but that it is the best solution to offer with what is 

currently available. The study also showed that the goal of reaching ”propitious care” as the 

law demands, is not reached in perfect unison with the guidelines of EBP. Furthermore there 

is also a great ambiguity to what it means to work according to EBP, and many cases showed 

that EBP is not something that is reflected upon in the daily work as a professional caretaker. 

The conclusion of the study is that the EBP process itself has become a term used in HVB 

because the National board of Health and welfare (2019) demands it, and that it is in need of 

further development to reach its goals. Furthermore the study shows that the professionals in 

the field of HVB are uncertain about what EBP is. 

 

Key words: Social work, HVB, EBP, Evidence based practice, Residential care homes for 

children and young persons, Institutions  
 
 



Lunds Universitet  
Socialhögskolan  
SOPA63, HT20,  
Jesper Lindh & Ludvig Josefsson 
 

Innehållsförteckning  
Problemformulering 1 

Syfte 4 
Frågeställningar 4 

Bakgrund 4 
Debatten gällande EBP 4 
Critical appraisal inom EBP 5 
Riktlinjemodellen: kritik och förespråkande 7 
Vad utgör evidens? 8 
Lagar för HVB-verksamheter 9 

Tidigare Forskning 9 
Det vetenskapliga sociala arbetet 10 
Evidensbaserad praktik: Den dominerande diskursen 13 

Teoretiska utgångspunkter 16 
Bourdieu och det praktiska förnuftet 16 
Gap Mending 18 
NPT - Normalisation Process Theory 20 

Metod 21 
Metodologiska överväganden 21 
Urval 22 
Informanter 23 
Metodens tillförlitlighet 24 
Bearbetning och analys 25 
Etiska överväganden 26 

Resultat och analys 27 
Evidensanvändare och Evidenspraktiker 28 
Standardisering av förfarande 33 
Maktrelationer 37 
Attityder 41 

Avslutande Diskussion 45 

Referenslista 50 

Bilaga 1 53 
Intervjuguide 53 

 

 
 



Lunds Universitet  
Socialhögskolan  
SOPA63, HT20,  
Jesper Lindh & Ludvig Josefsson 
 

Förord 
 
Ett stort tack till vår handledare och mentor, David Hoff. 
 
 

Vi vill också rikta ett varmt tack till alla våra informanter 
som med sin insikt gjorde studien möjlig! 

 
 



Lunds Universitet  
Socialhögskolan  
SOPA63, HT20,  
Jesper Lindh & Ludvig Josefsson 
 

Problemformulering 
En behandlingsprocess inom HVB, (Hem för vård- och behandling) är mångfacetterad och 

komplex. För att manövrera denna komplexitet hänvisar Socialstyrelsen till implementeringen 

av evidensbaserad praktik.  

Evidensbaserad praktik (EBP) har på senare år förespråkats  inom socialt arbete. Från 

Socialstyrelsen, SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) och Socialdepartementet till 

politiker från alla falanger, alla säger detsamma: Socialt arbete ska vara evidensbaserat! 

(Bergmark, Bergmark & Lundström, 2011). Förespråkare inom dessa områden menar, enligt 

Bergmark, Bergmark & Lundström (ibid.), att evidensmodellen är rationell och intuitiv, att de 

sociala insatserna genom EBP kommer få bättre resultat, och att EBPs spridning samt ökande 

implementering eftertraktas.  

I grund och botten är EBP-idén sprungen från begreppet evidensbaserad medicin, vars syfte är 

att alla insatser så långt som möjligt ska vila på vetenskaplig grund (Nilsen, 2014). David 

Sackett (1996) är en av de som förknippas starkast med evidensrörelsens uppkomst. Det 

problem som Sackett och hans kollegor försökte lösa vara att läkarna i sin beslutsprocess var 

bundna till den kontext de befann sig i och beroende av auktoriteter i sin omgivning och inte 

kunde tillämpa bästa möjliga vetenskapliga kunskaper i sitt kliniska arbete. Lösningen på det 

här var att läkarna själva skulle leta fram och kritiskt granska forskning med relevans för att 

på så sätt komma fram till rätta, opartiska svar till sina kliniska frågeställningar (Sundell, 

2012). Evidensrörelsens grundbudskap kan därmed betraktas som ett program för att skapa en 

vetenskaplig säkring av det professionella arbetet (Bergmark, Bergmark & Lundström, 2011).  

Evidensbaserad praktik är idag byggt på Sacketts modell och innebär en kombination av flera 

agenter; den bästa tillgängliga kunskapen, den professionelles expertis samt den berörda 

personens situation, erfarenhet och önskemål (Socialstyrelsen, 2019). En mer precis 

definition hämtad från Socialstyrelsen (2019) som vi själva använder oss av i den här 

uppsatsen, är att evidensbaserad praktik;  

[är] en noggrann, öppet redovisad och omdömesgill användning av den för tillfället bästa 

evidensen för beslutsfattande om åtgärder (insatser, metoder) till enskilda personer, 
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kompletterat med professionell expertis och den berörda personens situation och önskemål 

(Sundell, 2012). 

 

Bergmark & Lundström (2011) har visat att det är otydligt och svårt att utröna uppfattningen 

om vad det innebär att arbeta evidensbaserat och vilka metoder som har evidens, eftersom 

uppfattningen om vad som är EBP skiftar beroende på vilken individ, profession eller 

verksamhet man ställer frågan till. Så när makthavare begär av socialarbetare eller 

vårdpersonal att arbeta evidensbaserad vet många gånger varken den första eller den andre 

vad detta faktiskt innebär (Bergmark, Bergmark & Lundström, 2011). Den generella attityden 

till EBP hos tillfrågade socialarbetare är positiv, men samtidigt är kopplingen till kravet på att 

EBP ska stå på vetenskaplig grund svag (ibid).  

En grundidé i Sacketts (1996) anda rörande EBP är att socialarbetaren aktivt ska läsa på om 

det aktuella kunskapsläget och bejaka brukarperspektivet, men utifrån Bergmark och 

Lundströms (2011) forskning var det endast en av tio som läser vetenskapliga artiklar eller 

ansåg att EBP var förknippat med stärkandet av brukaren. Detta indikerar ett behov för 

starkare koppling mellan forskning, profession och brukare (Bergmark & Lundström, 2011). 

Klyftorna mellan agenterna (professionerna, brukarna och vetenskapen) inom EBP verkar ha 

blivit större snarare än minskat eller sammanfogats som EBPs filosofi syftar till. Teorin Gap 

Mending (Heule, Knutagård & Kristiansen, 2017) belyser vikten av att se över klyftorna 

mellan agenter inom socialt arbete. Författarna intresserar sig för klyftornas ursprung och 

särskilt för vad i dagliga arbetets praktik som åsamkar klyftorna. Heule, Knutagård och 

Kristiansen (2017) menar att ett sätt att motverka dessa klyftor är att först beakta 

maktstrukturerna, därefter behöver allianser mellan alla agenter förstärkas. Erkännande och 

individualitet till brukarna (men även professionerna) ses som en särskild viktig aspekt för att 

uppnå minskandet av klyftorna. EBP har en liknande filosofi för att minska klyftorna och 

därför blir gapmendingteorin intressant för att se över maktrelationerna sinsemellan EBPs 

agenter (vetenskap, profession och brukare) som alla ska samspela i sin egen individualitet. 

HVB-verksamheterna är inte fria i sitt handlingsutrymme utan en tillsynsmyndighet: IVO 

(Inspektion för vård och omsorg) gör årligen kontroller för att se att verksamheterna gör vad 

de ska, det vill säga utför vad som beskrivs i 6:7 SoL som “god vård” (2015:982). Pålsson 

(2018) menar att IVO har svårt att avgöra vad som faktiskt är god vårdkvalité eftersom kraven 
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ofta saknar forskningsstöd. Pålsson (2018) finner skillnader mellan tillsynens krav, 

personalens bedömningar och vad som ungdomarna finner angeläget i vårdmiljön. Han 

uttrycker det som en spänning mellan aktörernas olika viljor och handlingsutrymmen. Ett 

exempel är att HVB-personal i behandlingen vill fokusera på sömnhygien, IVO på 

skolnärvaro medan ungdomen själv vill förändra vad för mat som serveras (Pålsson 2018). 

HVB-personalens inställning till EBP blir sannolikt viktigt för att se hur de avväger dessa 

meningsskiljaktigheter. 

Marcus Herz (2012) har studerat EBP som den dominerande diskursen för institutionerna 

inom socialt arbete och kommit fram till att EBP snarare upprätthålls av drömmen att 

legitimera professionerna än som ett effektivt verktyg. Hertz uttrycker att EBP blivit en 

självklarhet inom vården men någonstans längs vägen tappat sitt fotfäste. EBP-diskursen 

spelar sedan en aktiv roll i hur man tillfördelar klienter kategorier, och Hertz menar att kön 

och etnicitet tas för givet eller till och med glöms bort och att man därmed tappar en del av 

individanpassningen (ibid). Med utgångspunkt i Bourdieus (1992) teori om habitus och doxa, 

ett socialt system vi använder oss för att tolka världen runt omkring oss, frågar vi oss om EBP 

kan förstås som en del i HVB-verksamheter egna habitus eller doxa. Begreppen Habitus och 

Doxa blir fruktbara för att analysera tyst kunskap och självklarheter i utförandet av EBP. Tyst 

kunskap kan tolkas som en typ av magkänsla man kan erhålla genom lång erfarenhet inom det 

givna fältet (Bourdieu, 1992). Detta begreppspar ligger i kölvattnet på NPT (normalisation 

process theory) gällande hur tillvägagångssätt implementeras, men att agenterna inom 

normaliseringsprocessen tappar målet ur sikte. NPT kan stödja processen i att bibehålla sitt 

fokus genom att kollektivt sammansvetsa agenterna och göra dem mer medvetna om alla delar 

av EBPs process (Nilsen, 2014).  

EBPs olika agenter; vetenskapen, professionerna och brukarna vill väl och de flesta ser EBP 

som ett bra verktyg att förbättra vårdkvalitén. Däremot verkar EBPs grundfilosofi tappat sitt 

fokus och det verkar råda förvirring till vad EBP är mellan agenterna. På grund av detta 

kändes det intressant att analysera  HVB-personalens tolkning och uppfattning om rådande 

EBP. 
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Syfte 

Syftet med studien är att undersöka EBP så som det uppfattas av yrkesverksamma inom HVB. 

Frågeställningar 

● Vad innebär evidensbaserad praktik för de yrkesverksamma inom HVB? 

● Vad har de yrkesverksamma för uppfattning om evidensbaserat arbete inom HVB? 

 

Bakgrund 

Debatten gällande EBP 

Ursprunget av evidensbaserad praktik nådde den svenska socialarbetaren först under slutet av 

1990-talet under beteckningen evidensbaserat socialt arbete. Den dåvarande 

generaldirektören Kerstin Wigzell uttryckte i en nyhetsartikel “det räcker inte längre att 

bedriva socialt arbete på känn” i samband med att evidensfrågan började diskuteras i Sverige 

(Bergmark, Bergmark & Lundström, 2011). Istället behövde socialarbetaren knyta an, precis 

som läkare, till vetenskaplig kunskap. “I medicinen baseras, åtminstone idealt sett, det 

professionella handlandet på vetenskap och framför allt på forskning om olika interventioners 

behandlingseffekter” (ibid).  

 

Wigzell och andra förespråkare för EBP menar att om inte socialt arbete evidensbaseras så 

riskerar socialtjänstens utsatta grupper att få sämre, vinklade och mindre verksamma insatser 

än de har rätt till (Bergmark, Bergmark & Lundström, 2011). Så när EBP först lanserades i 

socialt arbete diskuterade man å ena sidan för en rationalisering av socialt arbete där man 

skulle lära sig av medicinskt arbete och skapa en kunskapsbas med effektiva interventioner. 

Motståndet å andra sidan argumenterade för att EBP bara är ett trick för att lyckas trycka in 

positivistisk forskningstradition i socialt arbete. Det återfinns en bred inställning till EBP där 

debatten än idag förs bland förespråkare och kritiker. En pragmatisk ståndpunkt uppkom där 

man förde argument för en mer empirisk, forskningsgrundad praktik i socialt arbete fast utan 
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att använda medicinforskningen som ett ideal (Bergmark, Bergmark & Lundström, 2011). 

Socialt arbete kontrasteras även mot att kunskap i socialt arbete evigt är flytande och främst 

genereras i kontakten med klienten. Med det synsättet blir det vetenskapliga, att fastställa 

någon form av sanning eller objektivitet närmast ett hinder för att nå den eftersträvade 

kunskapen inom EBP (Bergmark, Bergmark & Lundström, 2011).  

 

Socialstyrelsen (Sundell, 2012) svarar på detta att vetenskapligt kunskapsstöd är fortsatt 

nödvändigt för att vård ska öka möjligheten att hjälpa. Däremot säger vetenskaplig kunskap 

endast åtgärders genomsnittliga effekter och betyder inte att åtgärderna fungerar lika för alla, 

därför behövs även annan kunskap för beslutsfattandet i det enskilda fallet. Den vetenskapliga 

kunskapen är alltså en nödvändig – men inte tillräcklig – komponent för att kunna erbjuda den 

bästa hjälpen (ibid.). Konkret betyder det att kunskap om insatsers effekter behöver 

kompletteras med information om den hjälpsökandes unika förutsättningar och preferenser, 

samt med den professionella kompetens (ibid). Det vill säga att stor vikt läggs vid den 

professionella expertisen att sammanväva, avväga och avgöra mellan: personens situation 

samt kontextuella omständigheter, personens erfarenhet och önskemål, samt vetenskaplig 

evidens för att möjliggöra att bästa hjälp ges. Det är i skärningsfältet mellan dessa agenter 

som den evidensbaserade praktiken finns: “Istället för att söka efter ett vetenskapligt stöd för 

valet av en specifik insats, söker den professionelle i EBP systematiskt efter bästa möjliga 

vetenskapliga evidens om vilken åtgärd som är lämpligast för den enskilde individen. Denna 

evidens är en utgångspunkt men inte nödvändigtvis en slutpunkt” (Sundell, 2012). Sundell 

understryker här att det inte är evidensen som fattar beslut, utan människor, vilket fokuserar 

på själva beslutsprocessen snarare än på evidensen eller evidenshierarkier. 

 

Critical appraisal inom EBP 

Sackett (1996) tog fram begreppet critical appraisal för att beskriva förmågan att hitta 

forskning och kritiskt granska den för att sedan kunna se hur den skulle kunna tillämpas i 

klinisk praktik. I critical appraisal väger de vetenskapliga beläggen tyngre än auktoriteter och 

klinisk känsla/erfarenhet för att avgöra vilka interventioner som är effektiva, vilket handlar 

om noggrannhet, tydlighet och gott omdöme vid varje patient (Bergmark, Bergmark & 
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Lundström, 2011). Sackett (1996) tog fram en femstegsmodell som än idag används av 

Socialstyrelsen för att beskriva EBP; 

 

1. Formulera behovet av information till en fråga som går att besvara.  

2. Leta upp bästa tillgängliga kunskap för att besvara frågan.  

3. Värdera den kunskap som finns med tanke på dess vetenskapliga tillförlitlighet och 

användbarhet.  

4. Integrera denna kunskap med den egna professionella kompetensen, den berörda 

personens unika förutsättningar och önskemål samt kontextuella faktorer.  

5. Utvärdera åtgärden och effektiviteten vid utförandet av de fyra föregående stegen och 

sträva efter att förbättra arbetet. 

(Sundell, 2012). 

 

I Sacketts (1996) modell krävs det att den professionelle har vetenskaplig skolning, främst för 

steg två och tre eftersom det handlar om att leta reda på vetenskapliga artiklar eller 

kunskapssammanställningar. För att hitta all relevant forskning och kritiskt granska den krävs 

goda kunskaper om systematisk litteratursökning och om vetenskaplig metod. Mängden 

forskning kan vara överväldigande kontra limiterad, vidare kan det vara svårt att avgöra om 

forskningen håller tillräckligt hög kvalité. Ytterligare är det särskilt besvärligt om 

forskningsresultat i olika studier är motsägelsefulla. Kritiker till EBP menar att majoriteten av 

dagens yrkesverksamma socialarbetare knappast har tillräckliga kunskaper för att klara av 

denna systematiskt krävande process (Bergmark, Bergmark & Lundström, 2011). Steg 4, att 

tillsammans med brukaren enas om vilken intervention som ska sättas in, finns det inga 

självklarheter gällande vilken intervention som är mest effektiv. Brukaren kan ha goda skäl att 

vilja ha en annan metod än den som forskningen säger är den bästa, exempelvis på grund av 

ett HVBs geografiska position. Det sista steget handlar om att själv eller tillsammans med 

kollega följa upp interventionens effekter för att se om den gav önskad effekt, som ofta kräver 

standardiserade instrument som mäter brukarens situation både före och efter. Ett sådant 

arbetssätt förutsätter att det både finns tid och resurser för systematiska uppföljningar 

(Bergmark, Bergmark & Lundström, 2011). Kritiker menar därför att det inte är möjligt att 

utbilda evidenspraktiker i Sacketts ursprungliga mening, eller i vart fall att vägen dit är 

mycket lång. 
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Riktlinjemodellen: kritik och förespråkande  

En lösning på ovanstående problem som enligt Bergmark, Bergmark och Lundström (2011) är 

något det svenska sociala arbetet följer är praktiska riktlinjer. Istället för att söka efter evidens 

och bedöma dess kvalité skulle socialarbetare tilldelas den bästa tillgängliga kunskapen 

genom forskning kopplad till olika myndigheter. Denna lösning hade medfört att sätta en 

stämpel på dagens socialarbetare, innebärande att de inte motsvarar ”Sackett professional” 

(ibid.). Upshur och Tracy (2004, se Bergmark, Bergmark och Lundström, 2011) konstaterade 

med sin forskning att verkligheten mer liknade ovanstående. Deras forskning resulterade i att 

läkarkåren knappast kunde beskrivas som evidensbaserad, istället identifierade de två stycken 

grupper av professionella inom läkarkåren: evidensanvändare och evidensbaserade praktiker. 

Uppdelningen pekar på att det finns en stor grupp professionella, evidensanvändarna, som tar 

till sig forskning via sina mer uppdaterade kollegor eller från riktdokument, men utan att göra 

en kritisk granskning (ibid). Därför säger kritiker av Sacketts modell att socialarbetarna måste 

förses med tydligare riktlinjer för hur de ska arbete, snarare än att ställa orealistiska 

förväntningar på praktiker så borde forskare fokusera på att skapa evidensbaserade verktyg 

för socialarbetare. Denna riktlinjemodell står dock inte heller fri från kritik (ibid.).  

 

En av talespersonerna för EBP och critical appraisal Eileen Gambrill (2006, se Nilsen 2014) 

menar att man med riktlinjemodellen riskerar att tappa EBP’s grundfilosofi och det 

brukarinflytande den innebär. Gambrill menar att man hotas av att istället hamna i ett fokus 

som bara rör effektivitet. Vidare menar hon att EBP är en typ av empowerment för både 

brukare och socialarbetare som uppstår när man får det sociala arbetet att vara forskningsnära 

och på så vis ”mer” än att bara göra sysslan som en riktlinje utpekar. Istället hamnar de än en 

gång i ett läge där de gör det arbete som andra säger åt dem att göra (Bergmark, Lundström, 

2011). I Sverige kan EBP förklaras som en top-down-process, där den evidensbaserade 

rörelsen främst presenterats av byråkrater som använt det som riktlinje snarare än följs till 

punkt och pricka som Sacketts (1996) modell önskar. En vanlig missuppfattning av EBP är 

exempelvis i HVB-verksamheter där det hävdas att de arbetar evidensbaserat men ofta menar 

man snarare att man arbetar efter en viss metod eller intervention, inte ett systematiskt 

förhållningssätt utifrån critical appraisal-principer (Bergmark, Bergmark & Lundström, 2011).  
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Utanför forskningsfältet verkar det ha uppstått en viss osäkerhet gällande vad som utgör 

innehåll och gränssättning för EBP, vilket också har stor påverkan på möjligheten att utröna 

följderna av implementeringsprocessen. Kärnan i problemet menar man har sin grund i en 

okunskap gällande att EBP kan tolkas på olika vis snarare än faktumet att den tolkas på olika 

vis. Diskussionen kring EBP hamnar på grund av detta på forskarnas bord, utanför vetskapen 

hos politiker, administratörer och praktiker (Bergmark, Lundström, 2011). Bergmark och 

Lundström (ibid.) summerar diskussionen på följande vis: 

 

Om EBP ska förverkligas i form av ‘upplysta praktiker’ återstår ett hårt och krävande arbete 

som handlar om att informera, utbilda och motivera praktiker, men också om att från politiskt 

håll erbjuda mer tid och resurser för detta nya arbetssätt (Bergmark, Bergmark & Lundström, 

2011).  

 

Vad utgör evidens? 

För att försöka förstå EBP och vad i det som utgör den vetenskapliga evidensen, ses generellt 

RCT (Randomiserade kliniska prövningar) som det mest effektiva och respektabla, särskilt 

högt i evidenshierarkin är en systematisk sammanställning av flera RCT:er. Vid RCT:er 

fördelas undersökningspersonerna t.ex. missbrukare, slumpmässigt till minst två grupper där 

en av grupperna får en intervention som ska prövas, medan den andra får antingen ingen eller 

en annan intervention, exempelvis en grupp får en ny medicin kontra den andra som får 

sockerpiller (Nilsen,  2014).  

RCT har sitt ursprung från naturvetenskaplig tradition, med ett tillhörande positivistiskt 

vetenskapsideal. Detta vetenskapliga fält befinner sig i rum av fasta lagar och principer som 

gör att man lättare kan förutsäga och kontrollera det man undersöker i mycket högre grad än 

inom det sociala fältet (Nilsen, 2014). Därför är det i sociala interventioner mycket svårare att 

generera validitet, åtminstone yttre validitet, det vill säga att det är begränsad 

generaliserbarhet av resultaten till andra sammanhang. En intervention kan få positiva effekter 

men det är svårt att fastställa om det var interventionen i sig som gav effekt eller en 

kombination av komplexa kausala mekanismer, så kallade “utförareffekter”, yttre faktorer 

som inte berör interventionen (ibid.). Exempelvis: om en ungdom i HVB-hemmen börjar må 
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bättre vill man gärna ge interventionen äran, medan det i verkligheten kanske hade att göra 

med att ungdomen återfick kontakten med en släkting eller dylikt, som hade kunnat ske 

oavsett HVB-behandling. Inom många områden förordas idag ett bredare perspektiv för vad 

som faktiskt utgör evidens (Nilsen, 2014). Ett exempel på en alternativ lösning till RCT är 

enligt Nilsen observationsstudier, där man enligt honom får en ökad överförbarhet mellan 

olika situationer (ibid). 

 

Lagar för HVB-verksamheter 

De två huvudsakliga lagarna inom HVB gällande vad som är ”god vård” är dels 6 kap. 7 § 

Socialtjänstlagen (2015:982) och i 6:1 SoL (2015:982). Där framgår det att socialnämnden 

ska medverka till att de instanser som fått medgivande till att omhänderta barn efter s.k 

privatplacering (exempelvis HVB) upprätthåller en god vård och fostran för de placerade 

barnen. Där ingår också att personalen på berörda instanser har lämplig utbildning. I 7:2 SoL 

(2001:453) framgår vad för krav som ställs på den som söker tillstånd att bedriva 

HVB-verksamhet där det krävs att man ”uppfyller kraven på god kvalitet och säkerhet”. För 

att bli beviljad tillstånd krävs att man har egen erfarenhet eller på annat sätt skapat en insikt i 

vilka regler som gäller för verksamheten. I lagen nämner man alltså ofta värdeord särskilt 

kravet på “god vård” men skriver inte ut någon vidare beskrivning av vad det faktiskt innebär 

(inte heller i lagkommentarer), vilket är anledningen att undersöka yrkesverksammas tolkning 

djupare.  

 

Tidigare Forskning 
I detta avsnitt kommer den tidigare forskning, på vilken uppsatsens vetenskapliga 

problematisering grundar sig, presenteras. Som bakgrundsavsnittet påpekar ovan finns det 

idag en positiv diskurs i socialt arbete som går mer och mer åt det evidensbaserade praktiska 

arbetet, vilket implementerats i socialt arbete i alla former. För att kunna utmana och 

problematisera den mestadels likasinnade inställningen till EBP försökte vi utgå ifrån både 

kritisk och positiv forskning. 
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Det vetenskapliga sociala arbetet  

Bergmark och Lundström (2011) som har undersökt bland annat hur socialarbetare  

ställer sig till EBP och hur väl införstådda de är med vad begreppet innebär, skickade 2011 ut 

en enkätstudie till ett antal socialarbetare för att få reda på deras inställning till EBP. Av dessa 

var det bara en av tio som aktivt läser vetenskapliga artiklar, vilket är en tydlig markör på att 

de inte lever upp till att ingå i den så kallade “Sackett professional”-nivån, eftersom just detta 

är en av de målsättningar som isåfall behöver uppfyllas (Bergmark & Lundström, 2011). I 

samma forskning svarade 8 % att EBP hade ett visst mått av mening, men lika många tyckte 

att det var helt meningslöst. 78 % av de som deltog sammanlänkade EBP med att använda 

vetenskapligt bevisade metoder och interventioner, men bara 11 % kopplar samman EBP med 

stärkandet av klienten (ibid.). Vidare visar deras forskning att de socialarbetare som fortsatt 

sina akademiska studier också var de som såg störst vinning i en ökad vetenskaplig grund i 

socialt arbete, vilket yrkesverksamma som arbetar med barn och familj även instämde i (ibid.) 

 

Socialarbetare har enligt Herz (2012) studie visat en tendens att vara positivt inställda till 

EBP, något som han kopplar samman med möjligheten till en ökad legitimitet i yrket och 

menar att det kan vara sammankopplat med drömmen om en stärkt profession. Herz själv är 

inte en av de som hyllar EBP’s framväxt utan menar att man inte har tillräcklig empiri för att 

kunna bevisa att behandlingen får effekt hos klienten, utan att saker som motivation och tilltro 

till socialarbetaren likaväl kan ge resultaten snarare än själva behandlingen. Således menar 

han att en vård uppbyggd på evidens och bevisföring tappar sitt syfte (Herz, 2012). 

 

I internationella studier har liknande resultat inför EBP framkommit, som liknar det Bergmark 

och Lundström (2011) fann i Sverige. Amerikanerna Jill M. Chonody och Barbra Teater 

(2018) och Holländarna Renske J. M. van der Zweta et al. (2019) kom efter intervjuer med 

socialarbetare fram till att majoriteten ställde sig positiva till EBP, men de flesta var osäkra 

till vad det innebar. De flesta drog kopplingar till evidensbaserade metoder, det vill säga 

produkten av EBP, snarare än att EBP är en process i sig. Slutsatsen är densamma som för 

Bergmark och Lundströms forskning om att praktik och profession behöver starkare koppling, 

Renske J. M. van der Zweta et.al belyser vidare vikten av mer utbildning för agenter inom 

EBP (ibid). 
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Bergmark & Lundström (2011) riktar ytterligare kritik mot EBP för hur man i processen utser 

alla metoder som ingår i begreppet till “den bästa”, och kallar det en “Dodo bird-effect”. 

Exempelvis har både KBT eller psykodynamiskt perspektiv visat på positiva resultat och 

förespråkare inom de båda perspektiven anser sig vara det bästa tillvägagångssättet. Bergmark 

& Lundström (ibid.) menar vidare att man inte med säkerhet kan peka på att den använda 

insatsen är vad som medfört den skapade förändringen i exempelvis ett beteende. I studiens 

slutstycke påpekas att man kan utröna ett behov för en starkare koppling mellan forskning och 

praktik, men att det faktiska förfarandet för att nå förbättringen förblir okänd (ibid.).  

Tore Andreassen (2003) bidrar med fruktbar kunskap om vikten av rätt behandling i sin 

forskning om institutionsbehandling av ungdomar. Det framgår bland annat att ungdomar med 

måttliga beteendeproblem löper stor risk att få ökade problem om de placeras tillsammans 

med andra ungdomar med allvarliga beteendeproblem, även kallat smittoeffekt. 

HVB-behandling bör därför vara förbehållet ungdomar med ett beteende som gör det 

nödvändigt med fysiska begränsningar. Viktigt är att ungdomens problembild är noga utredd, 

men även deras närmiljö (ibid.). Vikten av kopplingen mellan problembild och miljö 

framkommer även i Vinnerljung, Sallnäs och Westermarks (2001) undersökning av 

sammanbrott, som ska förstås som ett samlingsbegrepp för en psykisk reaktion på stress eller 

trauma, där det framkom att både nationell och internationell forskning visar att risken för ett 

sammanbrott ökar om placeringen gäller barn och ungdomar med beteendeproblem.  

Vinnerljung, Sallnäs och Westermarks (2001) kommer i sin undersökning fram till att man 

ställer stora krav på institutionen, både vad det gäller att ha tillräcklig personal och att 

personalstyrkan ska vara enig gällande behandlingens utförande, samt hur man bör bemöta 

ungdomens beteende (ibid.) Sett i det ljuset blir det mer manualbaserade och evidensbaserade 

arbetet där alla arbetar efter samma ramar och skalor något positivt även enligt Bergmark och 

Lundströms (2011) resultat eftersom det framhäver det enhetliga arbetet.  

Gällande vårdens effekt och vad som är konsekvenserna av ungdomsvård beskriver Bo 

Vinnerljung (1996) hur det går på lång sikt för fosterbarn, jämfört med normalbefolkningen 

och jämfört med utsatta barn som växer upp hos sina föräldrar. Andersson (2008) menar att 

förklaringen till hur det gått för barnen i vuxenlivet är en fråga om interaktion mellan individ, 
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familj och omvärld. En professionell idé kan därför vara att stärka utsatta barns individuella 

förmåga och underlätta positivt gensvar från omgivningen. I flera efterföljande registerstudier 

har Vinnerljung m.fl. (2010) visat att barn som växer upp i fosterhem lämnar grundskolan 

med förhållandevis svaga betyg, sämre än andra med samma kognitiva förmåga. Man såg 

också överrisker för framtida hälsoproblem och sociala problem i form av självmordsförsök, 

allvarlig psykisk ohälsa, narkotika- och alkoholmissbruk, allvarlig kriminalitet, 

tonårsföräldraskap och socialbidragsberoende. Vinnerljung (2011) bedömer i grova drag att 

runt hälften av dessa överrisker ”förklaras” av att barnen klarar sig dåligt i grundskolan 

(Vinnerljung, 1996; 2010; 2011). Tittar man närmre på vad klientgruppen själva har att säga 

om vården finns Marie Sallnäs och Tommy Lundströms (2009) studie, där man undersökt 

institutionsvårdade ungdomars syn på kontakten med sin ursprungsfamilj. Mer än hälften av 

de ungdomar som omfattades av studien var inte nöjda. En större grupp med redan 

regelbunden kontakt ville träffa sina föräldrar ännu oftare medan en grupp med avbruten 

kontakt inte ville ha någon kontakt alls. Ungdomarnas önskan om mer syskonkontakt var 

däremot entydig (Lundström & Sallnäs, 2009). 

 

Gällande det enhetliga arbetet visade Andreassens (2003) undersökning att kognitiv 

beteendeterapi är den effektivaste behandlingsformen, men också att ingen ensam metod är 

starkast utan att flera metoder bör användas och behandlingen måste också omfatta 

ungdomens hemmiljö, skola och eftervård. En evidensbaserad praktiker bör därmed 

ifrågasätta placeringarnas verkliga effekter, och sammanfattningsvis kan Bergmark och 

Lundströms forskning, oavsett vilken inställning de själva har till EBP, användas för en 

diskussion både för och emot EBP. Skillnaden utgörs snarare av i vilken given situation man 

befinner sig eftersom forskarna är överens om att det enhetliga arbetet främjas av ett 

manualstyrt arbete, medan EBP-kritiker menar att människan är för komplex för att koka ner 

till ett visst antal metoder.  
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Evidensbaserad praktik: Den dominerande diskursen 

När det kommer till den förändring som skett i socialt arbete i och med implementeringen av 

en evidensdiskussion menar Herz (2012) att utvecklingen har gått förhållandevis skyndsamt 

jämfört med hur lång tid förändring brukar ta. EBP har kommit att påverka både hur 

yrkesverksamma inom socialt arbete väljer att uttrycka sig i det egna uppdraget och vad man 

tar för utgångspunkter i arbetet, vilket i längden också påverkar hur man hanterar och förstår 

maktbalanser som kön och etnicitet (Herz, 2012). I Bergmark & Lundströms (2011) 

studieresultat uppmärksammas att de som är skeptiska till EBP instämmer i påståendet att 

EBP inte hör hemma i socialt arbete, och att forskningen kring socialt arbete inte har något 

behov av att vidareutvecklas. Detta är dock inget påstående med någon form av majoritet utan 

gäller bara faktiska skeptiker, eftersom de flesta socialarbetare som deltog i deras studie 

visade sig förespråka EBP och också är de som huvudsakligen hörs (ibid).  

 

Vidare menar David Pålsson (2018), vars forskning är inriktad på IVO och deras årliga 

kontroller av HVB-verksamheter, att det inte finns några klara svar inom forskning vad “god 

vårdkvalité” i SoL 6:1 (2015:982) är inom socialt arbete. Pålsson för en diskussion om 

huruvida det är fruktbart att använda enhetliga krav vid granskning av en komplex och 

heterogen tjänst som exempelvis HVB-vård. Granskningen leder istället till målförskjutningar 

eftersom kraven ofta saknar koppling till forskningskunskap och snarare är sprungna ur 

administrativa mål mer än vad tillsynen implementerar på vården. IVO:s arbete syftar till att 

säkerställa en vård av god kvalité och säkerhet, och de arbetar också för att verksamheter ska 

leva upp till lagstiftningen. För att uppnå detta ska de samtala med yrkesverksamma men 

också med placerade barn för att få reda på hur dessa uppfattar vården. I sin avhandling 

kommer Pålsson (2018) fram till att det är svårt för IVO att kontrollera det viktigaste i vården, 

nämligen relationerna mellan ungdomarna och personalen på hemmen, och om ungdomen 

faktiskt blir “bättre” av att vårdas utanför sitt eget hem. Detta gör att Pålsson ifrågasätter om 

granskningen verkligen leder till en förbättrad vårdkvalité, vilket i slutändan blir att 

ifrågasätta hela syftet med IVO (ibid.). 
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Herz (2012) menar vidare att evidensdiskursen som uppstått i och med EBP har fått stor 

påverkan på själva utförandet av det sociala arbetet. Som exempel lyfter han att det finns en 

rad verktyg som är ”rätt” att använda inom evidens, och hur diskussionen kring ärenden har 

kommit att förhålla sig just till dessa verktyg. Därigenom skapas olika diskurser inom 

institutionen vilka i sig sedan spelar en aktiv roll i hur man tillfördelar klienter kategorier 

(ibid.). Exempelvis kan man enligt Herz hamna i ett läge där en viss problematik alltid 

besvaras med en viss metod. Hans forskning resulterade i att det egentligen kanske hade varit 

en helt annan metod som vore verksam, även om normen ser ut på ett visst sätt om man tittar 

på evidensen (ibid.) 

 

Pålsson (2018) kommer i sin forskning även fram till att HVB-vården tidigare varit mer 

“relationsinriktad”. Vad Pålsson lyfter som problematiskt i och med det här är att 

HVB-vården har så pass många agenter, och att alla dessa kunskapskällor inte alltid säger 

samma sak. Snarare finns en mängd metoder och riktlinjer som ibland till och med säger emot 

varandra eftersom HVB-verksamheter inte har någon huvudsaklig professionell grupp som 

ansvarar över vården utan fältet är blandat med sjuksköterskor, socionomer, pedagoger, 

psykologer, och nästan hälften av de verksamma saknar relevant utbildning (Pålsson, 2018). 

Pålsson med flera forskare, bland annat Marie Sallnäs (2009), uttrycker i och med det här om 

en“avprofessionalisering” som börjat ske inom HVB-vården, det vill säga att man kommit 

ifrån tanken på att verksamheten kräver högskoleutbildning samt att man i yrket inte längre 

tillägnar sig professionens tillhörande kännetecken.  

 

Herz (2012) vill också kasta nytt ljus på att socialt arbete behöver undersökas ur ett 

maktperspektiv, och att evidensdiskursen har oanade konsekvenser för hur kön och etnicitet 

förstås. Till exempel menar Herz (ibid) att socialarbetarnas mål i att möta alla klienter som 

”individer” gör att kön och etnicitet glöms bort i förhållande till det utförda arbetet. Han 

menar även att trots att en socialarbetare har god reflektionsförmåga så tas exempelvis kön 

och etnicitet för givet när evidens-”idealet” har övergått till att bli en ideologi, och att den 

evidensbaserade diskursens utvalda men begränsade verktyg stärker dessa mönster. Bergmark 

& Lundströms (2011) mätningsresultat pekar på att det bara var en liten andel av 

socialarbetarna som deltog i studien som såg EBP som något som medför manualer och 

riktlinjer i arbetet med klienten, och en ännu mindre grupp som hade negativa tankar om EBP. 
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Eftersom en stor del av EBP är just att utgå ifrån riktlinjer i klientarbetet tolkar Bergmark och 

Lundström (2011) detta som ett tecken på förvirring inför vad EBP innebär i själva utförandet, 

medan mätningen däremot visade att deltagarna hade ett hyfsat grepp om vad EBP innebär i 

teorin (ibid.).  

Kritik har också riktats både mot själva prövningen av HVB-verksamheters grundläggande 

tillstånd och den årliga granskningen av IVO, där precisa krav eller riktlinjer från staten eller 

Socialstyrelsen saknas. Detta har föranlett att HVB-verksamheter ges tämligen stort utrymme 

att själva besluta vad vården ska innehålla samt att granskningen i liten utsträckning 

undersöker forskningskunskap (Pålsson, 2018). IVO:s granskning tas dock generellt emot 

positivt av personalen då den bland annat påskyndar nedskrivna rutiner och ses ge stöd åt 

personal och chefer samt öka möjligheterna för ungdomarnas röster att bli hörda. Däremot ser 

Pålsson (2018) en spänning mellan tillsynens krav och personalens professionella 

bedömningar. Likaså förefaller det en klyfta mellan det som tillsynen har möjlighet att 

kontrollera och det som ungdomarna finner angeläget i vårdmiljön menar Pålsson (ibid.). Han 

menar att IVO väljer att granska på basis om ny reglering har tillkommit, inspektörers egna 

värderingar och erfarenheter, samt yttre tryck. Det vill säga: inspektionen följer trender mer 

än att ha kopplingar till forskningskunskap. En slutsats Pålsson drar ifrån det här är att 

granskningens riktlinjer för den kontinuerliga processen är oregelbundna och otydliga vilket 

gör att betydelsen för granskningens värde tenderar att bli oklar. Granskningen fokuserar 

framförallt på att minimera risker i vården snarare än att maximera vårdens kvalité (ibid.).  

Sammantaget finns alltså nationellt implementerade verktyg och riktlinjer som framställer hur 

HVB-verksamheter ska skötas i linje med EBPs diskurs. Samtidigt finns exempelvis Pålssons 

(2018) undersökning, som menar att det i slutändan, trots riktlinjer, blir upp till HVB-hemmen 

själva att avgöra hur de väljer att sköta den egna verksamheten. Det finns i den tidigare 

forskningen de som välkomnar EBP inom HVB och dess tillhörande IVO-granskningar i och 

med den ökade möjligheten till att kontrollera ungdomarnas levnadsstandard och utveckling 

enligt ovan. Det finns dock också ett läger som menar motsatsen i och med att 

manualstyrningen, trots att den utgår ifrån en god tanke också sätter upp ramar för behandling 

av människan som kanske är alldeles för komplex för att kunna ramas in.  
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Teoretiska utgångspunkter 
Som teoretisk utgångspunkt har vi valt att titta på de erfarenheter av EBP som framkommer i 

intervjustudien ur Bourdieus (1992) perspektiv om hur invanda mönster styr agerandet från 

det undermedvetna. För att kunna analysera det ur ett mer gränsöverskridande perspektiv 

mellan klient och yrkesverksam har vi valt att även implementera Gap Mending (Heule, 

Knutagård & Kristiansen 2017). Slutligen, för att kunna titta närmare på själva 

implementeringen av EBP, och hur man genomför en implementering, kommer analysen 

också utgå från Normalisation Process Theory (Nilsen, 2014). 

Bourdieu och det praktiska förnuftet 

Som nämnts i tidigare kapitel finns det lagkrav på god vård i det praktiska sociala arbetet, 

enligt 6:7 SoL (2001:453) vilket ska uppnås med EBP (Socialstyrelsen, 2019). För att föra 

diskussionen gällande huruvida en teoridriven praktik är möjlig erbjuder Bourdieu (1992) 

nyttiga infallsvinklar. Enligt Bourdieus teori är problem som uppstår i praktiskt utförande 

komplexa och situationsbundna, vilket också står som anledning till att man funnit det 

nödvändigt att utveckla en praktisk evidens att följa i varje bunden situation. Således gör 

praktiker det som är praktiskt genomförbart inom ramarna för vad de tillåts göra, vilket sedan 

är något som går i arv från person till person inom det givna sociala fältet. EBP utgör ett 

utmärkt exempel på detta, men arvet är inte bundet enbart till EBP utan kan likväl handla om 

skola, hemmet eller i stort sett vilken miljö som helst (Johansson, 2011). Bourdieus teorier 

förklaras mer ingående nedan: 

 
Habitus och doxa 

Enligt Bourdieu (1992) kan lärande likställas med att förvärva ett habitus; det vill säga 

kunskaper inom den aktiva lärandemiljö som är aktuell för just den person det berör. Det som 

bygger upp ens personliga habitus är ett system byggt på ordningar som uppfostran, 

relationer, utbildning och det politiska läget, och utgör alltså i slutändan ett system vi bygger 

upp för att kunna tolka den sociala världen vi har runtomkring oss (Johansson, 2011). 

Eftersom habitus inte är något vi tänker på utan något som är inlärt på en mer undermedveten 
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nivå genomsyrar det allt vi gör, våra handlingar speglar alltså vad vårt habitus säger åt oss att 

göra snarare än något regelverk eller någon person (Johansson, 2011). Vi menar att man 

skulle kunna argumentera för att EBP, genom att införliva en gemensam mall för praktiken 

och titulera specifika verktyg och interventioner som “de rätta”, skapar ett habitus för hur 

behandlarna agerar inom socialt arbete.  

 

Om man utgår från Bourdieus tanke om ett lärande som ärvs ned från person till person och 

sedan genomsyrar allt vi gör i det undermedvetna, så menar vi att EBP gör detsamma för 

socialt arbete när det skapar rutiner som yrkesverksamma sedan följer utan vidare reflektion. 

Sådan “omedveten” kunskap som finns i bakhuvudet och påverkar handlandet ingår också i 

Bourdieus (1992) term “doxa”, som beskriver just ett beteende som sker helt naturligt och 

utan behov av diskussion, och riskerar således att bli motsatsen till vad tanken kring EBP är. 

Doxan är alltså vad man skulle kunna kalla den “allmänna tron” medan en persons habitus är 

själva förankringen av beteendemönster och tankesätt som kommer till personen genom det 

sociala och praktiska arvet (ibid.).  

 

I situationer som är nya för praktikern beskriver Bourdieu (1992, se Johansson, 2011) hur 

man hamnar i ett reflektivt tillstånd och tvingas hitta nya lösningar om det som finns inlärt i 

ens privata habitus inte räcker till. Detta menar Johansson (2011) är ett bevis på att regler och 

riktlinjer inte kan avgöra vad man som praktiker bör göra i en given situation. Istället handlar 

det om hur utförande skapar erfarenhet, vilket Bourdieu (1992) kallar ”praktiskt förnuft”, där 

förnuftet är uppbyggt av sina egna omständigheter som utgör vad som är ”rätt handlande” i 

den givna situationen (ibid.). På grund av detta menar Johansson (2011) att praktisk teori bara 

kan beskriva varför situationer ser ut som de gör och varför handlingar slutar på ett visst sätt, 

men inte hur praktikern bör handla i situationen. Betraktar man EBP med Bourdieus 

teoretiska glasögon kan man alltså dra slutsatsen att teorin kring EBP i sig konstrueras inom 

teoretiska reflektioner snarare än praktiska logiker, vilket gör det till en undermedveten, 

“självhandlande” praktik snarare än en reflekterande praktik med teoretisk grund (Bourdieu, 

1992). Sett ur Bourdieus teori kan alltså EBP bli något av en motsats till sig själv i och med 

att det ska utgå ifrån ständig reflektion om man inte uppfyller alla dess beståndsdelar utan 

istället handlar utifrån habitus och doxa. 
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Socialt fält 

Skulle man se utförandet av socialt arbete som ett fält så skulle det enligt Bourdieu hamna 

under kategorin “produktivt” fält, eftersom det bygger på regelverk uppbyggda av 

specialistkunskap (Johansson, 2011).  Man hamnar i två “läger”, där produktionsfältet består 

av “experter” som socionomer, beteendevetare, psykologer etc medan konsumtionsfältet utgör 

mottagaren av dessa gruppers makt, det vill säga ungdomen med HVB som vald insats.  

 

Gemensamt för samtliga agenter inom fältet, och vad som utgör begreppet fält i stort, är att 

det består av olika individer, professioner och institutioner som arbetar mot ett gemensamt 

mål, och själva fältet utgör relationen mellan dessa (ibid.). För att vidare tydliggöra de fält 

som finns och hur EBP verkar mellan de olika lagren kommer analysen också utgå från ett 

begrepp skapat för att beskriva hur man aktivt kan arbeta för att minska den klyfta som finns 

mellan lagar, socialarbetare och klient: Gap Mending.  

Gap Mending 

I stora drag handlar teorin om hur man i länder med välutvecklade välfärdssystem och en 

omfattande offentlig sektor har en tendens att skapa socialarbetare med en expertroll. I rollen, 

och inom EBP, ingår att bedöma människors problem och behov, och ofta hamnar 

socialarbetarens roll i en fråga om kontroll (Heule, Knutagård & Kristiansen, 2017). 

Författarna menar inom Gap mending att själva kontrollen av brukaren således blir fokus 

istället för att auktorisera och ge ökad makt över det egna livet till personer med sociala 

problem. Samtidigt arbetar socialarbetaren både med samhällsskikten ovan och under dem 

själva och utvecklar därigenom en slags skiktöverlappande, gemensam inlärningskurva för de 

olika grupperna. Socialarbetaren blir alltså på många sätt “bryggan” i arbetet för att länka 

samman samhällsklasserna (ibid.). På samma vis skulle man kunna säga att behandlaren inom 

HVB blir bryggan för EBPs olika agenter.  

  

För att förklara begreppet utgår författarna från bland annat Charles Tilly (2000, se Heule, 

Knutagård & Kristiansen, 2017) och hans diskussion om hur underordnade grupper tvingas 

anpassa sina liv efter de omständigheter som råder. Genom denna anpassning sprids också 

rådande makt- och organisationsstrukturer till nya omständigheter och organisationer (ibid.). 
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Ett tydligt exempel på denna typ av underordning är de binära motsatspar som Heule, 

Knutagård och Kristiansen använder som exempel. Motsatsparen handlar om hur vi i 

samhället kategoriserar personer i olika grupptillhörigheter som ofta ställs emot varandra som 

om de vore motsatser, socialarbetare och klient är bara ett av många exempel på detta (ibid.). 

Denna typ av kategorisering är inte helt olikt vad Bourdieu pratar om gällande sina 

produktions- kontra konsumtionsfält (Johansson, 2011).  

 

Faran med denna typ av kategorisering problematiseras av Heule, Knutagård och Kristiansen 

(2017) som att den ena gruppen alltid ses som ”starkare” medan den andra automatiskt blir 

”underkastad”. Den klyfta som uppstår mellan grupperna leder ofta till att den gemensamma 

praktiken som delas av grupperna färgas av gemensamma fördomar, och därigenom riskerar 

man också att upprätthålla ojämlikheten snarare än att utmana den.  

  

Om ojämlikheten i det sociala arbetet på riktigt ska kunna bli utmanad menar Tilly (2000, se 

Heule, Knutagård & Kristiansen, 2017) att en lösning vore att utmana kategoriseringen av 

människor. Genom att ge erkännande åt maktobalansen mellan de binära motsatsparen, och 

tillfördela en individualitet till gruppmedlemmarna i den underordnade gruppen skulle också 

klyftan mellan motsatsparen minska, menar Tilly (ibid.).  

Den tyske filosofen Axel Honneths (2000, se Heule, Knutagård & Kristiansen, 2017) 

diskussion om erkännande kopplas också till begreppet Gap Mending. Honneth menar att en 

människa, för att kunna utveckla en identitet och en positiv syn på det egna ”jaget” först 

måste få en viss grad av erkännande från andra  (ibid.), något som går hand i hand med det 

brukarinflytande som EBP till hög grad har som ambition att utformas efter. Inom Gap 

Mending pratar Heule, Knutagård och Kristiansen (2017) också om John Dewey och hans 

argumentation för vikten av gemensamma mål i samhället som metod för att minska 

samhällsklyftor. Han menar att man genom gemensamma mål kan överbrygga klyftor och på 

så vis forma nya sociala allianser (ibid.) Detta påminner om EBP där man arbetar efter att 

skapa gemensamma mål, där brukaren ska få influera vården till så hög grad som möjligt 

(Sundell, 2012).  

  

Gap mending blir en typ av symbios mellan Tilly och Honneths olika synsätt, och utgår 

således ifrån att om man kombinerar Honneths tanke om interaktion mellan människor och 

19 



Lunds Universitet  
Socialhögskolan  
SOPA63, HT20,  
Jesper Lindh & Ludvig Josefsson 
 
Tillys mer strukturella tankar så skulle man också kunna försluta gapet. Vidare menar Heule, 

Knutagård och Kristiansen (2017) också att nya ”roller” hade behövt tilldelas för att nå 

framgång, som hade uppstått genom reflektion på den maktobalans som råder, som ses som 

den största anledningen till gapet mellan dem. Brukarorganisationer där brukaren får vara med 

och påverka arbetet ges som ett exempel på hur man kan tilldela nya roller (ibid.). 

 

De binära motsatsparen fortsätter sin existens outmanat så länge man fortsätter kopiera in 

gamla metoder i nya organisationer. Det huvudsakliga syftet med Gap Mending sammanfattas 

i att “mend the gap” snarare än att “mind the gap”, och avslutningsvis kan man enligt 

författarna hävda att metoderna för att minska klyftan mellan brukare och professionell 

behöver genomgå vidare utveckling. Några av hindren på vägen finner man alltså i strukturen 

i det dagliga arbetets praktik, men också i de konventioner som tas för givet istället för att 

utmanas (ibid.), och frågan blir i slutändan om EBP ska ses som ett av hindren på vägen eller 

om det blir ett hjälpmedel.  

 

NPT - Normalisation Process Theory 

För att förstå ytterligare en nivå av normaliseringen av det strukturbaserade sociala arbetet 

kan man utgå ifrån teorin normalisation process theory (NPT). Teorin kan användas för att 

förstå och beskriva hur en praktik omvandlas till rutin i arbete till följd av individuella och 

gemensamma “implementeringsansträngningar”, det vill säga aktiv delaktighet i själva 

implementeringen (Nilsen, 2014). Teorin syftar till att förklara hur ett tillvägagångssätt 

normaliseras och därmed bäddas in i ett vardagligt beteende vilket leder till att det ”försvinner 

ur sikte” för ett kritiskt förhållningssätt, på samma sätt som kritiker hävdar har hänt för EBP. 

Normaliseringen i sig medför både gott och ont, dels sker arbetet mer naturligt och rutinerna 

sätter sig mer ”i ryggmärgen” på utförararen. Dock riskerar man att implementera även icke 

önskvärda beteenden och på så vis göra även dem permanenta såväl som de önskvärda i 

processen, exempel på ett beteende är att börja handla utan vidare reflektion efter en 

implementering (ibid.). 
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Enligt NPT innebär implementering ett införande av ny eller modifierad praxis och 

självverkande element inom de givna ramarna. Som exempel kan det handla om normer, 

roller och resurser, där de personer som är del av normaliseringen kallas “agenter” (Nilsen, 

2014). Agenterna blir alltså både de som formar men också formas av själva kontexten, och 

EBP’s agenter är således både de som utför det klientnära arbetet men också de som sätter 

upp ramarna för hur det klientnära arbetet ska utföras (exempelvis vetenskapen och 

socialstyrelsen). 

 

Teorin består av fyra olika mekanismer (ibid.): 

- Samstämmighet: Agenterna försöker både skapa en förståelse inför vad som 

ska implementeras, och skapa sig en bild av vilka möjligheter som finns att 

vara del av implementeringen 

- Kognitiv medverkan: Agenterna berättigar både sig själva men även andra i 

implementeringen 

- Kollektivt agerande: Agenterna rustar upp de hjälpmedel och det kunnande 

som behövs för att göra objektet för implementeringen verkligt 

- Reflexiv övervakning: Agenterna granskar kunskapen om påföljderna av det 

som ska implementeras. 

 

För att genomföra en implementering i rutinmässig verksamhet krävs att man inte halkar efter 

på någon mekanism, där en brist på till exempel samstämmighet hämmar möjligheterna för en 

normaliseringsprocess (Nilsen, 2014). En implementering av EBP hade alltså varit omöjlig 

om man inte hade agenter som aktivt deltog i implementeringen i det dagliga arbetet.  

 

Metod 

Metodologiska överväganden 

Studien utgår ifrån en kvalitativ semistrukturerad intervjustudie eftersom vi anser att våra 

frågeställningar kräver detaljerade svar från yrkesverksamma snarare än ytliga svar från den 

breda massan av HVB-verksamheter. Fokus hamnade på hur personalen på tre specifika 
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HVB-verksamheter hanterar frågorna, detta för att som Bryman (2018) beskriver det, fördjupa 

vår förståelse i hur de olika parterna i en viss miljö tolkar sin egen verklighet. I enlighet med 

Bryman (2018) delade vi in intervjuerna i tre huvudsakliga undersökningsområden, där våra 

teman för intervjuguiden (se Bilaga. 1) blev “bästa tillgängliga kunskap”, “den professionelles 

expertis” samt “brukarinflytande”. Anledningen till detta var att de utgör EBPs huvudsakliga 

agenter, vilket gör att det kändes viktigt att ställa frågor för att ta reda på hur man i personalen 

arbetar för att införliva dessa i det dagliga arbetet. Dessa tre utgör också grund i vad som ska 

ses som god vård, och makten ligger hos Socialstyrelsen (2019) när det kommer till att 

bedöma vad som räknas som god vård 6:7 SoL (2001:453). Socialstyrelsen (2019) ställer 

också krav på att HVB-behandlingen utförs inom ramarna för EBP. Vi ställde frågor både om 

vad de yrkesverksamma ser som “god vård” men också “mindre god vård” för att se hur, och 

om, uppfattningen skiljer sig från tanke i lagtext till utförande, men också för att få en 

nyanserad bild av helheten.  

En annan viktig del av EBP är att reflektera över och använda sig av beprövade metoder i 

arbetet, vilket också utgjorde en viktig del av intervjuerna (se Bilaga 1). Vi försökte därför 

både få reda på om de använder sådana metoder men också hur informanterna i så fall 

implementerar dessa i arbetet. Det kändes viktigt för att kunna se om den “bästa tillgängliga 

kunskapen” innebär samma sak för samtliga HVB-verksamheter eller om de tolkar riktlinjerna 

annorlunda. Vi hade även inledande och avslutande frågor om evidensbaserat arbete och hur 

informanterna ställde sig inför; “mätbarhet”, “framgång” och “brukarinflytande” inom 

HVB-vård (se Bilaga 1). 

 

Urval 

Studien utgick ifrån ett målstyrt urval (Bryman, 2018), som grundar sig i att välja ut 

intervjuobjekt utifrån deras lämplighet för studien vi genomfört. Urvalet gällande informanter 

grundades på att kunna undersöka huruvida personalen på tre olika HVB-verksamheter själva 

uppfattar att de implementerar evidensbaserad praktik i det dagliga arbetet och hur. Tanken 

var att de personliga erfarenheterna från personalen skulle kunna utgöra grund för studien för 

att sedan jämföras med de krav som ställs från lagen, IVO och Socialstyrelsen, både för att se 

om de själva upplever att man följer de lagar och regler som finns men också om de tycker sig 
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se tydlig framgång i den evidensbaserade behandlingens verkningsgrad. Via hemsidan 

www.HVB-guiden.se kan man nå ut till de olika HVB-verksamheter som finns i landet, vilket 

användes för att göra ett utskick till samtliga av intresse för att få tillgång till ett urval. 

Relevansen för de olika verksamheterna grundades på frågeställningen för forskningen 

(Bryman, 2018). Frågeställningen i sig inriktar sig dels på hur personalen inom HVB själva 

upplever att de implementerar EBP, och dels deras tolkning av vad EBP innebär för 

behandlingen. För att få så stor variation i studien som möjligt valdes tre HVB-verksamheter 

med olika inriktning ut, ett med inriktning på flickor i åldrarna 12-21, ett med huvudsaklig 

inriktning på neuropsykiatriska nedsättningar och en “öppen” HVB-verksamhet utan särskild 

rubricerad målgrupp. Till studien räknade vi med mellan sex och åtta informanter från tre 

olika HVB-verksamheter skulle krävas för att kunna besvara de frågeställningar som 

presenteras. Vi landande på sex stycken informanter och fler informanter hade varit fruktbart 

men vi kände oss nöjda med den bredd av empiri vi fått av dessa. Hade vi haft färre 

respondenter bedömde vi att man inte kunde fånga den bredd som finns och därför hade man 

inte kunnat få studien att representera populationen med färre informanter.  

Informanter 

Samtliga informanter har många års erfarenhet inom HVB där alla på ett eller annat sätt har 

erfarenhet av att arbeta i den ungdomsnära vården. Samtliga av våra informanter är även 

högutbildade och vi har detta i beaktning under uppsatsen förlopp. Vi var däremot angelägna 

att alla informanter skulle ha arbetat nära ungdomen “på golvet”. Den ena verksamheten har 

inriktning på flickor mellan 12-21 år, den andra på neuropsykriatiska nedsättningar och den 

tredje har en öppnare inriktning med två tillhörande enheter. Vi intervjuade sex personer 

varav alla är anonymiserade med alias: 

 

● Kim: Kvalitésutvecklare, jobbar delvis som ungdomsbehandlare, utbildad socionom 

● Fredrik: Föreståndare och ägare av verksamheten, utbildad psykolog och socionom 

● Frida: Verksamhetschef, tidigare arbetat som behandlare, beteendevetare 

● David: Biträdande föreståndare, utbildad socionom  

● Benny: Biträdande föreståndare, utbildad beteendevetare  
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● Maria: Kvalitétsutvecklare, tidigare behandlare, beteendevetare, kandidat i psykologi 

och filosofi  

 

Metodens tillförlitlighet  

För att kunna bedöma kvalitén av den genomförda undersökningen menar Bryman (2018) att 

man kan utgå ifrån följande begrepp: tillförlitlighet och äkthet, som i sig kan delas upp i fyra 

underkategorier enligt nedan. 

Trovärdighet i resultaten innebär dels att utföra forskningen enligt de regler som finns och att 

resultaten som framkommer presenteras för den vars verklighet blivit studerad, för att sedan 

kunna få en bekräftelse på att forskaren uppfattat verkligheten korrekt (Bryman, 2018). Detta 

kommer att uppnås genom att låta informanterna ta del av resultaten och kommentera om 

något inte representerar deras sanning. 

Överförbarhet handlar framförallt om studiens “täthet” (Bryman, 2018). Med detta menas en 

beskrivning som ska kunna förse andra människor med verktyg att själva bedöma till vilken 

grad resultaten kan implementeras i ett annat sammanhang. Genom den semistrukturerade 

intervjun hade informanterna möjlighet att själva svara utanför den “ram” av frågor som fanns 

med egna beskrivningar och tankar, och på så vis gjordes studien fylligare och att vi ansåg 

uppnå en överförbarhet (ibid.).  

För att studien också skulle uppnå pålitlighet (ibid.), det vill säga vara granskningsbar av 

exempelvis kollegor, som ska kunna få en redovisning av tillvägagångssätt och tillförlitlighet, 

har vi fört anteckningar där arbetsprocessen blir tydlig. Här presenteras också vad som gjorts 

och i vilken ordning, till exempel att valet av teori gjordes efter insamling av empirin för att 

se till att det inte färgade vårt resultat, vilket Bryman (2018) kallar möjlighet att styrka och 

konfirmera. Genom detta kunde vi välja att fokusera på teorier och begrepp som vi kände blev 

intressanta för vad som framkommit i intervjun istället för att kodningen av informanternas 

utsagor skulle bli påverkad av att vi redan visste exakt vilka begrepp vi sökte. 
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Bearbetning och analys 
Empirin samlades in genom intervjuer i videokonferensprogrammet Zoom med personalen på 

våra valda HVB-verksamheter på grund av rådande omständigheter med COVID-19. Detta 

gjorde arbetet svårare då flera hem gav pandemin som ursäkt för att inte kunna delta i studien. 

Mötena blev inte heller möjliga fysiskt vilket vore önskvärt i en intervjustudie eftersom 

mycket icke-verbal kommunikation som kroppsspråk och “naturliga” tystnader försvinner 

digitalt. Det blev också enklare eftersom vi kunde genomföra flera intervjuer på samma dag i 

och med att det kunde göras hemifrån. Eftersom informanterna anträffades via internet 

uppstod en del utmaningar i att få ljud och bild att fungera önskvärt, men det löste sig efter 

bland annat efter uppdatering av programvaran.  

Mängden insamlad information grundades i hur utförligt varje informant svarade och vi 

uppskattade på förhand att varje intervju skulle omfatta omkring 30 minuter, när det i 

slutändan snarare handlade om det dubbla. Efter inspelningen var första steget av 

bearbetningen för analysen transkribering, vilket gjordes så tätt inpå som möjligt för att 

informationen skulle vara färsk (Ahrne & Petersson, 2015). En timmes intervju tog uppemot 

5-8 timmar att transkribera i enlighet med vad Ahrne & Petersson beskriver (ibid.), vilket 

gjorde sysslan tidskrävande men av stor vikt för analysen. För att få en överblickbarhet på 

vårt insamlade material hade vi med stöd av Rennstam och Wästerfors (2015) redan begränsat 

antalet intervjuer till omkring 6 stycken, eftersom det viktiga inte är mängden data i en 

kvalitativ studie utan variationen och innebörden (Rennstam & Wästerforst, 2015).  

Kategorier och teman framställdes efter att vi hade transkriberat materialet till fullo för att de 

skulle kunna grundas i vad informanterna svarade i intervjuerna. Efter det arbetade vi med 

säkerhetskopierade kopior för att kunna redigera texten med färgkoder och kategorier till 

särskilt utmärkande citat. Själva koderna förhöll vi oss induktivt inför, det vill säga att vi lät 

materialet forma vilka koder vi fick fram snarare än tvärt om (Rennstam & Wästerfors, 2015). 

För att effektivisera fylldes till en början spontana kommentarer i sidokanten utan att tänka på 

helheten, varpå vi mer och mer bekantade oss med materialet för att utröna olika teman och 

koder som utmärkte sig (ibid.).  

Vi har kontinuerligt arbetat med kategorisering och reducering av materialet, vilket vi gjorde 

genom att skapa kluster av de relevanta svaren för att skapa en god representation där det 
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mest väsentliga lyftes fram och sedan placerades under olika teman. Rennstam och Wästerfors 

(2015, s.229) förklarar denna process metaforiskt som när en filmredigerare klipper och 

klistrar vad som behöver lyftas fram; “Det finns inga regler för hur man väljer scener, 

episoder eller citat men analytikerns uppgift består i att välja empiriska exempel som tydligast 

illustrerar det fenomen som ska belysas” (Rennstam och Wästerfors, 2015).  

Kodningen gjorde vi utifrån kategorier bland andra: Styrning, Handlingsutrymme, Mätbarhet, 

Förmyndarskap, Matchning, Miljö, Allianser, Kompetens, Metod,  

Dessa resulterade sedan i våra fyra teman: Evidensanvändare/Evidenspraktiker, 

Standardisering, Maktrelationer och Attityder. 

Slutligen, efter att vi fått fram välmatchande koder och teman kunde vi börja argumentera 

med vår empiri mot lämpliga begrepp och teorier. Här lät vi vårt material “föra en dialog” 

med andra så kallade auktoriteter, det vill säga de tidigare studier eller teorier som vi refererar 

till, för att på så sätt ge vårt eget material självständighet och auktoritet för att 

förhoppningsvis kunna bidra till forskningsområdet med resultatet (Rennstam & Wästerfors, 

2015). Detta gjorde vi efter att empirin var insamlad så att resultatet inte färgades av att man 

redan vet vad som eftersöktes innan intervjuerna genomförs. Teorier och tidigare forskning 

användes alltså, som ovan nämnt, i efterhand för att fördjupa förståelsen för det som 

framkommer i empirin och kunna koppla det till frågeställningarna.  

 

Etiska överväganden 
För att förhålla oss till de bestämmelser som beskrivs i Lagen om etikprövning av forskning 

som avser människor (2003:460) har vi avstått från att intervjua de personer som utgör 

klientskapet på HVB-verksamheterna, och valde istället att fokusera på personalen som 

arbetar med brukarna. Det uppfattades inte som försvarbart att inkräkta på de berörda 

människornas liv för att få svar på frågorna som studien grundar sig på och nyttan av att 

intervjua brukarna upplevdes inte övervinna riskerna att störa behandlingen, vilket utgjorde 

grund för avgränsningen (Källström Cater, 2015). Forskningen är viktig för både samhällets 

och individernas utveckling. Detta ställer också vissa krav på att den bedrivs inom ramarna 

för hög kvalitet, vilket kallas för Forskningskravet (Vetenskapsrådet, u.å). Det finns fyra 
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huvudkrav inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning gällande forskningsetiska 

principer som ska följas när forskningen bedrivs (ibid.). Huvudkraven rubriceras som 

Informationskravet, Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet och Nyttjandekravet.  

I enlighet med informationskravet informerades informanterna om rollen de spelar för 

forskningen, och under vilka villkor de deltar (Vetenskapsrådet, u.å). Inför intervjuerna gjorde 

vi därför projektet transparent för de som deltog genom att bland annat informera om 

konfidentialitetskrav (ibid.). För att upprätthålla konfidentialitetskravet informerade vi tydligt 

om att deltagandet i studien inte på något vis är obligatoriskt och att informanterna när de vill 

kan välja att frånsäga sig delaktighet utan reprimander.Vi har också avidentifierat samtliga 

informanter så att inget som framgår i studien ska kunna spåras till dem. Enligt 

samtyckeskravet (ibid.) ska man i forskningen se till att informanterna lämnar sitt officiella 

samtycke, vilket också gjordes. Som ovan nämnt lades stor vikt vid att informera 

informanterna om deras frivilliga medverkan och valfria potentiella avbrott från studien, på så 

vis undvek vi att framkalla intervjuer genom otillbörlig påverkan eller påtryckningar, detta i 

kombination med att inte intervjua folk i beroendeställning är vad som rubriceras som 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, u.å.).  

 

Resultat och analys  
Enligt ovan består EBP av tre huvudteman från vilka intervjuerna utgått, samtliga informanter 

har delat med sig både av sina personliga och arbetsplatsens åsikter gällande vad EBP 

innebär. Intervjuerna resulterade i fyra teman, som grundat sig på vår kodning enligt ovan och 

lyder: Evidensanvändare och Evidenspraktiker, Standardisering av förfarande, 

Maktrelationer och slutligen Attityder. Syftet med detta är att fånga EBPs olika nivåer och 

genom valda teorier och tidigare forskning försöka förklara hur EBP kan förstås utifrån dessa.  
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Evidensanvändare och Evidenspraktiker 

I analysen framkom två läger avseende uppfattningen om EBP. Det ena lägret var personer 

som Bergmark, Bergmark och Lundström (2011) kategoriserar som evidensanvändare och det 

andra lägret "evidensbaserade praktiker" (vilka vi valt att döpa om till evidenspraktiker i vår 

analys). Det förstnämnda är informanter som mestadels är positivt inställda till EBP men 

osäkra till vad det faktiskt innebär samt saknade verktyg eller motivation att undersöka saken 

närmare. Dessa ser typiskt sett till sina kollegor för att få tillgång till evidens snarare än att 

söka upp den själva (ibid.). Evidenspraktikerna är de informanter som har en tydligare 

uppfattning om vad EBP innebär samt har ett kontinuerligt engagemang till den 

evidensbaserade praktiken och bästa tillgängliga forskningen. En av våra informanter, Kim, 

som vi kategoriserat som evidenspraktiker, delade med sig av sin bild av vad det innebär att 

vara en evidensbaserad behandlare i praktiken: 

 

Jag tror personligen mer på det med en evidensbaserad behandlare, någon som har internaliserat, som 

har erfarenhet eller kunskap som kanske kommer från att ha arbetat mer spetsigt med evidensbaserade 

metoder, men jag tror ändå det bästa är att, ja det kallas väl tyst kunskap. När man är en evidensbaserad 

behandlare. Det tror jag är det bästa. Det är flummigt och svårt. Det tar tid . - Kim  

 

Detta kan tolkas som att Kim anser att en person som har internaliserat de redskap och 

förhållningssätt som finns inom EBP, och därmed agerar reflektionslöst i linje med processen 

är önskvärd inom HVB, snarare än någon som måste tänka aktivt på det. Vidare verkar Kim 

alltså tycka att det internaliserade handlandet till och med är vad det innebär att vara en 

evidensbaserad behandlare. Självklart behöver man som i allt annat socialt arbete också tänka 

aktivt, men att också ha en viss erfarenhet i “ryggsäcken” verkar alltså önskvärt. Det låter på 

Kim som att dennes ryggsäck motsvarar Bourdieus (1992) begrepp habitus, ett inlärt 

förhållningssätt där ens personliga erfarenheter styr handlandet. Särskilt av intresse här är att 

Kims uppfattning gällande EBP skiljer sig från den som presenterades av Sackett (1996) och 

hans kollegor, som ansåg att de professionella utförde sitt arbete för mycket “på känn” 

(Bergmark, Bergmark & Lundström, 2011). Kim ger också uttryck för ett något annorlunda 

synsätt än grundtanken till EBP trots att hen säger sig vara en EBP-förespråkare och citatet 

exemplifierar således att EBP inom socialt arbete har utvecklats något annorlunda än vad 
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Sackett tänkte sig. När frågan gällande vilka metoder man använder inom verksamheten 

ställdes kom däremot Kims kollega Maria in på det reflexiva tänkandet och det verktyg det 

utgör: 

 
...Och på samma sätt gillar jag metoder som tvingar behandlaren att tänka, som tex DBT eller 

lågaffektivt bemötande om man använder alla 3 momenten och inte bara håller sig lågaffektiv, utan 

också kollar på ‘hur kan vi förhindra det här i framtiden’. Att det kräver någonting av mig och min 

personliga utveckling för att jag tar till mig ‘hur känsloreglerar jag’ tex. Om behandlaren tvingas tänka 

efter på samma sak, såna metoder gillar jag. - Maria 

 

Vad som är intressant med detta citat är framförallt det faktum att Maria menar att man i de 

metoder som används inom EBP inte bara lär ungdomen hur den ska agera, utan också tvingas 

till självinsikt. Inom NPT finns ett liknande begrepp, reflexiv övervakning, som är det sista 

steget av implementeringsprocessen, och innebär agenternas granskning av kunskap och 

påföljd av det som ska implementeras (i detta fallet EBP). Detta är en av anledningarna till att 

Maria och Kim tillhör den grupp som blivit rubricerade som evidensspraktiker eftersom de 

båda förespråkar den process som tilldelas inom EBP i högre utsträckning än 

evidensanvändarna.  

 

När man sedan tittar på någon som arbetar efter evidens men inte riktigt har samma sätt att 

reflektera på själva förhållningssättet blir svaren något annorlunda. Här ställdes frågan  om de 

på sin HVB-verksamhet arbetar evidensbaserat:  

 
Eeh ja vi… vi använder ju inte ordet evidens liksom (skratt) men vi har ju Fredrik som är föreståndare 

här som är vår expertis så att säga… han har ju både… han är ju både utbildad psykolog och socionom 

liksom (instämmande) så honom har vi ju som vår… expertis… och även vår handledare, så dem har vi 

ju god nytta av (instämmande) - Frida 

 

Här görs skillnaden tydlig i hur man i socialt arbete kan använda sig av evidensbaserade 

metoder utan att vara en evidenspraktiker. Synen på Fredrik som HVB-verksamhetens 

“evidensexpert” delades även av denne själv, som med sin utbildningsbakgrund både som 

socionom och psykolog höll med om att han har god förståelse för evidens. Personalen 

uttrycker sig inte i evidenstermer enligt ovan, men däremot kan man utröna att Frida tillhör 
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kategorin evidensanvändare som ser till en evidenspraktiker, Fredrik, för råd och anvisningar i 

hur man utför det dagliga arbetet. Sacketts (1996) ursprungsdefinition, att varje enskild 

yrkesverksam ska ha ett aktivt sökande efter evidens, gäller inte för Frida eller på hennes 

arbetsplats. Detta kunde vi se återkommande berörande de informanter vi kategoriserar som 

evidensanvändare. Därmed kan vi se hur Socialstyrelsens (2019) riktlinjemodell rörande EBP 

verkar stämma överens mer med de professionellas uppfattning om EBP: att de snarare har en 

praktiker med huvudansvaret att samla evidens om hur arbetet ska utföras. Detta påminner oss 

om hur Bergmark och Lundström (2011) påvisar att de professionella inte riktigt följer 

Sacketts definition av EBP, yrkesverksammas uppfattning till EBP är således annorlunda men 

inte felaktig. 

 

 

Tolkar man informantens uppfattning ur Bourdieus (1992) begrepp doxa så blir också doxan i 

sig starkare i och med att man utifrån Socialstryrelsens riktlinjer efterlyser ökade krav på EBP 

samtidigt som man på “golvet” handlar reflektionslöst inom den egna doxan. Inom Fridas 

verksamhet har man istället en evidenspraktiker som förmedlar vad själva evidensen innebär 

och vilka metoder och instrument som ska användas åt en. Vi ser det som att olika habitus 

över tid har påverkat EBP som doxa till att verksamheter som den Frida arbetar på utvecklat 

egna uppfattningar om EBP. Man kan också se den kognitiva medverkan Nilsen (2014) pratar 

om inom NPT, det vill säga hur kollegiet berättigar implementeringen av sina arbetssätt, i 

detta fallet med en anställd expert på området. Inför frågan gällande huruvida informanterna 

uppfattar att deras arbete är evidensbaserat svarade en annan evidensanvändare vid namn 

Benny såhär:  
 

Oj vilken svår fråga! Okej alltså så här vi är ju vi är (paus). Det är svårt att utvärdera och bedöma 

behandlingsarbete på HVB och det finns ju inte alls så pass mycket... det finns ju inte tänker jag... 

forskning som man skulle önska på HVBn. På ett sätt tror jag inte någon gör det, det tror jag inte man 

kan inom HVB-världen. Det som vi anstränger oss... tittar efter ett papper här, det ligger här, för vi 

anstränger oss verkligen att göra det vi kan göra och vet att vi kan göra. Har ni sett den här? (visar ett 

styrdokument från socialtjänsten) - Benny 

 

Till att börja med är det tydligt att informanten har svårt att svara på frågan, när frågan i sig 

egentligen inte är särskilt svår. Enligt de riktlinjer Socialstyrelsen (2019) ställer är det ett 
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måste att arbeta evidensbaserat, inte ett förslag. Benny säger också, att trots att han använder 

de evidensbaserade metoderna och förhållningssättningen ändå inte upplever att han arbetar i 

linje med EBP. Vidare ifrågasätter han om det överhuvudtaget är möjligt att göra det inom 

HVB-verksamhet, och att det är svårt att utvärdera och bedöma behandlingsarbete inom HVB. 

Vår analys av det Benny säger kopplar vi till vår tidigare diskussion om vad som utgör 

evidens. Eftersom socialt arbete är fyllt av så kallade kausala mekanismer, “utförareffekter”, 

blir det inom det sociala arbetets komplexa fält svårt att generera tillförlitliga, mätningsbara 

resultat (Nilsen, 2014). Benny säger att de anstränger sig men medger att det är svårt med 

EBP inom HVB-verksamhet, i samma linje som forskningen även säger att det är i det sociala 

fältet. I och med att man kan se tydlig skillnad på att följa den evidensbaserade 

riktlinjemodellen och att arbeta enligt EBP ser man också skillnaden mellan evidenspraktiker 

och evidensanvändare. Benny visar till och med upp ett styrdokument som tydligt beskriver 

hur arbetet ska utföras enligt evidens men menar samtidigt att det inte går att arbeta 

evidensbaserat inom HVB, vilket blir motsägelsefullt eftersom styrdokumentet isåfall tappar 

sitt syfte. Återigen finns alltså en skiftning i uppfattningen kring evidens och den formella 

ursprungstanken med EBP och dess evidensbaserade metoder. 

 

Avslutande för det här temat blir informanternas utbildningsnivå. Detta valde vi att undersöka 

dels på att en av grundpelarna i EBP är just “den bästa tillgängliga kunskapen” och dels på 

Socialstyrelsens (2019) riktlinjer gällande att personalen ska fortsätta utbilda sig inom den 

bästa tillgängliga kunskapen vilket även är lagstyrt enligt 6:1 SoL (2015:982). En av 

riktlinjerna inom EBP från Sacketts (1996) synsätt är att aktivt läsa vetenskapliga artiklar, 

vilket därför utgjorde en av frågorna som ställdes till informanterna. Hälften svarade ja och de 

flesta var överens om att kunskapen är en färskvara som behöver reflektion och repetition för 

att kunna utvecklas. Svaret blir ingen måttstock för att se om de arbetar enligt EBP, men det 

ger en bild av om de uppfattar läsandet som en del av EBP. Eftersom hälften av dem svarade 

nej kan man återigen se att det skiljer sig mellan vad den formella definitionen ramar in som 

EBP och de professionellas syn på saken. Gällande utbildningsnivån svarade en av 

informanterna enligt nedan:  

 
Högskoleutbildning lyser med sin frånvaro inom HVB-världen [...] Så det blir en lite urholkning ur den 

breda kompetensen just på golvet. Inte alltid men det är definitivt någonting jag sett, som jag tycker är 
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underligt. En hypotes till varför det är det är för att det är obekväma arbetstider och är skönare 8-17, det 

kräver en stor flexibilitet och därför ser jag väl också att är många yngre som passar bättre i rollen 

utefter hur livet ser ut. Det är många yngre som kanske inte har högskoleutbildning eller äldre är att det 

är vanligare att de har det. (instämmande). - Kim 

 

Om man kopplar Marie Sallnäs (2009) idé om att HVB-verksamheterna har genomgått en 

avprofessionalisering till vad Kim säger så liknar deras uppfattningar varandra: nämligen att 

man kommit ifrån tanken på att verksamheten kräver högskoleutbildning samt att man i yrket 

inte längre tillägnar sig professionens tillhörande kännetecken. Kim vidhåller samma 

verklighetsbild som Sallnäs forskningsresultat säger men Kims hypotes om varför 

högskoleutbildning lyser med sin frånvaro skiljer sig mot Sallnäs forskning. Hennes resultat 

pekar på att HVB-verksamheter saknar en “huvudprofession” som ansvarar för 

verksamheterna, idag är det en vidd bred allt från psykologer till timvikarier utan utbildning. 

Detta tolkar vi som en av anledningarna till att EBP är svårt att implementera, då de olika 

professionernas tolkningsföreträden pekar åt olika håll. Att alla säger sig ha rätt liknar vad 

Bergmark och Lundström (2011) gällande att alla metoder utses till “bäst”, men utser man allt 

till bäst så borde det också innebära att allt är sämst.  

 

Sammanfattningsvis tyckte samtliga informanter att utbildning är önskvärt och något man inte 

kan få för mycket av. Samtidigt råder enligt Kim en stor brist på högskoleutbildning i yrket, 

som i sig dessutom har påtryckningar från Socialstyrelsen gällande att arbetet ska utföras 

akademiskt och korrekt i linje med evidensbaserade verktyg. Tittar man på samtliga 

informanter ovan så blir det också tydligt att EBP, som Bergmark, Bergmark och Lundström 

(2011) har kommit fram till, är något man använder som begrepp men att det finns en 

osäkerhet kring vad det innebär, vilket lett till att man utvecklat en egen tolkning av 

begreppet. Vidare kan man också dra slutsatsen att både evidensanvändare och 

evidenspraktiker har gemensamt att det på arbetsplatsen förekommer ett enligt NPT kollektivt 

agerande (Nilsen, 2014) i att man genom gemensamma ansträngningar implementerar EBP, 

eller i vissa fall bristen på EBP. Exempelvis har vissa av de informanter som uttryckt sig 

skeptiskt till implementeringen av EBP men samtidigt berättat om hur de uppdaterar sig inom 

vetenskap i socialt arbete vilket är en del av själva processen. Detta går i linje med hur man i 

teorin om Gap Mending (Heule, Knutagård & Kristiansen, 2017) beskriver hur underordnade 
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grupper, i detta fallet socialarbetaren, tvingas anpassa sig efter rådande omständigheter, i detta 

fallet Socialstyrelsens (2019) krav på EBP. 

 

Standardisering av förfarande 

Något som blev tydligt i samtalen under förra temat är också vad som utgör kommande tema, 

nämligen det faktum att när ramar och verktyg skapas för hur HVB-behandling ska 

genomföras så följer också en viss standardisering av arbetet med på köpet. Med detta tema 

kommer analysen in på det som utgör själva arbetsplatsförhållandena och dess 

självuppfyllande strukturer. Här undersöks dels hur personalen tänker kring sitt agerande, om 

det är något som kräver aktiv tankekraft eller om det är något som snarare blivit ett 

reflektionslöst förhållningssätt med stöd i arbets- och utbildningserfarenhet. Syftet var dels att 

fånga om de yrkesverksamma uppfattade EBP som tankekrävande i sin dagliga verksamhet 

och dels att höra deras reflektioner i relation till styrningen på arbetsplatsen. På frågan (se 

Bilaga 1) gällande om man aktivt tänker på evidens i arbetet svarade Kim enligt följande: 
 

Det har väl satt sig i benmärgen mer, att jag anammat tankesättet att vi behöver vara tydliga med vad vi 

gör och vi behöver följa upp vad vi gjort och planera vad vi behöver göra i nästa steg. Jag tänker inte 

direkt om ordet evidens men det är viktigt att vi håller koll på vad vi gör och ständigt förbättras. Det 

ligger i benmärgen, så att säga. - Kim 

 

Kim, en av våra kategoriserade evidenspraktiker, lever alltså upp till vad den tysta kunskapen 

Bourdieus (1992) doxa innebär, att beteendet blir en naturlig del av arbetssättet. Därmed blir 

det något som accepteras utan diskussion genom att förhållningssättet “sitter i benmärgen” 

snarare än i reflexiva tankemönster. Samtidigt blir det också tydligt att det finns ett aktivt 

förhållningssätt gällande att förbättra arbetet och inte tappa reflektionen kring vad som gör 

behandlingen verksam. När citatet analyserades med NPT som teoretiskt perspektiv blev den 

normalisering av rutiner som Nilsen (2014) pratar om tydlig, där han menar att man genom 

normalisering riskerar att tappa tillvägagångssätt ur sikte för ett kritiskt förhållningssätt. En 

normaliseringsprocess kan därför enligt Nilsen medföra både gott och ont. Här bör även 

tilläggas att även om tillvägagångssätten har satt sig i ryggmärgen på Kim i linje med Nilsens 

normaliseringsprocess så verkar han fortfarande ha kvar ett kritiskt förhållningssätt. Kim 
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säger samtidigt som arbetet “sitter i benmärgen” att han också “håller koll på vad vi gör och 

ständigt förbättras”, vilket tyder på en fortsatt aktiv reflektionsprocess. Frågan gällande 

huruvida informanten tänker aktivt på evidens i arbetet (se Bilaga 1) ställdes också till Kims 

kollega Maria som svarade enligt nedan: 

 
Eeeh näe det kan jag inte påstå att det är nåt som jag aktivt tänker på. Ehm ibland så har vi lite 

lunchdiskussioner där vi… okej vi tar ett socionomord och så säger vi ‘vad tycker vi?’ (skratt) men i 

övrigt så dyker liksom inte det där upp som en aktiv del utan det är mer såhär på hur jag gör.  

[...] Och eeeh om man tar ideologi så är det ganska uttalat inom verksamheten, vi har en kulturbok kring 

liksom med såhär kulturella principer- Maria 

 

Maria bekräftar att de på arbetsplatsen delvis arbetar reflektionslöst i och med att det inte är 

något hon tänker på. Ett svar på det är deras kulturbok, som åter visar på Bourdieus (1992) 

doxas närvaro på verksamheten. Samtidigt tydliggörs spår av det Nilsen (2014) kallar 

“samstämmighet” inom NPT, att det genom dessa lunchdiskussioner skapas någon form av 

gemensam förståelse agenter emellan. Vidare inom NPT visar båda dessa evidenspraktiker 

prov på Nilsens (2014) begrepp “reflexiv övervakning”, i och med att de aktivt granskar 

kunskap kontra påföljd. Hur vi än vrider och vänder på deras beskrivna tillvägagångssätt och 

reflektion kommer vi inte ifrån tanken på att styrningen till stor del påverkar vad de kan 

utföra. Detta införlivas också i vad nästa informant svarade på frågan gällande om denne 

tänker aktivt på evidens i arbetet: 

 
Inte så att vi pratar om EBP så jättemycket, i och med att vi är privatägt och ganska små så upplever jag 

att jag jämförelse mot när jag jobbar i kommun får enormt mycket mer kunskap kring evidensbaserad 

forskning, vi uppdaterar oss hela tiden kring forskning, men vi pratar inte om evidensbaserat forskning 

på samma sätt som vi gjorde i kommunen enligt LOKE; (lokal evidensbaserad praktik). Det skulle in i 

system och att det skulle det administrativa på det sättet. Här har vi inte något sånt evidensbaserat, 

evidensbaserade verktyg, nej det har vi inte. Däremot är det viktigt för oss att de verktyg vi använder 

oss av MBT och DBT och de är väl genomtänkta och beforskade och att vi vet att det är ger resultat, så. 

Om ni hänger med på vad jag menar, vi jobbar ju egentligen inte EBP eller pratar om EBP - David 

 

Det David säger är alltså att EBP finns i bakgrunden i arbetssättet, de har metoder som är 

beprövade och tar stöd i evidensbaserad forskning, som de också uppdaterar. Däremot pratas 

det inte i kollegiet om huruvida det de gör är detsamma som EBP, och de utger sig inte heller 
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för att arbeta enligt EBP. Detta påminner om Sacketts (1996) critical appraisal-modell, att 

arbetsplatsen håller sig kritiskt granskande till metoderna och ständigt utmanar dessa mot nya 

vetenskapliga rön, David däremot blir således en evidensanvändare som följer 

riktlinjemodellen och verkställer det han tilldelas snarare än en evidenspraktiker.  

 

Sett ur Bourdieus (1992) teoretiska synvinkel är Davids arbetssätt dock i slutändan en del av 

införlivandet av den yrkesmässiga doxan EBP i och med att han stärker uppfattningen om att 

de metoder och tankesätt som styr är “rätt” i den givna miljön. Även om David inte titulerar 

sig som en EBP-användare och inte följer den formella definitionen av EBP så är han ändå del 

av EBPs standardisering som sker i och med det följsamma arbetssätt som utförs baserat på 

tyst kunskap (Bourdieu, 1992). Därigenom medverkar David ändå kognitivt i 

implementeringen av ramen för hur arbetet ska utföras enligt Nilsens (2014) teori NPT. Något 

som visat sig vara högst gemensamt för samtliga verksamheter i intervjuerna är att ett 

evidensbaserat arbete kräver att göra arbetet socialt mätbart. Detta görs främst genom de olika 

styrdokument verksamheten arbetar utifrån, dels vårdplanen de tilldelas från socialtjänsten 

som är en kort beskrivning av ungdomens problematik, men också den genomförandeplan 

som är verksamhetens sätt att översätta vårdplanen till mål som går att mäta och “bocka av”. 

Maria svarade på hur man motiverar att göra en HVB-placering: 
 

Ja det ena man kan peka på rent praktiskt är ju mål (instämmande) oftast handlar det ju om tex skola. 

Det blir väldigt eh liksom handfast, ‘hur ser betygen ut’ eller ‘hur ser närvaron ut’ brukar de 

diskussionerna handla om. Men annars så blir det väl mycket såhär; ‘Hur ofta går ungdomen i affekt 

numera?’ eller ‘När hen gör det, vad blir konsekvenserna?’. Kan man se en märkbar förändring om de 

går från att slå sönder en dörr till att banka lite i sitt skrivbord så har man liksom gjort ett framsteg, 

uppenbarligen (instämmande). -Maria 

 

Här tar Maria bland annat betygen som en mätbar faktor för att se på HVB-behandlingens 

verkningsgrad. Detta kan kopplas till Vinnerljung (2011), som bedömer att många risker i 

beteende hos unga inom institutionsvård ”förklaras” av att barnen klarar sig dåligt i 

grundskolan (ibid.), vilket också kan förklara varför betyg ses som viktigt. Evidens blir ofta 

enligt ovan en fråga om att mäta en förbättring i beteende baserat på vad man vet om 

beteendet sedan innan. Indirekt pekar det på ett arbetssätt där man tar ett beteende och en 

konsekvens och sedan gör det mätbart genom att jämföra med hur samma konsekvens såg ut 

35 



Lunds Universitet  
Socialhögskolan  
SOPA63, HT20,  
Jesper Lindh & Ludvig Josefsson 
 
för en tid sedan exempelvis. Här ser vi hur yrkesverksamma även får tillhandagå egna 

utvecklade mätningsformer som inte följer en standardiserad mätning som exempelvis betyg, 

utan som Maria säger “om de går från att slå sönder en dörr till att banka lite i sitt skrivbord så 

har man liksom gjort ett framsteg”. Detta blir en form av observationsmätning, som Nilsen 

(2014) förespråkar, snarare än RCT (se avsnitt “Vad utgör evidens?”). RCT är idag praxis i 

det vetenskapliga sociala arbetet, men hade förmodligen inte hade kunnat användas till att 

mäta hur negativt beteende blir bättre. Observationsmätning är vidare något som samtliga 

informanter kommit in på, och Fredrik pratade om en av deras metoder i att uppmuntra 

utveckling i beteende: 

 
Till exempel veckopengen som är uppbyggd som ett sätt att belöna väldigt liksom… vardaglig funktion. 

Ett sätt att mäta att det funkar är hur tjejerna lyckas med veckopengen, den innehåller en massa olika 

delar liksom (instämmande).- Fredrik  

 

Fredrik presenterar ett belöningssystem som verksamheten använder sig av, vilken grundar 

sig i att ta de uppsatta målen och göra dem mätbara, vilket är något som framkommit i 

samtliga intervjuer. Undersöker man situationen som beskrivs mellan behandlare och ungdom 

med Gap Medning (Heule, Knutagård & Kristiansen, 2017) som teori finns redan en 

maktrelation med tilldelade maktroller, som genom detta mätande och “avbockande” av mål 

stärks. Informanterna har vidare lätt för att koppla samman evidens och hur ungdomsmålen 

uppnås med att göra arbetet mätbart. Sammanfattningsvis får vi intrycket av att EBP har 

utvecklats till en doxa (Bourdieu, 1992), där man har ett visst sätt att tänka som är gemensamt 

hos informanterna trots att de arbetar på olika HVB-verksamheter. Lösningen för att klara av 

målen har alltså som standard blivit att först försöka göra dem mätbara. Vad som ter sig ännu 

mer intressant är att de yrkesverksamma i sin komplexa behandling utvecklat egna former av 

mätningar som inte följer de standardiserade dokument som EBP bland annat utgår ifrån, men 

ändå uppvisar positiva behandlingsresultat som tillgodo tas av socialsekreterare eller 

föräldrar. 
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Maktrelationer  

Herz (2012) har pekat på att maktrelationerna mellan agenterna; professionerna, vetenskapen 

och brukarna, ofta försummas i arbetet utifrån EBP vilket vi ser som problematiskt eftersom 

makten är vad som styr möjligheten att utföra praktiken som en önskar, personligt eller 

kollektivt. Det vill säga om HVB-personal önskar utföra en behandling på ett sätt men blir av 

ledningen eller dylikt styrd att göra på ett annat sätt. Vilket gör att vi ifrågasätter EBPs 

utförbarhet, eftersom EBP i Sacketts (1996) filosofi önskar att professionerna slår sig fria från 

auktoriteter för att möjliggöra eget tänkande. Därför ser vi maktaspekten av EBP som något 

väsentligt att analysera och kommer nu utforska Hertz (2012) resonemang om att makten 

inom EBP försummas. Så till detta tema kommer vi nu se över hur yrkesverksamma uppfattar 

att maktrelationerna påverkar deras synsätt runt om EBP. Enkelt beskrivet kommer styrningen 

i dagens sociala arbete (ovanifrån) från olika valda politiker som från sina nämnder styr 

Socialstyrelsen, som med sina professioner i olika ansvarsområden, däribland HVB-personal, 

som i sin tur utför arbetet mot sin målgrupp, allt med lagen i ryggen. Fredrik pratar om 

maktstyrningen i relation till EBP så här: 

 
Där är ju rätt så ju mycket krav från socialtjänsten om att man ska... vad ska man kalla det, alltså krav 

och förväntningar från socialtjänsten som.. om att behandlingsarbetet eller verksamheten ska vara 

evidensbaserad då. Och då.. så att någonstans så krävs det att vi har det med oss. - Fredrik 

 

Fredrik pratar om förväntningar och krav från socialtjänsten. En tolkning blir att han inte 

känner att det finns något val utifrån maktaspekten ovan, utan EBP är något som bara ska 

införlivas utan att ifrågasättas, återigen likt Bourdieus (1992) doxa. Det David säger påminner 

om hur Heule, Knutagård och Kristiansen (2017) inom Gap Mending beskriver 

socialarbetaren som en typ av brygga mellan olika agenter som ofta har olika intressen, 

däribland ekonomiska. Gällande ekonomin menar David att socialtjänsten har genomgått en 

skiftning: 
 

Socialtjänsten styrs av ekonomi i dagens läge. Det har skett en förskjutning inom HVB att man önskar 

så korta placeringar som möjligt snabba resultat sen så avslutar vi så fort som möjligt. De har ju inte 

möjligt att påverka det ekonomiska utan det tas i nämnd och utskott vilket man också märker. - David 
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David uttrycker en besvikelse gentemot skiftningen men gör också en poäng av att 

handlingsutrymmet är begränsat av makten, “de” det vill säga socialsekreterare, måste 

vidarebefordra styrningen de fått till HVB-verksamheterna. Benny bekräftar vad David säger 

gällande att de ofta får för korta placeringsförfrågningar, och säger: “vi har inga trollspön 

liksom [...] 2-4 veckor, nej det går inte, det är ingen mening att göra det”. Makthavare trycker 

på ekonomiska incitament om att spara pengar genom snabba resultat. Detta ser vi som ett 

starkt motstånd till EBP då vetenskap och profession vet att behandling tar tid. Utifrån 

Bourdieus (1992) resonemang om socialt fält och hans uppdelning av ett produktionsfält 

konta konsumtionsfält kan detta tolkas som att David och Fredrik tillhör det som Bourdieu 

kallar “experterna” inom produktionsfältet, som har mer makt än brukarna i 

konsumtionsfältet. Ändock så ser vi att de så kallade experterna är starkt kontrollerade av 

makt ovanför de själva, som åter kan liknas med Bourdieus (1992) begrepp doxa där fältet 

utan vidare överläggning ska förhålla sig till vad som är korrekt enligt makthavare. När vi 

vidare frågar vad våra informanters syn på IVO är (se Bilaga 1), som skulle kunna liknas vid 

maktens förlängda arm, så svarar Benny så här: 

 
Jag tänker att det finns behov för det på nationell nivå. Jag tror att det skulle behövas om man tänker på 

IVO exempelvis att det skulle kolla till mer, det skulle jag uppskatta. (instämmande) sen så finns det 

massa saker vi är skyldiga att göra, Lex Sarah-utredningar och anmälningar, skyldiga om lämplighets 

utbildningar, riskbedömningar, men jag tycker det skulle följa upp mer av IVO det tycker jag skulle 

vara bra  - Benny  

 

Fastän Benny uttrycker att de redan har många skyldigheter är han positivt inställd till mer 

tillsyn. Ytterligare ett argument för det här, går att dra från de andra informanterna, däribland 

Frida, som säger: “Önskar att det funnits en annan tillsyn för vi har flickor som varit på andra 

HVB-verksamheter där dom farit illa”. Därmed bekräftas David Pålssons (2018) forskning 

om IVO, att yrkesverksamma är positivt inställda till tillsyn, men dessvärre pekar hans 

forskning på att IVO har svårt att skapa bättre vårdkvalité då granskningen saknar riktlinjer 

eller forskningsstöd. Gap Mending-teorin blir nu intressant för att se på maktspänningarna 

mellan dessa agenter inom EBP. Så vi ställde frågor om dessa eventuella 

meningsskiljaktigheter mellan agenterna inom EBP för att försöka fånga hur yrkesverksamma 

uppfattades att makten påverkade EBPs funktion och vilken av agenternas viljor de 

yrkesverksamma uppfattar väger tyngst. Benny svarade så här: 
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För att titta på Socialstyrelsen så pratar man ju om ett begrepp det tredelade föräldraskapet att man har 

ett tredelat ansvar. Ibland är ju också att ungdomarna är över 18 och då blir det ju ungdom, socialtjänst 

och vi som har något form av delat ansvar. [...]  Det är en stor del av vårt jobb och det är svårt och där 

tänker jag att det är bra, vi ska vända och vrida på de tankarna hela tiden, hur ska vi tänka på det här, 

hur ska vi göra med det här. Vi tänker att vi ska vara öppna och transparenta i den mån som det går och 

hålla målet i fokus! Inte trilla, det misstag jag tänker man kan göra i behandling är att ta de vuxnas 

perspektiv det gör vi såklart också. Men att det är viktigt att vem jobbar vi för, vi jobbar för barnet. - 

Benny 

 

Benny tar upp ett intressant begrepp när han talar om det tredelade föräldraskapet eller till och 

med fyrdelade, det vill säga föräldrar och deras särskilda makt över barnen när de är under 18 

år, en nivå som inte riktigt omfattas av EBP. Att värna om brukarens sociala nätverk är något 

Lundström & Sallnäs (2009) forskning fann att ungdomarna i institutionsvård endast ville 

värna om kontakten till sina föräldrar om de hade en god relation sedan innan. Ungdomarnas 

önskan om mer syskonkontakt var däremot samstämmig (ibid.). Benny pendlar fram och 

tillbaka och det lyser igenom hur svårt det är att förhålla sig till alla olika viljor. Med Gap 

Mending-teorin går det att utröna att Benny ändå delar samma teoretiska utgångspunkt för att 

försöka minska klyftorna om vikten att ha barnet (brukaren) i centrum och hålla gemensamma 

mål i fokus (Heule, Knutagård och Kristiansen, 2017). Vi saknar däremot samtalet om 

allianser eller erkännande som enligt samma teori är viktigt.  

 

Maria och Frida svarar i samma spår som Benny hur svårt det är att ha ungdomen i centrum 

och samtidigt förhålla sig till föräldrar, socialtjänst, lag och IVO. Med Gap Mending som 

teoretisk utgångspunkt kan man tolka det som att ungdomarna är, om än respektfullt, 

underkastade resterande agenter i maktrelationerna avseende sin behandling. Det är 

personalen, det vill säga professionen, som är spindeln i nätet och som styr vården, som 

Sackett (1996) anser är önskvärt inom EBP, så länge professionerna alltid har vetenskapen 

och brukarna i beaktning för vården. Vad vi däremot saknar ifrån Sacketts (ibid.) EBP, och 

anser oss nu påvisat, är att den professionella även måste ta andra maktaspekter som 

socialstyrelsen eller föräldrar i beaktning och sist men inte minst självaste lagen. För att få 

svar på det förhållandet så frågade vi vad HVB-personalen uppfattar är den goda vård som de 

är lagstyrda att utföra. Kim svarade: 
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Att få öva ungdomar att förstå och realisera sin fulla potential. Sen är det rätt uttömmande, det är brett, 

rum för tolkning men det är väl det som vi alltid faller tillbaka till, det vi har som ledstjärna längst fram, 

varför vi är här och varför vi gör det som vi gör, det som ska genomsyra det vi gör i alla olika leder vi 

har, alla olika sektioner vi har. Alltid ungdomen som ska stå i centrum. Vi vill beblanda in ungdomen så 

mycket som möjligt. Det som socialtjänstlagen också säger. -Kim 

 

Kim följer upp svaret med en fråga om vem som bestämmer vad som är god vård, och lägger 

vikt vid att allas talan blir hörda. Han beskriver också evidens som en typ av kvalitetssäkring. 

Kim är spretig men fångar värdefulla insikter gällande vem det är som egentligen bestämmer 

vad god vård är. Från bakgrundsavsnittet ovan tar vi upp att lagen inte säger mycket mer än 

presentera att god vård ska utföras, tolkningsutrymmet ligger hos professionerna. 

Vetenskapen kommer inte heller med några precisa svar till vad god vård. Andreassons 

(2003) forskningssammanställning av institutionsvård av ungdomar kom fram till att KBT 

som metod var den effektivaste behandlingsformen, dock var ingen ensam metod starkast utan 

flera metoder bör användas. Personal måste vara enade om hur behandlingen ska bedrivas och 

omfatta ungdomens hemmiljö, skola och eftervård (Andreasson, 2003). Majoriteten av våra 

informanter är eniga om att KBT är en effektiv metod och har kommit in på att det är en av de 

metoder som används inom verksamheten, dock har “god vård” av samtliga informanter 

beskrivits som brukarinflytande snarare än någon specifik metod. Deras uppfattning om god 

vård i relation till EBP verkade således inte vara kopplad till vetenskaplig grund. När vi 

frågade David om hans syn på god vård så svarade han så här: 

 
Sätta ramarna från början och vara tydliga med det. Sen varje dag, hjälpa dem vägleda dem med vad 

händer se till att vardagen är förutsägbar, trygg, och att vi finns där och pratar hela tiden. Det tycker jag 

är absolut det viktigaste, och det börjar vi med direkt. [...] mentaliseringsbaserat är det kopplat till 

jättemycket. De kommer in i värd de inte förstår. [...] Jag skulle säga det är att känna sig trygg, lyssnade 

på och delaktiga, så blir det en grund för god vård, och det är vi som behöver se till att ungdomarna gör 

det i vårt arbetssätt -David 

 

David pratar mycket om brukarperspektivet, att ungdomarna känner sig trygga, lyssnade på 

och delaktiga, ett tema vi ser från alla när vi frågar om god vård. Benny säger “bara att lyssna, 

bekräfta och se. Det kommer man ju väldigt långt med. Vara en god medmänniska”. Vidare 

går Benny in på att “samarbetsallianser” är en grund för att man ska åstadkomma något i 
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behandlingen. Därmed fylls avsaknaden av samtalet runt allianser utifrån Gap Mending-teorin 

(Heule, Knutagård & Kristiansen, 2017) som vi tidigare tog upp. Sammanfattningsvis går det 

att med Gap Mendings teoretiska glasögon se hur yrkesverksamma kämpar för att värna om 

brukarperspektivet och utstrålar genom hela intervjuerna empati, lyhördhet och 

medmänsklighet, ingredienser för erkännande och samarbete som Heule, Knutagård och 

Kristiansen (2017) ansåg var receptet för minska klyftorna inom maktrelationernerna i socialt 

arbete. EBP syftar delvis till att värna om brukarperspektivet och vi håller med om vikten av 

att bejaka brukarperspektivet för att uppnå den goda vård som även är lagstyrd. Vad vi 

däremot saknar är deras uppfattning om den vetenskapliga grunden, få svar rörde koppling till 

vetenskap men det rådde enhetlighet i att se brukarinflytande som god vård snarare än EBP 

och vetenskaplig grund.  

 

Maktrelationerna diskuterades oftast i perspektiv av underifrån upp (brukarperspektiv), vi 

försökte närma oss deras inställning om makten ovanifrån (socialtjänst eller lag) men det gavs 

aldrig några djupare svar mer än att styrningen finns där och att de måste förhålla sig till det 

socialtjänst eller lag säger. När vi grävde djupare var de allra flesta osäkra till vad dessa 

makthavare egentligen vill eller hur lagen ska tolkas, vi tyckte oss se en vilsenhet hos de 

yrkesverksamma vilket vi förmodar har lett till egna tolkningar av EBP. Tolkningsutrymmet 

inom vården och EBP var återigen stort och vi började utröna flera attityder inom detta 

fenomen som vi tänkte analysera nedan. 

 

Attityder 
Eftersom analysen utgår ifrån de yrkesverksammas uppfattningar kring EBP, men också vad 

de tror att ungdomarna de vårdar mår bäst av, har vi som avslutande tema attityder. Temat 

grundas alltså inte bara på attityder gällande HVB-verksamheten, eller EBP från den som är 

yrkesverksam utan också vad de tror att både Socialstyrelsen, IVO och ungdomarna själva har 

för syn på den samverkan de alla är del av. Attityderna kring samverkan inom EBP tilldelas 

vikt eftersom det är i dem man finner mycket av sanningen bakom hur samverkan mellan 

EBPs agenter fungerar. Det räcker med att en av EBPs agenter inte är delaktig eller mottaglig 

för att EBPs funktion ska falla platt. Därför frågade vi informanterna vad de har för attityd till 
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socialtjänstens vårdplan kontra den genomförandeplan de själva skriver tillsammans med 

ungdomen, och hur mottaglig hen upplever att ungdomen är för behandlingen, Kim svarade:  
 

...vi behöver definiera ‘hur ser det ut’. Vilka verktyg ska vi använda som personal och behandlare i det? 

Hur vet vi att nått målet? [...] Sen är också det här med att målen också kan vara väldigt stora. Att 

ungdomen ska ha en god psykisk hälsa, vad betyder det för ungdomen, vad betyder det för 

socialtjänsten. Det behöver man också bryta ner och arbeta med delmål. - Kim 

 

Citatet tolkar vi som att Kim syftar på att de mål som socialtjänsten spaltar upp för 

verksamheten och ungdomen inför inflytten på hemmet är stora och svåra att ta på, och att det 

sedan blir upp till HVB-verksamheten att översätta dem till något som är genomförbart och 

begripligt. Sett ifrån ett NPT-perspektiv påminner det Kim pratar om mycket om Nilsens 

(2014) begrepp samstämmighet. Begreppet innebär att man som agent i en 

implementeringsprocess dels försöker skapa förståelse för vad som ska implementeras och 

dels undersöker sina möjligheter till att vara del av processen, vilket Kim gör genom att 

“bryta ner och arbeta med delmål”. Som Kim nämner görs det i samråd med både socialtjänst 

och ungdom, vilket sett ur ett Gap Mending-perspektiv bekräftar vad Heule, Knutagård och 

Kristiansen (2017) säger gällande att rollen som yrkesverksam i socialt arbete ofta blir 

överlappningen för olika samhällsskikt. I denna roll skapar Kim precis den typen av 

gemensam inlärningskurva som forskarna pratar om inom Gap Mending (ibid.), där hen tar ett 

mål ställt från ovan och gör det begripligt för både verksamheten och ungdomen, men också 

till något genomförbart genom att dela upp det i delmål. Samtidigt bevisas återigen att en 

EBP-process innebär att spalta upp ett socialt problem och en föreslagen lösning och sedan 

försöka göra det hela mätbart, vilket blir en stor del av vad EBP-processen i sig handlar om 

enligt de yrkesverksamma. Samtliga informanter var överens med Kim gällande att 

vårdplanen som skickas från socialtjänsten knappast ger någon rättvis bild av ungdomen och 

att målen är på tok för generella. Exemplet som många kom med var att handläggarna ofta 

skriver att ett mål är “god hälsa”, vilket kan innebära allt från att komma upp på morgonen till 

att vara frisk och kry fysiskt eller psykiskt. En av våra informanter gav en talande beskrivning 

av arbetet med ungdomarna och vad som läggs mest vikt på:  

 
En sak vi ser ganska ofta är att man kan leda en häst till vattnet men man kan inte tvinga den att dricka 

(instämmande, skratt) det blir liksom lite det vi såhär… vi kan öppna den här dörren så du kan få god 
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vård men vi kan aldrig tvinga dig till att ta emot vården (instämmande) så att resultatet är ju avhängt på 

hur bra vi lyckas knyta en allians och motivera och kommunicera med ungdomen - Maria 

 

Här går Maria in på själva kärnan av EBP’s riktlinjer, nämligen att verksamhetens syfte och 

mål ska vara att uppnå god vård för ungdomen i enlighet med 6:1 SoL (2015:982). Detta är 

vad som står i lagen, och är också vad som sedan utvecklats till EBP av Socialstyrelsen 

(2019). Särskilt intressant är att det som alla våra informanter säger vara verksamt i 

behandlingsväg snarare handlar om hur mottaglig ungdomen är för vård och huruvida man 

lyckas knyta en allians mellan ungdom och behandlare. När det kommer till kritan hamnar 

alltså EBP och dess vetenskapliga grund i skymundan för vården. Här blir Herz (2012) 

forskning relevant där han beskriver hur man inte kan bevisa att behandlingen är vad som ger 

effekt hos klienten utan att det likaväl kan vara exempelvis tilltro till socialarbetaren som gör 

skillnad i slutändan. Ser man det ur hans synvinkel blir alltså huvudfrågan att ha kompetent 

personal som värnar om ungdomen snarare än att ha en bestämd process. När vi frågade en 

annan informant om dennes åsikt kring HVB-behandling som val av insats blev svaret 

följande: 

 
Mm, jag hade önskat att samhället var utformat på ett annat vis, om man ska se det på den nivån, att 

man inte ska behöva hamna på ett HVB. [...] Där familjehem inte finns eller räcker till8 

, då är HVB faktiskt bra under en kortare period. inget man ska bo för länge i, för att det är så speciellt 

att bo så här, man behöver kärlek och omsorg på ett annat vis än en personalstyrka kan ge, omsorg kan 

vi ge, men vi kan aldrig vara substitut för en förälder eller annan person i den bemärkelsen - David 

 

Davids uppfattning är något som samtliga informanter har varit eniga om: HVB-behandling är 

inte något man egentligen vill behöva sätta in som insats för ungdomar, men det är det som 

finns tillgängligt i dagens samhälle. David kommer i den senare delen av citatet in på något 

som han ser som det viktigaste i vården men som inte heller handlar om EBP, nämligen den 

kärlek och omsorg man behöver som ungdom. Återigen rör det sig om att ungdomen ska få de 

allianser och relationer som behövs snarare än att man ska följa riktlinjer för hur det sociala 

arbetet ska utformas. EBP blir i många fall av de citat som framkommit i analysen prov på 

den samstämmighet Nilsen (2014) pratar om inom NPT: att EBP används som ett begrepp för 

att skapa en gemensam förståelse, snarare än något som ska genomsyra varje steg av 
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HVB-behandlingen. De sista citaten handlar därför om hur informanterna ser på EBP, och om 

det är något som går att förlita sig på till fullo: 
 

Heldygnsvård kan vi liksom inte bedriva behandlingsarbete utifrån en manualbaserad behandling. Men 

eeh vi försöker ju… liksom låta vårt behandlingsarbete influeras av eeeh evidens - Fredrik 

 

Fredrik ger en sammanfattande beskrivning på vad man kan utröna enligt analysen ovan, 

nämligen att EBP i sig kanske inte är något man riktigt kan följa till punkt och pricka i ett 

socialt arbete med människor enligt de professionella. Däremot att låta evidensen vara något 

som influerar behandlingen, genom exempelvis beprövade metoder och forskningsbaserad 

kunskap är något Fredrik och övriga informanter ställer sig positiv till. Något som analysen 

avhandlat tidigare men som också är något som framkommer i många svar är tanken på att 

EBP blir ett uttryck för att arbeta evidensbaserat och precis som Fredrik säger, snarare är 

något som influerar arbetet än styr det i slutändan. Härigenom har man skapat ett habitus 

(Bourdieu, 1992) i det sociala arbetet för att använda de verktyg och metoder som ska ingå i 

det praktiska arbetet enligt EBP, men också för att sålla bort de delar man inte tycker är 

användningsbara i praktiken. Bortsållandet av vissa beståndsdelar är absolut inget Fredrik är 

ensam om utan återfinns hos samtliga informanter, vilket stärker tanken på att det är en doxa 

som finns inom HVB. Avsutningsvis svarade även Kim på vad hen har för uppfattning om ett 

socialt arbete grundat i EBP:  
 

Har vi utopiska evidensbaserade behandlare så är det bra. Har vi inte det så tror jag det är dåligt. Där 

håller jag med Marcus Hertz på hans senare, att det kan också bli dåligt med för mycket styrning och 

klinisk styrning för det är människor vi har att göra med och vi kan inte säga att ett plus ett är två utan 

ibland blir det tre ibland blir det fyra [...] Vad för slutsatser kan man dra egentligen? För jag tänker vi 

samlar mycket statistik. Vi har uttalat vad vi gör, vi följer upp hur det gått och på det sättet kan vi 

omvandla det till siffor. Men man förlorar mycket på det. Samtidigt på ett organisatoriskt plan så kan 

jag se mönster utifrån det som hjälper oss att bli bättre. Men desto närmare man kommer ungdomarna 

med de siffrorna desto mindre betyder dem - Kim 

 

Kim betonar att EBP’s styrning pekar på ett system där man har ett visst antal bestämda 

lösningar på ett visst antal bestämda problem. Samtidigt menar Kim att människan är mycket 

komplexare än att alltid kunna vänta samma resultat av samma metod, vilket gör själva 

mätningen komplex. Kim menar vidare att styrningen enligt Herz (2012) och hen själv är 
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något problematisk när man vill låta den influera arbetet i för hög grad, och vidhåller istället 

den “evidensbaserade behandlaren” som något önskvärt för att uppnå god vård. En 

inkonsekvens vi ser i detta är att det i så fall hade blivit behandlaren snarare än behandlingen 

som sågs som evidensbaserad, vilket hade lett till att allt behandlaren gör i slutändan är 

likställt med evidens. Klyftan mellan behandlade och ungdomen hade i så fall förstärkts 

eftersom behandlarens ord mer eller mindre blir lag, något som går i motsatt riktning än Gap 

Mendings tanke om mer välbalanserade maktförhållanden.  

 

Senare delen av citatet betonar också den gränsdragning mellan brukare och socialarbetare 

man vill sudda ut inom Gap Mending (Heule, Knutagård & Kristiansen, 2017). Här säger Kim 

att de mätningar man presenterar för ungdomarna gör att klyftan mellan behandlare och 

ungdom växer, när syftet med själva uppvisandet egentligen är att sätta upp gemensamma mål 

mellan agenterna. Vi tolkar Kims uppfattning som att EBP därigenom förkroppsligar de 

maktförhållanden som framkommer i lagen där professionen innehar makten och ungdomen 

blir mottagare av den. Det uppstår ytterligare inkonsekvens i att målet med EBP är att säkra 

god vård på vetenskaplig grund när behandlarna själva är mestadels eniga om att god vård inte 

uppnås med EBP, utan snarare i relationen mellan ungdom, familj, socialtjänst och 

behandlare. Det låter på samtliga informanter som att rätt väg att gå i vården snarare är att 

“mend the gap” genom det erkännande Honneth (2000, se Heule, Knutagård & Kristiansen, 

2017) pratar om än att “mind the gap” vilket blir vad man gör när man pekar på kontroll och 

styrinstrument som IVO.  

 

Avslutande Diskussion 
Till att börja med var alla informanter överens om att HVB som insats för ungdomar med 

sociala problem inte är önskvärt i en utopi, men att det är den bästa lösningen som finns att 

erbjuda i dagens läge. De hade också gemensamt att de hade många års erfarenhet och gav ett 

högst kompetent intryck, och brann allesammans för sina ungdomars bästa. Däremot kan man 

ställa sig frågande till om deras arbetssätt kan likställas med Sacketts (1996) EBP, vilket 

enligt vad som framkom i analysen verkar vara svårt att besvara även för de yrkesverksamma.  
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Vi inledde uppsatsen med att beskriva EBP som en trend och nu efter hela arbetets förlopp 

kan vi inget annat än att konfirmera. För att se tillbaka till vår första forskningsfråga om vad 

EBP innebar för yrkesverksamma inom HVB, så svarade de flesta av våra informanter att de 

kopplade EBP till bland annat diverse mätinstrument, att göra vårdplanens diffusa mål 

mätbara för att presentera resultat eller använda olika behandlingsmetoder, det vill säga 

evidensbaserade metoder snarare än EBP. För att återblicka till grundidén om EBP som ska 

vara en aktiv avvägande process för att uppnå den bästa tillgängliga vården med vetenskaplig 

grund i samråd med brukaren (Sackett, 1996), så var det ingen informant som beskrev EBP på 

precis det sättet. Till och med de informanter vi valde att kategorisera som evidenspraktiker 

som evidensanvändarna har som kunskapskälla upplevde vi som osäkra inför mer djupgående 

frågor om EBP, exempelvis finns tydliga exempel från analysen där evidenspraktikern Kim 

beskrev evidensbaserat arbete som “flummigt och svårt”. I samma citat pratade Kim om 

internaliserade evidensbaserade behandlare men menade att man skulle bedriva arbetet mer på 

känn med sin tysta kunskap snarare än att aktivt leta efter vetenskaplig grund eller nya 

insikter. Vad vi anser oss kunnat påvisa med vår analys av det här fenomenet är att 

yrkesverksamma därmed utvecklat en egen tolkning av EBP som inte likställer sig med 

Sacketts originella idé om EBP. Vi såg parter på båda sidor som försökte, sett från NPT, ingå 

i en samstämmighet gällande EBP. De försökte alltså skapa sig en bild av vilka möjligheter de 

hade att faktiskt ta del av implementeringen av EBP, men eftersom det fortfarande var mycket 

förvirring i själva grunden till vad EBP är så tappade det kollektiva agerandet att 

implementera EBP sin substans. Detta stödjer Bergmark och Lundströms (2011) tes om att 

kopplingen mellan forskning, profession och brukare behöver bli starkare i och med att inte 

ens gruppen som var “evidenskunnig” hade tillräcklig kunskap för att uppnå vad EBP i sin 

grundidé syftar till att uppnå.  

 

Riktlinjemodellen som är ett implementerat styrningsförsök från Socialstyrelsen (2019) i att 

utbilda evidensanvändarna gällande vad en HVB-behandling ska innefatta, verkar även den ha 

misslyckats när våra informanter inte kunde uppge någon samstämmighet om vad god vård 

innebär på vetenskaplig grund. Däremot verkar alla informanter ha en god människosyn med 

stor empati och ett utmärkande brukarperspektiv där alla återgav hur viktigt det är att skapa en 

allians med ungdomen. Detta går att kontrastera mot Bergmarks och Lundströms (2011) 

46 



Lunds Universitet  
Socialhögskolan  
SOPA63, HT20,  
Jesper Lindh & Ludvig Josefsson 
 
forskningsresultat där endast en av tio tillfrågade socialarbetare förknippade EBP med 

stärkandet av brukaren. 

 

För att svara på vår andra forskningsfråga om de yrkesverksammas uppfattning om EBP så 

ser vi en majoritet som var positivt inställda till EBP och det var en tydlig minoritet som var 

tveksam till om EBP kunde implementeras inom HVB. Enligt Bergmark och Lundströms 

(2011) forskningsresultat kan man dra slutsatsen att skeptiker till implementeringen av EBP i 

socialt arbete anser att forskningen kring socialt arbete inte är i behov av vidare utveckling. Vi 

vill dock kasta nytt ljus på deras resultat eftersom en av våra informanter, som var skeptisk till 

EBP, faktiskt lägger tid på att läsa ny vetenskap och utöka sin kunskap inom området. 

Gällande att aktivt läsa vetenskapliga artiklar som är en del av EBP-processens riktlinjer att 

ständigt leta efter “den bäst tillgängliga kunskapen” så var det hälften av våra informanter 

som sa att de aktivt läser vetenskapliga artiklar. Detta är ett högre antal än utifrån Bergmark 

och Lundströms (2011) forskning där endast en av tio läste vetenskapliga artiklar. Vi är dock 

medvetna om att vår studie inte är tillräckligt omfattande för att tillförlitligt säga något om 

hela HVB-populationen (Bryman, 2018) utan snarare ger en fingervisning till våra 

forskningsfrågor. Vidare är våra informanter inte heller anställa “på golvet” utan är 

allesammans högutbildade akademiker med betydande roller i sina respektive organisationer. 

Vi fick inför intervjuerna en känsla av att de blev handplockade av organisationerna för att 

bäst kunna besvara frågor gällande EBP, och undrar därför hur svaren hade sett ut om man 

istället fått tag i någon som var timanställd och arbetar med brukarnära. Vidare finner vi det 

av intresse att informanterna, trots handplockningen, inte kunde besvara frågorna kring EBP 

till punkt och pricka, vilket ytterligare påvisar EBPs komplexitet. Vi riktar alltså ingen kritik 

mot våra informanter utan ifrågasätter snarare huruvida EBP är möjligt att göra till något 

konkret för den som är yrkesverksam. 

 

Med det sagt svarade majoriteten av våra informanter att EBP är något som bör 

implementeras samtidigt som de var tveksamma till hur, eftersom kunskapen saknas, och 

särskilt för att behandlingsarbetet är så pass flytande och komplext. Utifrån vårt resultat så har 

Socialstyrelsens grundsyfte, att försöka navigera komplexiteten i behandlingsarbete inom 

HVB med EBP, fallit platt i verkligheten. Vidare upplevde våra informanter inte att 

Socialstyrelsens reflexiva övervakning med bland annat IVO i spetsen, som ska se till att 
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HVB-verksamheterna följer Socialstyrelsens rekommendationer, har särskilt stor påverkan på 

behandlingen. Detta styrker Pålssons (2018) forskning om att IVO endast säkerställer minsta 

möjliga vårdkvalité och inte ger rekommendationer eller förbättrar vården, därmed uteblir 

även EBP från granskningen.  

 

Varken ovanifrån eller underifrån verkar det finnas forum som motiverar de yrkesverksamma 

tillräckligt att tänka i linje med EBP. Vi tolkade en av våra informanter som att EBP ansågs 

vara mer kopplat till den akademiska världen och kallade det ett “socionomord”, som inte var 

särskilt tillåtande att samtala om på arbetsplatsen. Sett ur Bourdieus (1992) teori kan man se 

ovanstående beteende på arbetsplatsen som en doxa, där en diskussion kring “socionomord” 

inte var välkommen eftersom den utmanade doxans existens. Beteendet påminner också om 

den kognitiva medverkan man pratar om inom NPT (Nilsen, 2014) där agenterna som vägrar 

diskutera forskning berättigar sitt handlande inom själva behandlingen och inte ser den som i 

behov av förfinande eller ny evidens, eftersom deras egna tolkning av EBP eller behandling 

anses vara tillräcklig. Vi menar att det behövs en bättre samverkan mellan agenterna för att 

EBP ska fungera, kommunikationen mellan agenterna behöver bli tydligare och mer 

transparent. Det krävs också att agenterna utbildar varandra om respektive perspektiv för att 

skapa den gemensamma inlärningskurva Gap Mending pratar om, både vad som är 

genomförbart i behandlingen och om vikten att ta del av de senaste vetenskapliga rönen. Som 

Maria sa, “man kan leda en häst till vatten men man kan inte tvinga den att dricka” - vilket 

gäller för alla agenter inom EBP.  

 

Avslutningsvis kommer EBP från det medicinska fältet och är därmed skapat från ett fält som 

ofta har mindre faktorer i en behandling än vad det sociala fältet har. Vi ställer oss frågande 

till om det ens är möjligt att utföra behandling med säker vetenskaplig grund, åtminstone i 

dagens läge eftersom socialt arbete är ständigt flytande. Forskningen verkar ligga efter 

verkligheten samt kan vara delad eller osäker gällande vad som är bäst val av insats 

exempelvis om man ska sätta in KBT eller psykoterapi, familjebehandling eller HVB. Alla 

insatser ger önskvärda effekter men att kräva från den enskilde professionelle att välja och 

veta vad som är “bäst” insats ser vi som omöjligt. En professionell bedömning kommer 

oavsett hur långt EBP än kommer i sin implementering vara grundad i en kvalificerad 

gissning, ett antagande eller en känsla. Med det sagt misstror vi inte de yrkesverksammas 
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kompetens utan snarare att den är omfamnad av mycket tyst kunskap. Detta tycker vi oss ha 

kunnat påvisa med Bourdieus (1992) teori om habitus och doxa, det vill säga sådant som är 

svårt att mäta eller generalisera - men det gör inte själva bedömningen mindre värdefull. Som 

Kim så vackert sa “desto närmare man kommer ungdomarna med de siffrorna, desto mindre 

betyder dem”. Vi avslutar med att ställa oss frågande till om EBP egentligen är den bästa 

lösningen för HVB, eller om det behöver arbetas fram något annorlunda koncept som passar 

det sociala arbetets komplexa praktik bättre.   
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Bilaga 1 
Intervjuguide 

Intro 

● Vad heter du? 

● Vad jobbar du med nu? (titel, omfattning, heltid etc?) 

○ Har du egenansvar över någon brukare? 

● Vad har du för tidigare erfarenhet? 

○ Utbildning? 

○ Tidigare jobb? 

● Kan du kort beskriva er verksamhet? (målgrupp, ideologi, etc) 

○ Kan du ge något exempel på hur er behandlingsprocess ser ut? 

○ Hur länge brukar er målgrupp i genomsnitt vara i behandling? 

 

Huvudtema 

● Skulle du säga att ni arbetar evidensbaserat på ditt jobb? 

○ Vad är evidensbaserat arbete för dig? 

○ Brukar du tänka på att arbeta evidensbaserat, isåfall hur? 

 

Brukarperspektiv: 

● Hur anpassar ni vården efter brukarens situation och önskemål? 

● Hur hanterar ni när viljor mellan brukare och personal/chef/handläggare skiljer sig? 

● Vem tar man mest hänsyn till när åsikter gällande behandlingen skiljer sig åt mellan 

exempelvis föräldrar, handläggare och eller brukaren? 

● Anser ni att officiella dokumenten (vårdplanen) ger en rättvis bild av ungdomen? 

○ Vad tycker ni om handläggarnas vårdplan gentemot er genomförandeplan?  

 

● Kan man säkerställa att ungdomens kortsiktiga behandlingsmål inte bara är tillfälliga 

(dvs. glöms bort) Isåfall hur? 

 

Den professionelles expertis: 
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● Vad anser du är god vård? 

○ Vad anser du varit mindre bra?  

○ Hur gör ni för att anpassa vården? 

● Vad för typ av utbildning får er personal innan de sätts i arbete? 

○ Får ni kontinuerlig utbildning? 

○ Hur upplever du utbildningsnivån, behövs mer/mindre? 

● Hur ser ni till att hålla er uppdaterade kunskapsmässigt inom socialt arbete? 

○ Har ni avsatt tid för påläsning?  

○ Läser du vetenskapliga artiklar eller dylikt? (poddar) 

● Vad är tecken på att behandlingen fungerar, vad anser du är verksamt? 

○ Hur motiverar du att behandlingen fungerar i samtal med handläggare eller 

familj? 

● Vilken typ av evidens använder ni för att bevisa för handläggaren att målen som 

framgår i vårdplanen eller genomförandeplanen är uppnådda?  

● Vad har du för åsikter om andra HVB-hem med/utan specifika målgrupper (efter t ex 

kön)? 

● Tycker du att HVB-hems bör ha en snäv eller vid målgrupp? 

○ Varför? 

 

Bästa tillgängliga kunskap: 

● Använder ni eller er verksamhet någon specifik metod i behandlingen? 

○ Vilken/vilka?  

○ Hur ofta använder du metoden? 

○ Hur bra anser du att den är? 

○ Tycker du fler HVB-hem borde använda samma metod? 

○ Skulle önska att ni hade annan/andra metoder? 

● Vad tycker ni om HVB som val av insats för personer med sociala problem? 

○ Vilka sociala problem är de vanligaste ni stöter på? 

○ Anser du att det finns mer eller mindre lämpade målgrupper för HVB? 

● Vad tror du är största anledningen till placeringen på ett HVB hem? 

○ Vad tror ni att ungdomarna själva skulle säga? 

○ Vad skulle gemene handläggare säga? 
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■ delar du denna uppfattning? 

● Vad tror du avgör varför vissa individer stannar länge (årtal) i behandling medan andra 

endast stannar några månader? 

● Hur skulle det påverka arbetet att ha mer riktlinjer från chef eller socialförvaltningen? 

○ Mindre riktlinjer? 

● Har du några förslag på hur HVB-verksamheter gör det de ska göra? 

○ Anser du att det behöver vara mer eller mindre tillsyn på HVB-verksamheter? 

 

Avslut 

● Hur mäter man egentligen “framgång” i evidens? 

● Har din syn på evidens och vad det innebär ändrats under intervjuns gång? 
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