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Sammanfattning 

Denna rapport undersöker tillit och legitimitet för beslut om insatser i socialt arbete, det vill säga 

de individbeslut där det bestäms hur man ska arbeta för att uppnå de målsättningar som 

eftersträvas. Enligt Socialtjänstlagen kan den lokala nivån bestämma vilka metoder de vill 

använda för att nå upp till de mål som lagen anger. Hur skapas då tillit och legitimitet för de 

insatsval som görs på den lokala nivån? En utgångspunkt för rapporten är att utredningar och 

bedömningar av sociala behov till stor del är en kunskapsdriven verksamhet. Kunskap gör att det 

går att underbygga ett beslut, där en insats premieras framför en annan, och att kunskap därmed 

är centralt för att skapa tillit och legitimitet för insatsval.  

Ett av rapportens huvudresultat är identifikationen av fem olika kunskapsbaser som på relativt 

diversifierade sätt bidrar med tillit och legitimitet till val och utformning av insatser: 

nämndemannastyrning, professionalism, statlig kunskapsstyrning, brukarinflytande och 

organisationsstyrning. Rapporten visar, genom litteraturgenomgång och empiriska studier, att 

dessa kunskapsbaserna samexisterar och att enskilda beslutsprocesser karaktäriseras av en slags 

förhandling mellan olika aktörer och kunskapsformer involverade i beslutsprocessen. Samtidigt 

visar rapporten att Sveriges kommuner har lite olika inriktning gällande vilken form av kunskap 

som främst premieras: en kunskapsprofil premierar generaliserbar kunskap som vetenskap, EBP 

och organisatorisk kunskap; en premierar lokal kunskap från lekmän och brukare och en grupp 

av kommuner har en mer pluralistisk kunskapsprofil.  

Rapporten är indelad i fyra delar: en introduktion av tillit och legitimitet inom socialt arbete (del 

1), en litteraturbaserad genomgång av olika kunskapstraditioner inom socialt arbete och dess 

relation till tillit (del 2), empiri från ett pågående nationellt forskningsprojekt om utformandet av 

insatser inom socialtjänsten (del 3), samt sammanfattning och diskussion (del 4). 
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Tillit och legitimitet för beslut om insatser i socialt arbete 

 

Denna rapport undersöker tillit och legitimitet för beslut om insatser i socialt arbete, det vill säga 

de individbeslut där det bestäms hur man ska arbeta för att uppnå de målsättningar som 

eftersträvas. Finns det tillit till att det sociala arbetets praktik har förmågan att välja och utforma 

insatser som på ett effektivt sätt kan uppnå dessa målsättningar? Vad baseras i sådant fall denna 

tillit på? Vilken aktör är mest central för att etablera denna tillit?  

Varför är det viktigt med tillit när det gäller beslut om insatser i socialt arbete? En orsak är 

att dessa beslut präglas av två aspekter som brukar lyftas fram som centrala för behovet av tillit: 

sårbarhet och valmöjligheter (Luhmann, 1979; Möllering, 2001; Skinner, Dietz, & Weibel, 2014). 

Om det inte finns osäkerhet, risk eller valmöjligheter inblandat i handlingar eller beslut så finns 

inget behov eller ens möjlighet för tillit att skapas (Lewis & Weigert, 1985, p. 970). Socialt arbete 

är sårbart eftersom man arbetar med människor med svåra levnadsvillkor, där stöd- och 

behandlingsinsatser kan få långtgående konsekvenser för mottagaren i både positiv och negativ 

riktning. Om adekvata insatser inte kan väljas ut och genomföras med hög kvalité så kan det 

potentiellt leda till negativa konsekvenser. Kunskapssammanställningar har visat att insatser inom 

socialt arbete till och med kan vara kontraproduktiva och farliga, vilket innebär att klienter 

hamnar i en sämre psykosocial situation än innan behandlingen genomfördes (Petrosino, Turpin-

Petrosino, & Buehler, 2003). Omvänt, kan en lyckad genomförd behandling innebära långtgående 

positiva förändringar för den enskilda. Det sociala arbetet präglas därmed av hög grad av 

sårbarhet, risk och osäkerhet vilket gör att behovet av tillit ökar. Brukarna av insatser måste 

kunna känna tillit så att genomförandet av stöd- eller behandlingsinsatser, trots denna osäkerhet, 

framstår som en bra idé. I ett bredare perspektiv så är en medborgerligt förankrad tillit och 

legitimitet för verksamheten viktig, exempelvis utifrån ett intresse i att skattepengar används 

effektivt eller anhörigperspektiv, där man vill att anhöriga och bekant ska få effektiv hjälp. 

Gällande valmöjligheter så ger socialtjänstlagen ett stort handlingsutrymme gällande vilka 

insatser som ska användas i olika situationer. Det är inte adekvat att detta bestäms genom lagar då 

det skulle leda till en standardisering som gör att insatser inte kan anpassas till den enskilda 

brukarens unika uppsättning problem och kontext (Hasenfeld, 2009, p. 21). Beslutsprocessen 

innebär istället att i varje enskilt ärende sker en noggrann kartläggning och urval av den mest 

adekvata metoden/insatsen, medan övriga utesluts. Man måste också göra val gällande 

genomförandet av insatserna: längd, intensitet, utförare, etc. Det blir här viktigt, både för 

huvudmän, lokal ledning och medborgare, att man det finns tillit till de avvägningar och val som 

görs under denna beslutsprocess. Forskning visar dock att grunden för dessa avvägningar och 
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beslut präglas av ambivalens och osäkerhet. Internationella studier visar att behandlingsbeslut 

ofta innefattar många aktörer (Handler & Haveman, 1979; Smith & Donovan, 2003) där 

professionella ofta begränsas av organisatoriska strukturer, andra professionella, medborgare och 

politiker (Garrow & Hasenfeld, 2016). Istället baseras beslut på en rad olika kunskapsformer som 

vetenskap, brukarkunskap, organisatorisk kunskap, beprövad erfarenhet och personlig visdom 

(Drury-Hudson, 1999; Pawson, Boaz, Grayson, Long, & Barnes, 2003; Sheppard, 1995; 

Trevithick, 2009). Gällande svenska förhållanden så visar studier att både på den statliga 

policynivån (Wollter, Oscarsson & Segnestam Larsson, 2019) och i den lokala praktiken (Avby, 

2015; Blom, Morén, & Nygren, 2013; Nordlander, 2007) präglas av kunskapspluralism. Historiska 

studier visar att denna pluralism har skapats genom en ”sedimentering”, där etableringen av nya 

kunskapsformer gjort att allt fler aktörer blir involverade i beslutsprocessen (Wollter, 2019).  

Tillit och legitimitet är således centralt för möjligheterna att överkomma den känsla av 

sårbarhet, risk och osäkerhet som finns kopplad till utformandet av insatser. Om det finns tillit 

och legitimitet för den offentliga förvaltningen kommer de lättare kunna genomföra sina uppdrag 

och uppfylla sina målsättningar eftersom människor i större utsträckning kommer följa 

instruktioner och stödja deras vägval. Rothstein (2012, p. 2) menar att,” If the legitimacy and 

trustworthiness of the civil service is low, it will be difficult for them to implement many policies, 

which in its turn may spur even more distrust between citizens and the administrative agencies”. 

Om de flesta i ett samhälle känner en sådan tillit så framstår institutionen som legitim och dess 

utövande av makt som berättigad och människor tenderar att följa deras instruktioner (Jackson & 

Gau, 2016). Begreppen tillit och legitimitet överlappar således varandra genom att båda grundar 

sig i en bedömning av lämplighet: legitimitet att utöva makt förutsätter att det finns tillit till att 

den används på ett bra sätt (Tyler, 2006a, 2006b). Tillit och legitimitet innebär också att 

människor tenderar att följa instruktioner vilket skapar bättre möjligheter för positiva 

behandlingseffekter. På andra sidan av spektrumet finns misstro och illegitimitet: människor har 

ingen tilltro till adekvat behandling och positiva utfall och anser således inte maktutövandet är 

berättigat. I detta spektrum mellan tillit och misstro, legitimitet och illegitimitet, värderas och 

bedöms professionerna inom socialt arbete (t.ex. psykologer, psykoterapeuter, socionomer, 

psykiatriker). Studier visar på relativt stor variation gällande förtroendet för de olika 

välfärdsprofessioner: allmänheten har återkommande högt förtroende för exempelvis läkare, 

medan förtroendet för psykologer och socionomer är återkommande lågt (Björngren Cuadra & 

Fransson, 2012; Nilsson, 2014).  

Slutligen är det viktigt att undersöka tillit för utformningen av offentligt socialt arbete i 

relation till de politiska ambitioner att skapa en mer tillitsbaserad styrning av offentlig sektor som 
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aktualiserats i och med Tillitsdelegationens arbete (Swedish government, 2018). Rapporten syftar 

till att bidra till denna diskussion, genom att presentera djupgående tillitsskapande strukturer 

inom ett fält där behovet av tillit är stort. Hur etableras tillit inom ett fält som präglas av både 

handlingsutrymme, osäkerhet och risk och har gjort den under längre tid? En anledning till att 

fokusera på fältets mer djupgående strukturer är att tillit beskrivs som något som är svårt att 

tvinga på uppifrån, utan snarare som något djupt rotat, en seg struktur som tar lång tid att 

etablera inom ett samhälle och dess individer (Luhmann, 1979; Uslaner, 2002). Det går således 

inte att tvinga på människor tillit till det sociala arbetets praktik. Vad finns det då för grund för 

tillit och hur har de etablerats? Vad händer om människors inställning snarare präglas av misstro? 

Rapporten fokuserar på offentligt socialt arbete till enskilda individer som bland annat genomförs 

inom Statens Institutionsstyrelsen (SIS) och den kommunala socialtjänsten. I vissa fall tas 

exempel upp som också har bäring på andra närliggande områden inom psykosocialt 

förändringsarbete, som exempelvis psykologers behandlingsarbete, men då betonas denna 

avvikelse.  

Rapporten är indelad i fyra delar. I del ett introduceras tillit och legitimitet samt dess plats 

inom socialt arbete. I del två presenterar en litteraturbaserad genomgång av olika djupgående 

strukturer, med bas i olika kunskapstraditioner, för att skapa tillit och legitimitet inom socialt 

arbete. I del tre presenteras empiri från ett pågående nationellt forskningsprojekt om utformandet 

av insatser inom socialtjänsten (Nationella imperativ och lokala praktiker. Vetenskapsrådet 

projektnummer 2014–1577). Del fyra innehåller sammanfattning och diskussion, med fokus på 

vad rapportens slutsatser kan ha för bäring inom andra välfärdsområden och för 

Tillitsdelegationens fortsatta arbete. 
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DEL 1 - Tillit och legitimitet i offentligt socialt arbete 

Tillit och misstro präglar människans sociala liv genom relativt omedveten och oreflekterade 

känslor men även empiriskt välbelagda avvägningar. Den mest grundläggande formen av tillit 

handlar om huruvida vi litar på människor i allmänhet eller inte. Detta kallas för generell tillit, det 

vill säga om vi har förtroende för människor vi inte känner eller har någon större kännedom om, 

vilket kan kontrasteras mot en partikulär tillit, det vill säga om vi har förtroende för kända 

individer som exempelvis familj, vänner och kollegor (Uslaner, 2002). Dessutom har vi olika grad 

av tillit och misstro inför organisationer och andra former av sociala nätverk. Studier har visat att 

allmänheten har varierande grad av tillit till formella statliga institutioner (Rothstein & Stolle, 

2001), lokalsamhället (Trägårdh, Wallman Lundåsen, Wollebaek, & Svedberg, 2013) och 

professioner (Björngren Cuadra & Fransson, 2012). Som vi konstaterade inledningsvis så är tillit 

centralt för beslutsfattande i offentligt socialt arbete eftersom det är intimt förknippat med 

sårbarhet, osäkerhet och valmöjligheter. I denna del presenteras forskning om hur tillit kan 

påverka en sådan situation inom offentligt socialt arbete. 

En utgångspunkt för studier om tillit för det offentliga är att den offentliga förvaltningen 

har lättar att genomföra sina uppdrag effektivt om deras relation till allmänheten präglas av tillit. 

Behovet av tillit och legitimitet för den offentliga förvaltningen har sin grund dess behov av 

individuella bedömningar och anpassning till situation och kontext, då lagar inte kan beskriva hur 

tjänstemän vid frontlinje ska göra i varje enskild situation (Rothstein, 2012) komplexa och 

dynamiska områden som socialt arbete ökar behovet av situationsanpassade beslut och 

individuella bedömningar och därmed behovet av tillit. Dessa områden karaktäriseras av att 

centraliserade och standardiserade beslutsprocesser svåra att applicera och att vi istället måste ha 

tillit till individuella bedömningar (Lipsky, 2010; Rathgeb Smith, 2012). Inom ett dynamiskt 

område som socialt arbete finns därmed ett stort behov av tillit för dessa individuella 

bedömningar och det handlingsutrymme. Tillit gör att människor inte tror att ett givet 

handlingsutrymme kommer att utnyttjas, medvetet eller omedvetet, för egen vinning eller präglas 

av illvilja, dumdristighet och inkompetens (Baier, 1986; Weber & Carter, 1998). Tillit skapar en 

tilltro till att man inom det sociala arbetet kommer kunna välja ut insatser som kommer vara 

effektiva för den enskilda och inte välja exempelvis ogenomtänkte eller skadliga insatser. Tillit gör 

att man istället accepterar att saker kan gå fel utom ens kontroll men har en tilltro till att de i de 

flesta fall inte kommer att göra det (Mayer, Davis, & Schoorman, 1995). En hög nivå av tillit till 

välfärdens professionella innebär att man litar på att de ”handlar rätt [...] även när ingen ser på” 

(Ahlbäck Öberg & Widmalm, 2016).  Tillit innebär en grundläggande trygghet av att människor 
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kommer göra sitt bästa och att saker därmed inte går fel i så stor utsträckning (Giddens, 1999; 

Luhmann, 1979, 1988).  

Den centrala frågan är om, och i så fall hur, professioner på välfärdens frontlinje (t.ex. 

social arbetare) kan lyckas etablera en sådan tillit för deras individuella avvägningar och 

bedömningar? En central ståndpunkt i litteraturen är att tillit för professionellt beslutsfattande 

påverkas av deras förmåga att rättfärdiga, förklara och motivera de val han eller hon gör i 

utformandet av åtgärder (Hupe & Hill, 2007). Att kunna rättfärdiga valet av åtgärd är extra viktigt 

i beslutsprocesser som är förknippat med stort handlingsutrymme, risk och osäkerhet (M. Scott & 

Lyman, 1968). Förmågan att kunna motivera åtgärder innebär att man kan ta ansvar för 

genomförandet av politiska målsättningar (Bovens 1998; Meijer  & Bovens, 2005). För 

professioner som arbetar i välfärdens frontlinje, så kallade Street-Level Bureaucrats, så utkrävs 

ansvar och rättfärdigande av vägval från flera olika håll: från offentliga förvaltnings politik, lagar 

och ledning; från professionella kollegor och professionsorganisationer; och från deltagande och 

engagerade medborgare (Hupe & Hill, 2007). Brante (2014) menar att tilliten till professioner till 

stor del vilar på dess förmåga att systematiskt och kunskapsbaserad bedöma, utforma och 

genomföra effektiva åtgärder på ett sätt som verkar motiverat och rättfärdigat. En aspekt av 

detta, som både kan stärka och minska tilliten, är de professionellas förmåga att anpassa åtgärder 

till de komplexa och oförutsägbara situationer de möter i sitt dagliga arbete (Fox 1974; Hupe & 

Hill, 2007).  

På andra sidan av spektrumet finns misstro. Som Trägårdh (2018) beskriver så 

implementerades många idéer och system för kontroll och granskning av offentlig sektor från 

länder som präglas av låg tillit till det offentliga. Den relaterade frågan är om dessa reformer var 

nödvändiga då forskning visar att det offentliga har relativt stort förtroende för välfärdsstaten och 

de politiska institutionerna (Nilsson, 2014; Rothstein & Stolle, 2001). De reformer i riktning mot 

en kontrollbaserad styrning har bidragit med negativa konsekvenser för den offentliga sektorn: 

stor del av medarbetarnas arbetstid läggs på administration och dokumentation istället för service 

och bemötande (Ljung & Ivarsson Westerberg, 2017); och minskat handlingsutrymme gör att 

medarbetares kompetens, kunskap och engagemang inte kan tillvaratas fullt ut (Almqvist, 2006; 

Honig, 2018; Mintzberg, 2017) och höga ekonomiska transaktionskostnader för exempelvis 

granskning och uppföljning (Trägårdh, 2018). 

Beviljandet av individuella insatser i offentligt socialt arbete präglas i hög utsträckning av 

ett sådant handlingsutrymme. Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) ramlagskonstruktion innebär att 

enbart lagarna enbart bestämmer målsättningar, medan genomförandet överlämnas att utformas 

på den lokala nivån. I förarbetena till socialtjänstlagen förklaras att i lagen ”anges målen, inte 
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vägen dit. […] Ju bättre lagstiftaren i lagen anger mål och syften, desto mindre blir behovet av en 

fast, detaljerad reglering” (Reg. prop. 1979/80:1, s. 140). Dessutom slås det fast att ”varje enskilt 

fall måste bedömas för sig […] låta brukarens behov styra valet av insats” (Swedish government, 

1979, p. 526) och att det inte går ”att nämna alla situationer som kan ge bistånd” (Prop. 

1979/80:1, s. 183). För att ytterligare poängtera individanpassning så skrevs flexibilitetsprincipen 

in som en av lagens sex bärande principer. Det innebär att stöd- och behandlingsinsatser inte ska 

beviljas utifrån förutbestämda standards eller vad som är tillgängligt, utan utifrån en bedömning 

av vilken form av insats som passar bäst för individens behov. Dessa grundläggande principer 

ansågs fortsatt giltiga då lagen uppdaterades 2001 (Swedish government, 2001a). Detsamma gäller 

närliggande professioner inom psykosocialt förändringsarbete. Psykologer som utför socialt 

arbete inom sin psykologkompetens betraktas enligt Socialstyrelsen som hälso- och 

sjukvårdspersonal, oavsett om den de undersöker, utreder och behandlar kallas för patient, klient, 

elev eller brukare och bedrivs därmed enligt lagstiftningen för hälso- och sjukvård (Sveriges 

psykologförbund, 2019). Hälso- och sjukvårdslagen slår fast att ”Målet med hälso- och 

sjukvården är en god hälsa” (2017:30, 3:1) och att man ska ”ska arbeta för att förebygga ohälsa” 

(2017:30, 3:2). Några mer detaljerade beskrivningar av vilka tillstånd som ska behandlas och vilka 

metoder som ska användas anges inte i lagen. Figur 1 illustrerar några exempel på förhållande 

mellan oönskade tillstånd och politiska målsättningar om önskade tillstånd. Mellan de oönskade 

och de önskade tillstånd finns enligt ramlagarnas konstruktion ett lokalt handlingsutrymme att 

utforma insatser som på ett effektivt sätt kan göra så att människor uppnår dessa tillstånd. 

 

Figur 1. Il lustration av det handlingsutrymmet för att uppnå vissa målsättningar enligt 
ramlagstiftning 
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Det finns dock en skillnad mellan det psykosociala förändringsarbete som genomförs enligt 

socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen, som får effekt och ställer olika krav på hur man 

utformar insatser inom handlingsutrymmet. Medan Patientsäkerhetslagen (2010:659, 6:1) säger att 

personalen inom hälso- och sjukvården ”ska utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap 

och beprövad erfarenhet” så finns inga motsvarande krav för socialtjänsten. I socialtjänstlagen 

står enbart att ”Insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet” och att ”För utförande av 

uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal med lämplig utbildning och erfarenhet” 

(2001:453, 3:3).  

Sammanfattningsvis så visar litteraturen att tillit inom planerandet, utformandet och 

genomförandet av insatser i socialt arbete anses ha stora fördelar. Samtidigt visar litteraturen att 

tillit är en seg struktur som ofta tar lång tid att etablera. I nästa avsnitt presenteras en 

litteraturbaserad genomgång av olika kunskapsbaserade modeller för att etablera tillit inom 

området. 
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Del 2 – Att använda kunskap för att skapa tillit och legitimitet i 

socialt arbete  

I denna del av rapporten presenteras en litteraturbaserad genomgång av olika strukturer för att 

skapa tillit för utformandet av socialt arbete. Syftet är att visa hur strukturerna växt fram och 

deras inneboende logik för att skapa tillit och legitimitet. En gemensam nämnare för de olika 

modellerna är att de är kunskapsdrivna. Som denna genomgång visar så har de dock sin bas i 

olika kunskapstraditioner och gör olika aktörer till de centrala makthavarna. 

 

Förtroendevalda nämndemän och lekmannakunskap 

Grunden för lokal offentlig service utvecklades genom lokal självorganisering i den svenska 

landsbygden socknar. Under 1600- och 1700-talet började socknarna organisera åtgärder inom 

områden som inte direkt hade med kyrkan att göra: rättskipning, fattigvård, underhåll av vägar, 

etc. (Furuhagen, 1996). Det har beskrivits som viktigt att det finns förtroende för de som ska 

företräda närsamhällets intressen och fatta beslut som har direkt inverkan på deras liv (Engberg, 

2005). De gamla prästprivilegierna gav prästerna rätt att vara ordförande och styra 

beslutsprocesserna. Förtroenden för prästerna baserades på att de var uttolkare av guds vilja och 

därmed kunde fatta de korrekta besluten, straffa de som gick emot guds vilja och bevilja stöd till 

de som enligt guds vilja var värdiga sådant (Furuhagen, 1996). Efter 1862 års kommunreform 

delades socknarna in i en kyrklig och en borgerlig kommun, och fattigvården flyttades över till de 

borgerliga kommunerna. Under 1800-talet och sekulariseringen av socknarna började förtroendet 

att börja baseras på val, de som hade närsamhällets förtroende valdes in för att företräda deras 

intressen. De personer från allmänheten som kom att bli lokala beslutsfattare kom att kallas 

förtroendemän och förtroendevalda. Under 1700- och 1800-talet förändrades strukturerna för 

vad sockenstämman fattade beslut om: antalet ärenden som gällde rättskipning minskade och 

antalet ärenden som gällde fattigvård ökade (Furuhagen, 1996). De fanns svag central kontroll 

gällande vilka som deltog i sockenstämman och hur beslut fattades. Vilka metoder för fattigvård 

som användes var en lokal angelägenhet och socknarna kunde själva bestämma hur de ville 

organisera fattigvården och vilka metoder de fann mest användbara (Skoglund, 1992, p. 43). Det 

fanns stor tillit till att dessa sockenledare utformade insatser på bästa sätt för fattiga, missbrukare, 

psykisk sjuka andra ”eländiga”, och det var ovanligt att övriga sockenmedlemmar sa emot de 

förslag som lades fram (Engberg, 2005).  

Grunden för tilliten gällande fattigvården var den lokala gemenskapen. Legitimiteten för att 

vanlig medborgare, lekmän, skulle fatta beslut vilade på att de hade lokal förankring och lokal 
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kunskap och därmed kunde anpassa insatser gällande exempelvis missbruk och fattigdom till 

lokala förhållanden (Bengtsson & Karlsson, 2012). Det krävdes helt enkelt mellanmänsklig tillit 

för att det ska vara legitimerat att intervenera i privata angelägenheter som fattigvården innebar 

(Pettersson, 2011, p. 30). Lekmän som beslutsfattare ansågs vidare stärka den lokala demokratin 

och förvaltningen och skapa en folkligt förankrad förmåga att lösa gemensamma lokala problem 

(Aronsson, 1999, p. 259; Bengtsson & Karlsson, 2012, p. 29). De lokala förtroendemännen 

ansågs ha flera kvalitéer som gjorde de lämpliga som beslutsfattare: som medborgarrepresentanter 

kan de övervaka byråkratin och se till tjänstemännen inte missbrukar sin makt; de hade god 

kännedom om den lokala politiken och medborgarnas behov; de hade förmågan att balansera 

olika intressen mot varandra och se till att tillgängliga resurser används på bästa sätt (Bengtsson 

and Karlsson 2012, 11). 

Traditionen med lekmän som beslutsfattare har levt vidare, både inom våra moderna 

domstolar samt för beslut på individnivå inom socialtjänsten. Kunskapsgrunden för nämndemän 

i socialtjänsten vilar fortsatt på sunt förnuft och en representation av närsamhällets värderingar 

(Forkby, Höjer, & Liljegren, 2016; Höjer, Liljegren, & Forkby, 2014; Andreas Liljegren, Höjer, & 

Forkby, 2014). Detsamma kan sägas gälla nämndemän i domstolar som anses bidra med folklig 

förankring, allmänhetens rättsuppfattning, människokännedom och livserfarenhet och 

medborgerlig insyn (Jokkala, 2008) 

En relevant fråga är hur lekmän har överlevt professionaliseringen av välfärden. Till viss del 

kan de förklaras av den kritik och misstro som finns mot professioner. För även om utvecklingen 

av professioner och vetenskapsbaserade standards har beskrivits som en av 1900-talets mest 

betydelsefulla välfärdsinnovationer, så har den professionella makten också utsatts för 

omfattande kritik (W. Scott, 2008). Kritiken innebär ett ifrågasättande av om den professionella 

kunskapsbasen verkligen så unik och överlägsen alla andra kunskapsformer (Freidson, 2001). 

Som kontrast har men lyft fram ”vanliga människors” kunskap och erfarenheter: 

lekmannakunskap, sunt förnuft, tyst kunskap, etc. Att använda vanliga människors kunskap som 

underlag för beslutsfattande har de senaste decennierna ökat inom offentlig välfärd (J. Clarke, 

2013). Detta innebär att vanliga människor behandlas som insiktsfulla kunskapsbärare, som är 

kapabla att identifiera sina egna behov och utforma åtgärder för att möta dessa behov (J.  Clarke, 

Newman, Smith, Vidler, & Westmarland, 2007; Needham, 2011). Detta perspektiv står därmed i 

kontrast till idén att professionell kunskap är unik och oersättlig och ifrågasätter den 

professionella som allenarådande beslutsfattare. En traditionell modell, där den professionella 

fattar behandlingsbeslutet utan yttre påverkan, utmanas beslutsmodeller som ”shared decision 

making” och ”informed choice” (Hamann, Leucht, & Kissling, 2003). I dessa modeller är 
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lekmannakunskap högt värderad kunskap som bidrar med en unik kunskapsbas (J. Clarke, 2013, 

p. 213). 

Lekmannainflytande anses bidra med legitimitet till välfärdsstatliga insatser då mottagarna 

och finansiärerna av service ges tillbaka makt att utforma dess innehåll (J. Clarke, 2013; J.  Clarke 

et al., 2007; Thumim, 2010). En grund för legitimitetsproblematiken är komplexiteten i att 

planera åtgärder för samhällsvetenskapligt baserade professioner: många faktorer ska vägas in och 

framtida scenarion ska planeras och förutspås (Rittel & Webber, 1973). Därför kan professioner 

enligt Rittel och Webber beskrivas som en konspiration mot allmänhet och människors sunda 

förnuft, oavsett om det gäller socialarbetare, läkare och stadsplanerare. Istället hörs protester från 

allmänheten ”mot professioners diagnosticering av klienter, mot professionellt utformade statliga 

program, mot professionella standarder för offentlig service” (Rittel & Webber, 1973, p. 155). 

Artikeln visar på en utbredd misstro mot professioner, som bidrar till idén om lekmannakunskap. 

Lekmannakunskap utgör en specifik form av kunskap baserat på sunt förnuft, allmänhetens 

värderingar och synsätt och kännedom om närsamhällets intressen. Lekmannakunskap som bas 

för beslutsfattande liknar den tillit som Adler (2001) menar etableras i ett ”community”, genom 

de gemensamma värderingar och omsorg som finns på den lokala nivån. I nästa avsnitt ska vi se 

hur denna idé om lokal anknytning och beslutsfattande med sunt förnuft under 1900-talet kom 

att utmanas av idén om autonoma professioner. 

 

Vetenskapsbaserade standards och professionalism 

Etableringen av så kallade människobehandlade professioner beskrivs som den innovation under 

1900-talet som påverkat organiseringen av professionella fält i störst utsträckning (Brante, 2014; 

W. Scott, 2008). Professionaliseringen av välfärden har inneburit att en utveckling mot ökad 

kunskapsstyrning och professionell autonomi (Abbott, 1988; Freidson, 2001; Larson, 1977). De 

nya professionerna, som socionomer, psykologer och psykoterapeuter, tog inspiration från mer 

traditionella professioner och efterliknade deras strukturer som de byggt upp för att rättfärdiga 

deras autonomi (Swärd & Edebalk, 2017). Det innebar en utveckling utdragen utveckling där flera 

välfärdsprofessioner strävade efter att bevisa att deras kompetens och kunskapsbas kunde 

rättfärdiga autonomi och kontrollen över det egna fältet. Det som gjorde professionaliseringen 

attraktiv var att de ansågs ha tillgång till den högsta formen av kunskap, den vetenskapliga 

kunskapen, i kombination med förmågan att transformera denna kunskapen till konkreta 

handlingsalternativ (Brante, 2014). Om professionerna ansågs ha de rätta kunskaperna och 

kompetensen bör de tilldelas de legala befogenheterna att avgöra vilka insatser och metoder som 

är mest lämpliga för att uppnå vissa mål (Eriksen, 2001). Vad är det då som gör att människor vill 
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lita på professioner inom socialt arbete när de föreslår olika insatser och metoder för att uppnå 

vissa målsättningar, t.ex. att komma ur en depression, att etablera en bättre relation till sina barn 

eller bli kvitt ett missbruk? 

Den kunskap som behövs för att kunna rättfärdiga en viss behandlingsinsats brukar 

beskrivas som de välfärdsprofessionellas performativa kompetens: att veta hur man transformerar 

de sjuka till friska, de outbildade till bildade, de icke-fungerande till fungerande, de fattiga till 

självförsörjande, etc. (Molander & Terum, 2008). Den performativa kunskapen anses 

svåråtkomlig och otillgänglig för de övriga i samhället då den är abstrakt och kräver en 

bedömning baserad på många olika variabler. För att kultivera denna förmåga är det viktigt med 

en gedigen och vetenskapsbaserad grundutbildning, strukturer för att tillvarata det vardagliga 

arbetets erfarenheter och att professionella stödsystem finns på plats. En viktig aspekt inom 

socialt arbete är jämförelsen mellan olika fall som yrkeslivet ackumulerar. 

Central inom den performativa kompetensen, och därmed möjligheterna att åtnjuta 

legitimitet och autonomi, är den kunskapsbaserade förmågan att de självständigt specificera 

orsaker till problem och föreslå effektiva åtgärder (Abbott, 1988; Freidson, 2001; Larson, 1977). 

Professionell legitimitet och autonomi grundar sig i att de ”med den djupaste kunskapen och den 

största kompetensen undersöker, diagnostiserar, bedömer, drar slutsatser och föreslår åtgärder” 

(Brante, 2014, p. 18). Professionell legitimitet grundar sig i att visa upp att ens kunskap kan vara 

till nytta för samhället, det vill säga att man har performativ kompetens att transformera 

exempelvis en missbrukare till missbruksfri. Det är således förmågan att skapa ett samband två 

olika kunskapsformer, know-why och know-how, som ger professioner legitimitet att 

självständigt specificera problem och föreslå åtgärder (Garud, 1997). Sarewitz och Nelson (2008) 

beskriver know-how-kunskap som en kompetens som “guides the actions of skilled agents who 

aim to achieve a particular practical objective”, medan know-why innebär att den professionella 

vet varför just denna handling/insats är mer fördelaktig än andra tänkbara. När det gäller att 

utforma och planera behandling i socialt arbete, så beskrivs möjligheten att göra anspråk på ett 

professionellt handlingsutrymme baseras på den professionella kunskapens ”ability to articulate 

the tools to diagnose the problem, its capacity to provide effective treatment, and a causal 

inference between the two (Garrow & Hasenfeld, 2016, p. 371). Hur skapas då en koppling 

mellan know-how och know-why kunskap? 

Grimen och Molander (2008) beskriver kopplingen mellan know-how och know-why med 

följande formell: Situation (S) – Norm (N) – Handling (H). Det innebär att man först måste 

kartlägga situationen empiriskt, och därefter bör någon slags vägledande norm vägleda en mot en 

viss handling. Varat eller icke-varat av sådana normer beskrivs som centralt för möjligen att 
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uppnå professionell status och autonomi. Ifall en sådan norm baseras på tradition, moral eller 

auktoritet, eller utifall det inte finns några normer utan valet av handling/insatser mer är som att 

”uppfinna hjulet” vid varje beslut, så är möjligheterna till professionell autonomi små. Finns det 

däremot vetenskapliga normer, som också tar hänsyn till brukares och professionellas 

erfarenheter, så ökar möjligheterna till legitimitet och professionell autonomi avsevärt (Brante, 

2014). Professionella och vetenskapliga normer ska dock innefatta en individuell bedömning och 

anpassning till individens behov. 

Grundläggande för att kunna skapa normer baserat på vetenskap och professionell 

erfarenhet inom socialt arbete är kategorisering. Genom att kategorisering av patienters och 

klienters behov och problem skapas jämförbarhet, det vill säga att professionella och forskare kan 

jämföra vilka effekter olika insatser/metoder har på en viss situation. Det innebär att man kan 

förfina ett område: jämföra hur mindre förändringar och innovationer påverkar utfallet, kartlägga 

avvikelser från positivt utfall, etc. Om valet av insats görs utan en kategorisering kan 

bedömningsprocessen inte lika lätt ta stöd av tidigare professionella och vetenskapliga 

erfarenheter. De professioner som lyckas skapa en standardiserad norm som förbinder situation 

och handling har stora möjlighet till professionell autonomi, då det signalerar en stabil 

kunskapsbas för vilka insatser och metoder som är effektiva i en specifik situation (Brante, 2014, 

p. 226). Studier visar att tillit för en beslutsfattare, i situationer som innehåller risk och fara, 

ökar om en beslutsfattare med stöd av trovärdig kunskap kan visa på olika 

handlingsalternativs är för- och nackdelar (Siegrist & Cvetkovich, 2002). Om det är relativt 

stabilt över tid vilka insatser som anses fördelaktiga i en viss situation så bidrar det således till 

en mer övergripande tillit, som sträcker sig över det individuella mötet, och som i 

förlängningen kan legitimera en professions utövande av makt. 

Sarewitz och Nelson (2008) benämner detta som en professionell standardiserad kärna, en 

förmåga att veta vilka insatser som är effektiva i en viss kartlagd situation. Den standardiserade 

kärnan innebär att om en patient eller klient är noggrant undersökt så bör det vara relativt 

entydigt vilken insats som är mest effektiv. Behandling av smittkoppor med vaccin tas upp som 

exempel på en standardiserad kärna, där behandlingen får effektivt utfall så gott som varje gång 

och ”a practitioner does not face the problem of figuring out what will work on a case-by-case 

basis” (Sarewitz & Nelson, 2008, p. 104). Detta kontrasterar författarna med lärarprofessionens 

förmåga att få barn att lära sig läsa där det inte etablerats någon standardiserad kärna som 

fungerar varje gång: trots massiva insatser har antalet barn som kan läsa inte ökat i USA.  

En grundläggande aspekt av att kunna etablera en standardiserad kärna är forskning där 

kontextuella faktorer i stor utsträckning kan kontrolleras och utesluts. Detta innebär att man 
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stänger ett öppet system, och därmed kan isolera behandlingens verksamma mekanismer från 

påverkansfaktorer i klientens eller patientens kontext, och därmed kartlägga insatsers effekt 

oavsett vilken situation och kontext patienten eller klienten befinner sig i. Att isolera 

behandlingseffekter är ett grundläggande drag i RCT studier (Randomized Controlled Trial) och 

den Evidensbaserad Medicinen (EBM) (Sackett, Rosenberg, Gray, Haynes, & Richardson, 1996). 

Lämpligheten och möjligheterna att etablera en standardiserad kärna inom socialt arbete, 

psykologi och andra närliggande fält har debatterats flitigt, då kontexten anses vara en viktig del 

av ett behandlingsarbete (A. Bergmark, Bergmark, & Lundström, 2011). Som Brante (2015) 

beskriver så är till exempel kunskap i socialt arbete kontextberoende, vilket innebär att 

forskningsresultat som visar på positiva resultat i en kontext inte är överförbara till en annan 

kontext. För professioner utan en standardiserad kärna är det dock svårare att etablera tillit för 

utformandet av insatser, eftersom man inte kan beskriva hur man vanligtvis åtgärdar olika 

problematiska tillstånd och situationer. Figur två illustrerar hur en profession med en 

standardiserad kärna kan förbinda situation och handling. Kategoriseringen av problem och 

behov gör att man kan fastställa en diagnos, det vill säga urskilja en förklaringsmodell från alla 

möjliga orsaker som kan tänkas förklara problemens uppkomst. Diagnosen gör att man, från alla 

tänkbara insatser, kan urskilja ett mindre antal som enligt den professionella standarden är 

lämpliga, för att slutligen landa i en enskild insats som mest lämplig i den givna situationen. 

 

 
 

 
Figur 2. En i llustration av en standardiserad kärna för sammankoppling mellan situation 
(diagnos) och handling (insats).  
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Ett flertal studier visar att professioner som lyckas etablera en standardiserad kärna, som 

exempelvis läkare, tenderar att ha ett större förtroende hos allmänheten än andra professioner 

(Björngren Cuadra & Fransson, 2012). Det populariserade uttrycket ”trust me, I'm a doctor” 

vilar på denna grund: jag överlämnar mig i läkarens händer eftersom jag litar på att denna har 

kompetens att välja ut effektiva insatser som kan förbättra min situation. Även om 

allmänheten inte tänker i termer av vetenskapsbaserade normer eller standardiserad kärna så 

finns det ofta en uppfattning hos allmänheten gällande vilka professioner som har en viss 

stabilitet i att selektera och genomföra effektiv behandling. I andra fall kan det etableras en 

misstro, kanske utifrån medial granskning, och en allmän känsla av att hjälpsökande är lite av 

ett lotteri. När det gäller socialt arbete så visar studier på ett segdraget arbete för att försöka 

etablera professionell tillit som sträcker sig över större delen av 1900-talet (Pettersson, 2011, 

2017; Swärd & Edebalk, 2017; Wingfors, 2004). Trots denna strävan för tilltro och 

utvecklandet av så kallade ”beslutsrelevanta kunskaper” så har fältet fortfarande inte 

professionaliserats fullt ut (Börjeson, 2006, p. 172) 

 

Vetenskapsbaserade standards och statlig kunskapsstyrning 

I förra avsnittet beskrevs professioner och deras performativa kompetens att förbinda situation 

och handling. Där konstaterades också att professioner med en standardiserad kärna har större 

möjlighet att få förtroende att självständigt kontrollera sitt arbete och därmed välja vilka insatser 

som är mest lämpliga. Vi har dock konstaterat att både förtroendet för professioner och 

möjligheten att etablera en standardisera kärna varierar. Vad finns det då för alternativa sätt att 

upprätthålla tillit till välfärdens frontlinjeprofessioner. De senaste decennierna har statlig 

kunskapsstyrning utvecklats, delvis som ett svar på bristande tillit till den professionella förmågan 

att selektera ut effektiv behandling. 

Inom socialtjänsten kan den statliga kunskapsstyrningen ses som ett direkt svar på 

bristande tillit. I slutet av 1990-talet framfördes omfattande kritik riktat mot socialtjänstens 

förmåga att välja ut och genomföra effektiva insatser. Socialstyrelsens generaldirektör menade att 

verksamheten ”bedrivas helt på känn” och att man ”experimenterar med människors liv” 

(Wigzell & Petterson, 1999). I slutet av artikeln slår man fast att det ”måste på sikt bli lika 

självklart för den unga flicka som misshandlas av sina föräldrar som det i dag är för den patient 

som drabbas av hjärtsvikt” att få professionellt och kunskapsbaserat stöd. Jämförelsen riktar in 

sig på den standardiserade kärna som omger behandling vid hjärtsvikt, att det finns professions- 

och vetenskapligt underbyggda insatser som man med största sannolikhet vet kommer förbättra 
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patientens situation. Kritiken efterföljdes av omfattande insatser från centrala myndigheter för att 

kunskapsutveckla socialtjänsten och förbättra dess förmåga att välja och utforma effektiva och 

ändamålsenliga insatser, bland annat genom projektet Kunskapsbaserad socialtjänst (KUBAS) 

och genom etableringen av Institutet för Metoder i Socialt arbete (IMS). Här påbörjades en 

utveckling som beskrivits som en ”förskjutning från en tidigare välfärdsstatlig styrning genom 

professioner till styrning av professioner” (Dellgran, 2018, p. 48). En tydlig målsättning var att 

standardisera normerna som kan förbinda situation och handling, så att det inte innebar 

experiment med människors liv eller bedrivs helt på känn. Detta innebar att istället för att 

professionerna själva utforma sin standardiserade kärna så tar staten en aktiv roll och ett ökat 

ansvar i att skapa en standardiserad kärna (A.  Bergmark & Karlsson, 2012). 

Det kanske mest tydliga programmet för att stärka standardiserade kärnor inom socialt 

arbete har varit publiceringen av nationella riktlinjer för vilka stöd- och behandlingsinsatser som 

bör väljas i olika givna situationer. Inom områden relaterade till socialt arbete och psykosocialt 

förändringsarbete så har det publicerats nationella riktlinjer för bland annat depression och 

ångestssyndrom (Socialstyrelsen, 2017b), missbruk och beroende (Socialstyrelsen, 2019) och 

schizofreni (Socialstyrelsen, 2018). Man har också drivit ett arbete med att skapa digitala 

kunskapsportaler där olika stöd- och behandlingsinsatser beskrivs och utvärderas. Sveriges 

kommuner och landsting har utvecklat Nationella vård- och insatsprogrammet (vardochinsats.se), 

som beskrivs som en plats med ”samlad kunskap om effektiva vård- och stödinsatser vid psykisk 

ohälsa”. Socialstyrelsen har en metodguide som samlar över hundra olika bedömnings- och 

behandlingsinsatser inom socialt arbete, där dess metod och eventuella vetenskapliga stöd 

redovisas.  

Den statliga kunskapsstyrningen har dock fått erhålla kritik från professionerna. 

Missbruksriktlinjerna har kritiserats för att ha svag vetenskaplig underbyggnad och för att inte 

kunna peka ut någon behandlingsinsats som mer effektiv än någon annan (A.  Bergmark & 

Karlsson, 2012; A. Bergmark & Lundström, 2011). En annan kritik har varit att riktlinjer innebär 

att den professionella bedömningen och individanpassningen försvinner och att det innebär en 

instrumentell tillämpning av standards (A. Bergmark et al., 2011; A. Bergmark & Lundström, 

2011). Riktlinjerna för depression och ångestsyndrom kritiserades för att ”riktlinjernas 

rekommendationer avviker från aktuell forskning och riktlinjer i våra grannländer” (Ankarberg, 

2017). Här kan man se hur de olika modellerna, den idealtypiskt autonoma professionen, och 

centrala myndigheters styrning, i det här fallet i form av kunskapsstyrning, hamnar i konflikt 

gällande vilka insatser som är mest lämpliga i en specifik situation. Ankarberg (2017) ger exempel 

på hur detta kan leda till fel slutledningar för utformandet av effektiv behandling, om man följer 
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Socialstyrelsens riktlinjer så kommer ”Deprimerade vuxna hänvisas till KBT, trots att forskning 

visar att KBT, IPT och psykodynamisk psykoterapi är lika effektiva”.  

Även om statlig kunskapsstyrning som specifikt fenomen inte gammalt så vilar den på en 

tillit till de statliga institutionerna som är väl etablerad och en djupgående i Sverige (Rothstein & 

Stolle, 2001; Trägårdh, 2018; Trägårdh et al., 2013). Statlig kunskapsstyrning etablerades som ett 

svar på bristande tillit för socialtjänstens lokala organisationer och frontlinjearbetare. Ur ett 

brukarperspektiv är det möjlighet att statlig kunskapsstyrning, om den tillämpas lokalt, kan öka 

tillit i mötet mellan medborgare och välfärdens frontlinje, eller att stärka tilliten och legitimitet för 

en organisation generellt, även om det saknas studier på detta. Utifrån ett statligt perspektiv 

ansågs den statliga kunskapsstyrningen som en nödvändighet utifrån de problem kopplat till tillit 

och legitimitet som man identifierat (Socialstyrelsen, 2000). 

 

Brukarkunskap och erfarenheter från insidan 

En annan modell för att skapa tillit för utformandet av insatser inom psykosocialt arbete är att ge 

makt till brukarna, klienterna och patienterna att själva bestämma över de insatser som de ska 

erhålla. Denna modell har bland annat sin bakgrund i handikapprörelsens föreningsliv med start i 

slutet av 1800-talet och 1960-talets vänsterrörelser. Under 1960-talet formerades den så kallade 

klientrörelsen som bestod av fyra förbund: KRUM (Riksförbundet för kriminalvårdens 

humanisering), RFHL (Riksförbundet för hjälp åt narkotika- och läkemedelsberoende), RSMH 

(Riksförbundet för social och mental hälsa) och ALRO (Alkoholproblematikers riksorganisation). 

Centralt för klientrörelsen var ökat inflytande och utvecklade rättigheter för de grupper av utsatta 

som de företrädde. Tanken var att användarna av offentlig välfärd, medborgarna, skulle vara med 

och bestämma vilken typ av insatser de skulle få: diagnostisering och behandlingsplanering borde 

inte bara vara uppgifter för professionella och byråkrater. Flera forskare har visat hur denna 

rörelse lyckade påverka lagstiftare och personer på centrala myndigheter inom flera områden som 

omfattar socialt arbete, exempelvis socialtjänst, att arbeta i riktning mot brukarinflytande (E. 

Eriksson, 2017; M. Karlsson & Börjeson, 2015; Pettersson, 2014). Hermodsson (1998) beskriver 

hur lagstiftningsprocessen blev influerad av idén om brukarinflytande och en idé etablerades att 

försöka skapa en replika av demokratiskt strukturer på samhällsnivå fast på den individuella 

nivån. Det demokratiska argumentet vann gehör och brukarinflytande blev en central 

välfärdsstrategi inom de flesta områden för socialt arbete (The National Board of Health and 

Welfare, 2013). Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30, 5:1) ska vård ”bygga på respekt för 

patientens självbestämmande och integritet”, och enligt Patientlagen (2014:821, 5:1) ska ”Hälso- 

och sjukvården ska så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten”. 
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Patienten har rätt att välja behandlingsalternativ om flera behandlingsalternativ överensstämmer 

med vetenskap och beprövad erfarenhet, och om det i övrigt är befogat med hänsyn till 

sjukdomen och behandlingens kostnad (Patientlagen 2014:821, 7:1). Socialtjänstlagen (2001:453, 

3:5) säger att ”insatser för den enskilde ska utformas och genomföras tillsammans med honom 

eller henne” om det inte strider mot lämplighet, kostnad eller är svåra att genomföra (Supreme 

Administrative Court, 1991; Swedish government, 2001b, p. 91). I förarbetet till den första 

versionen av lagen framgår att huvudprincipen är att ”klienten själv bestämmer om han eller hon 

skall ta emot erbjudande om en viss social tjänst eller inte. Av detta följer att det slutligen måste 

vara klienten som också gör valet då det finns flera alternativ” (Swedish government, 1979, p. 

209).  

Som vi sett baseras idén om brukarinflytande på argument om demokrati och inflytande, 

men ett annat viktigt motiv var att brukare, klienter och patienter kan ses som kunskapskällor, 

som kan bidra till att skapa ändamålsenliga och effektiva insatser. I detta sammanhang så lyfts 

brukarkunskap fram som en specifik kunskapskälla, grundad på enskilda brukares erfarenheter, 

men som kan förfinas och utvecklas om den ”bearbetats och i större eller mindre utsträckning 

delats med andra i samma situation”, och kan då bli jämförbar med den kollektiva kunskap som 

professionella har i sin beprövade erfarenhet (M. Karlsson, 2016, p. 663). Brukare kan då dela 

erfarenheter om gemensamma livserfarenheter och erfarenheter av stöd- och behandlingsinsatser, 

och om dessa delas och adderar till varandra så kan det ”så småningom genererar en betydande 

empiri” (M. Karlsson, 2016, p. 665). 

Tillit etableras enligt logiken om brukarinflytande på basis av delaktighet. Delaktighet och 

möjligheten att påverka, om man anser att situationen innebär att påverkan är befogad och att 

man har något att bidra med, har i studier visat sig grundläggande för etableringen av tillit 

(McBride & Skau, 1995). Den skapar tillit och trygghet att veta att man som aktiv eller presumtiv 

brukare har möjlighet att själv vara medbestämmande över vilken insats som ska väljas ut. 

 

Managementstyrning och kvantitativa mått 

Svensk offentlig sektor har beskrivits som en av de länder som implementerat strukturer och 

modeller från NPM i högst utsträckning bland OECD länderna (Johansson, 2012). NPM bygger 

på idén att organisationsledningens kunskap och kompetens är viktigare än den professionella 

kunskapen bland frontlinjearbetare (Hood, 1991). En bärande princip då exempelvis 

socialtjänsten implementerade idéer från NPM var att chefer (managers) hade rätt att styra 

(manage) och att professionella skulle ställas under deras kontroll (Shanks, 2016). För 

socialtjänsten innebar det att det skiftade “workers’ allegiance away from their occupational 
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identifications, to an orientation that favored the organizations in which they worked, and where 

they were vulnerable to managerial control” (Chandler, Bell, Berg, & Barry, 2015, p. 112) 

(Chandler et al. 2015, 112). Modellen byggde på idén att politiker skapar målsättningar men att 

det är upp till den lokala utförarorganisationens ledning att bestämma hur dessa mål skulle 

uppfyllas: ”De övergripande målen ska enligt modellen sättas av politikerna, och ska därefter 

brytas ned och anpassas till olika organisationsnivåer. Idén är att målen är viktigast − inte hur de 

uppnås – eftersom det överlämnas till respektive genomförande enhet” (Ljung & Ivarsson 

Westerberg, 2017, p. 8).  

Implementeringen av denna idé får konsekvenser för vem som bestämmer över 

utformandet av socialt arbete. Den lokala ledningen blir enligt denna logik kunskapsmässigt 

ansvarig för utformningen av stöd- och behandlingsinsatser (Alm, 2015, p. 220). Bakgrunden till 

NPM var att den offentliga sektorn blev påverkad av hur privata företag sköttes och att de 

verkade bra på att uppnå målsättningar och skapa effektivitet i organisationer (Almqvist, 1999). 

Med följde olika styr- och uppföljningssystem som användes i privat sektor och som kunde 

användas för att analysera vilka åtgärder som var mest effektiva för att uppnå vissa målsättningar. 

Denna inriktning gjorde att lokala utförare av insatser inom socialt arbete och psykosocialt 

förändringsarbete började använda instrument och kvantitativa mått för att bestämma 

verksamheternas inriktning och dess metoder (Brodkin, 2011; Courpasson, 2000; Kitchener, 

2002; Scourfield, 2007). I Sverige började Socialstyrelsen stödja en sådan inriktning (The National 

Board of Health and Welfare, 2012, 2014). Det ska dock tilläggas att överlappningen mellan 

management och profession inom många områden för socialt arbete är stort, där professionella 

inom området är de som är verksamhetsansvariga. Inom hälso- och sjukvård är det en 

grundläggande och till viss del även lagstadgad struktur. Inom socialtjänsten kan det förekomma 

att lokala organisationer styrs av personer som inte är en del av socialarbetarprofessionen, men en 

undersökning visar att i majoriteten av fallen så är verksamhetsledare tidigare professionella som 

till stora delar styrs av professionella normer och värderingar (Shanks, 2016). Skillnaden mellan 

en professionell bedömning och managementstyrning är dock huvudsakligen att kvantitativa mått 

är mer central för den senare (Berg, Barry, & Chandler, 2008; Chandler et al., 2015). Det är 

genom kvantitativa mått från olika instrument som standardiserade bedömningsinstrument, 

uppföljning och styrinstrument, som det avgörs vilka insatser som är effektiva eller inte. Tillit 

baseras här på att man litar på ledningens kompetens att skapa strategier och 

genomförandeplaner där de mest effektiva metoderna selekteras ut (Mayer et al., 1995; Pithouse 

et al., 2012). I nästa del presenteras forskning om förankringen och tillämpningen av de olika 

kunskapsbaser som presenterats i denna del. 
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Del 3 – Forskning om det sociala arbetets kunskapsbas 

I förra avsnittet presenterades fem djupgående strukturer, baserade på olika former av kunskap, 

för att skapa tillit och legitimitet för val och utformande av stöd- och behandlingsinsatser i 

offentligt socialt arbete. I denna del presenteras forskning om de olika kunskapsformernas 

förankring och tillämpning. Avsnittet avslutas med att presentera empiri från ett pågående 

nationellt forskningsprojekt inom socialtjänsten, där ambitionen var att jämföra de ovan nämnda 

modellerna och dess påverkan på utformandet av insatser (Nationella imperativ och lokala 

praktiker. Vetenskapsrådet projektnummer 2014–1577). 

 

Forskning om olika kunskapsformers tillämpning och förankring 

Forskning som jämför de olika kunskapsformernas tillämpning och förankring är sällsynt. 

Johansson (2012) utgör ett undantag, då han undersöker hur centrala aktörsgrupper inom 

socialtjänsten upplever sitt makt och inflytande över viktiga verksamhetsområden. Johannson 

menar att makten över verksamhetens former i de flesta europeiska länder delas mellan aktörerna 

politiker, management, tjänstemän och professionella socialarbetare som är baserade i olika 

former av kunskap. Resultaten visar att socialarbetare påverka utformandet av stöd- och 

behandlingsinsatser i relativt stor utsträckning, medan verksamhetsnära chefer påverkar 

utformandet i något högre utsträckning.  

När det gäller enskilda logiker och kunskapsformer så at studier har visat att professionell 

kunskap har en central roll vid utformningen av insatser inom socialtjänsten medan vetenskaplig 

kunskap inte tillämpas i någon större utsträckning (G. Avby, 2018; Nordlander, 2007; Tengvald, 

2006; Wingfors, 2004). Dock finns det empiriska studier som visar att vetenskap och evidens fått 

en alltmer framskjuten roll inom socialtjänsten (A. Bergmark & Lundström, 2008; A. Liljegren & 

Parding, 2010), en utveckling som till stor del drivits på av statliga myndigheter (Sundell, Soydan, 

Tengvald, & Anttila, 2009). Samtidigt har brukarens erfarenheter lyfts fram som en viktig 

kunskapskälla vid utformandet av psykosociala stöd- och behandlingsinsatser (E.  Eriksson, 2015; 

E. Eriksson, 2017). Det har poägterats att brukare inte enbart har olika önskemål, utan att de är 

en egen kunskapskälla som bör beaktas inför utformandet av insatser inom vård, omsorg och 

socialt arbete, särskilt om erfarenheterna har ”bearbetats och i större eller mindre utsträckning 

delats med andra i samma situation” (M. Karlsson, 2016, p. 663). Brukarkunskap kan då utvecklas 

till en form av erfarenhetsbaserad kunskap likt den beprövade erfarenheten som professionella 

besitter.  
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Kunskap som aggregeras på lokal organisationsnivå, till exempel genom standardiserade 

bedömnings- och utredningsstöd, lokala uppföljningar och utvärderingar, har också lyfts fram 

som viktiga för val och motivering av insatser (Alexanderson, 2006; Skillmark & Denvall, 2018); 

något som också kan användas som instrument för organisation och ledning för att styra 

verksamheter (Shanks, 2016, 2018; Shanks, Lundström, & Bergmark, 2014). Slutligen finns 

studier som visar hur lekmännen i socialnämnden påverkar professionen och etablerar en 

normativ standard för vilka beslut och val av insatser som kan passera socialnämnden (Forkby, 

Höjer, & Liljegren, 2014; Forkby et al., 2016). Forskningen har vidare uppmärksammat den 

nationella nivån och statens roll i kunskapsstyrningen av det sociala arbetet och att det fått en god 

förankring på ledningsnivån (Alm, 2015) medan det till stor del saknas studier om hur det mottas 

och används på praktikernivå. Vidare beskrivs hur kunskapsstyrningen i Sverige kännetecknas av 

en ”top-down”-karaktär som innebär att statliga myndigheter bedömer och sammanställer 

vetenskapliga effektstudier av olika behandlingsmetoder (A. Bergmark et al., 2011; Oscarsson, 

2006; Soydan, 2010). Denna karaktär avviker från många andra länder där 

professionsorganisationer utarbetar riktlinjer och skapar standards för bästa praxis (A.  Bergmark 

& Karlsson, 2012).  

Det finns också studier av hur enskilda kunskapsperspektiv tas emot och används inom det 

sociala arbetets lokala praktik. Så visar till exempel en studie från slutet av 1990-talet att 

vetenskapliga resultat inte användes i någon större utsträckning (Å. Bergmark & Lundström, 

2000), medan en uppföljande studie tio år senare visar att socialarbetare har blivit mer positivt 

inställda till att använda vetenskaplig och evidensbaserad kunskap (A. Bergmark & Lundström, 

2008). Även Socialstyrelsen har återkommande undersökt hur evidensbaserad praktik (EBP) 

används. En återkommande enkätundersökning till enhetschefer inom socialtjänsten, vid fyra 

tillfällen mellan 2007 och 2016, visar en sammanlagd analys att användningen av evidensbaserad 

praktik är generellt sett oförändrad över tid och att frontlinjearbetare inte anses ha tillräcklig 

kompetens för att söka och värdera evidens (Socialstyrelsen, 2017a). Studier visar också att det 

finns en uppdelning bland socialarbetare mellan förespråkare för vetenskaplig respektive 

erfarenhetsbaserad lokal kunskap (Å. Bergmark, 1998; Denvall, 2001; Tydén, Josefsson, & 

Messing, 2000), och att de ofta ser den vetenskapliga kunskapen som mindre användbar eller 

främst baserar sina beslut på brukarkunskap, erfarenhetsbaserad och kollegial kunskap (G.   

Avby, Nilsen, & Ellström, 2017; Börjeson, 2006).  
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Nationella imperativ och lokala praktiker: att utforma insatser i 

socialtjänsten 

Utgångspunkten för forskningsprojektet Nationella imperativ och lokala praktiker. Att hantera 

motstridiga kunskapsperspektiv på lokal nivå (Vetenskapsrådet projektnummer 2014–1577) är att 

undersöka hur olika aktörer och kunskapsformer påverkar val och utformande av insatser inom 

socialtjänsten. Forskningsprojektet är indelat i tre delstudier. I delstudie ett undersöks den 

nationella policynivån för att undersöka vilka modeller som betonas starkast för utformandet av 

insatser samt hur det beskrivs att de ska förhålla sig till varandra. I delstudie två genomförs en 

enkätundersökning i ett representativt urval av Sveriges kommuner för att få en övergripande och 

kartläggande bild av de olika modellernas förankring i praktiken. Enkäten besvaras av 

enhetschefer. I delstudie tre genomförs tre fallstudier av kommuner som utifrån enkäten visat sig 

ha ganska olika inriktning när det gäller beslutsfattandeprocessen. Här kommer resultat från de 

två första genomförda delstudierna presenteras. 

Gällande policystudien så visar den att man på nationell policynivå samtidigt framhåller 

flera logiker och kunskapsformer som viktiga för utformandet av psykosociala stöd- och 

behandlingsinsatser inom socialtjänsten: nämligen professionell kunskap, vetenskaplig kunskap, 

evidensbaserad kunskap, organisationskunskap, brukarkunskap och lekmannakunskap (Wollter, 

Segnestam Larsson, & Oscarsson, 2018). I tabell 1 kan vi dock se att vissa logiker är mer 

framträdande i policy än andra. Vetenskaplig och evidensbaserad kunskap är det som betonas 

mest, medan brukar- och lekmannakunskap betonas i mindre utsträckning.  

 

Vetenskaplig 
kunskap 

EBP Organisatorisk 
kunskap 

Professionell 
Kunskap 

Brukarkunskap Lekmanna-
kunskap 

53 av 64 37 av 64 32 av 64 29 av 64 32 sv 64 8 av 64 

Tabell 1.  Antal policydokument där respektive k unskapsimperativ förs fram (64 analyserade 
dokument)  

 

Trots vissa skillnader är den sammantagna bilden att flera modeller och kunskapsformer måste 

hitta vägar för samarbete och balans vid utformandet av stöd- och behandlingsinsatser. Denna 

pluralism bekräftas av en analys av samexistensen av logiker i enskilda policydokument. Som vi 

ser i tabell två, så framhåller majoriteten (ca 80 %) av dokumenten fler kunskapsformer än ett 

som viktiga för utformandet av insatser.  
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Pluralism  

(två 

imperativ 

eller mer) 

 Ett 

imperativ 

Två  

imperativ 

Tre  

imperativ 

Fyra 

imperativ 

Fem 

imperativ 

Sex 

imperativ 

51 av 64 12 av 64 13 av 64 11 av 64 20 av 64 7 av 64 0 av 64 

Tabell 2.  Antal logiker som de granska de policydokumenten innehåller (64 analyserade 
dokument).  

 

 

Innehållet i den nationella enkäten utgår ifrån den tidigare nämnda policystudien i vilken sex olika 

kategorier av kunskapsformer kunde identifieras som mer eller mindre permanenta i nationella 

policydokument under de senaste decennierna (Wollter et al., 2018). Utifrån policystudiens 

resultat och forskningen på området definierades kunskapsformerna enligt följande i 

webbenkäten:   

• Professionell kunskap: socialarbetares egna kunskaper som de skaffat sig genom utbildning och 

yrkeserfarenhet. 

• Vetenskaplig kunskap: forskningsstudier och systematiska kunskapssammanställningar. 

• Evidensbaserad kunskap: vetenskaplig kunskap såväl som professionell kunskap och brukarkunskaper. 

• Organisationskunskap: lokala uppföljningar och utvärderingar, utredningsstöd och standardiserade 

bedömningsinstrument. 

• Brukarkunskap: underlag från brukarorganisationer och brukarråd, egna brukaruppföljningar och den 

individuelle brukarens erfarenheter av sina problem, behov och önskemål. 

• Lekmannakunskap: de lokala politikernas kunskaper, uppfattningar och värderingar gällande utbud och 

beslut om biståndsinsatser. 

 

En analytisk ambition med enkätstudien var att kartlägga Sveriges kommuner för att se om det 

fanns några underliggande mönster för vilka kunskapsformer som premieras i kommunerna. Som 

analytisk metod användes Latent klassanalys (LCA) för att undersöka detta. LCA beskrivs som en 

effektiv analysmetod för att kartlägga latenta, det vill säga delvis dolda, klasser på ett empiriskt 

material av manifesta och synliga variabler (Collins & Lanza, 2010). Styrkan med LCA är att man 

kan finna mönster i multivariat data och förstå hur olika variabler samexisterar (Lazarsfeld & 

Henry, 1968). I enkätundersökningen om utformande av insatser blir således de manifesta 

variablerna de ovan redovisade kunskapsformerna. En LCA kan undersöka om det finns 

underliggande klasser som delar vissa egenskaper som inte är direkt observerbara. Metoden har 

exempelvis används för att undersöka underliggande mönster bland droganvändande bland 

svenska högstadieelever och funnit fyra underliggande klasser baserat på olika frågor om 
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droganvändande (P. Karlsson, Ekendahl, Månsson, & Raninen, 2019). Utifrån frågor om olika 

kunskapsformers påverkan på val och utformning av insatser skapades ett dikotomt index mellan 

0 och 1, där 1 betyder att kunskapsformen i stor utsträckning sägs påverka val och utformning av 

insatser medan 0. Tre latenta klasser (se tabell 3) av kommuner identifierades: Generaliserbar 

kunskap (klass 1), Lokal kunskap (klass 2) och pluralistisk kunskap (klass 3). 

 

 

Figur 3. Latenta klasser för olika kunskapsformers påverkan på socialtjänstens utformning av 
insatser.  

 

Klass 1, som innehåller kommuner med generaliserbar kunskapsprofil, premierar kunskap 

som har anspråk på att gälla under bredare villkor än de fall som undersökts empiriskt. 

Vetenskaplig kunskap är högst värderad i denna klass, vars grundläggande ambition är att 

producera generaliserbar kunskap med hög yttre validitet och göra användbara förutsägelser om 

framtiden. Den nära angränsade gruppen evidensbaserad kunskap har också högt värde i klassen, 

en form av vetenskaplig kunskap (i kombination med professionell- och brukarkunskap) som 

rankas utifrån dess möjligheter till generaliserbarhet. Professionell kunskap är också högt 

värderat, men en närmare analys visar att klassen främst premierar professionella erfarenheter 

som dokumenterats, kommunicerats och systematiserats inom professionen, dvs. beprövad 

erfarenhet. Slutligen premieras organisatorisk kunskap, dvs. uppföljningar och utvärderingar, en 

kunskapsform med inte lika uttalade ambitioner av generaliserbarhet (att kunskap ska vara giltig 

nationellt eller internationellt) som de tidigare kategorierna, men som åtminstone har anspråk på 

att vara lokalt generaliserbar. I kontrast till den generaliserbara kunskapen så utmärker sig klassen 
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genom att kunskap från brukare (0,25) och lekmän i socialnämnden (0,15) premieras relativt lågt 

inom klassen.  

För klass 2, som innehåller kommuner med lokal kunskapsprofil, så premieras lokal och 

individuell kunskap som kan appliceras i de enskilda fallen men som inte har ambitioner att vara 

giltig för andra grupper eller situationer. Kunskap från lekmän i socialnämnden premieras högst, 

en kunskap som utgår ifrån sunt förnuft och lokala värderingar (Forkby et al., 2016; Höjer et al., 

2014). Den lekmannakunskap som används för att välja och utforma insatser i ett specifikt fall, 

har ingen uttalad ambition att också vara giltig i andra fall. Näst mest premieras professionell 

kunskap, men till skillnad mot i klass 1 så är det i denna klass främst individuell kunskap från 

yrkeserfarenhet som premieras, det vill säga en mer individuell och lokal form av professionell 

kunskap. På plats tre kommer brukarkunskap, en kunskapsform som också har en individuell och 

lokal nivå av generaliserbarhet, där de empiriska erfarenheterna ofta sägs vara giltiga för den 

enskilda brukarens liv eller möjligen gemensam för en lokal brukarorganisation. Vetenskaplig 

kunskap är närmast obefintlig i denna klass.  Dock så har organisatorisk och evidensbaserad 

kunskap något högre nivåer vilket skapar en lite avvikelse från det iakttagna mönstret. 

För klass 3, som innehåller kommuner med pluralistisk kunskapsprofil, så framträder inget 

tydligt mönster. Dessa kommuner framhåller ingen specifik kunskapsform som extra viktig när 

de utformar insatser. Det innebär dock inte att de negligerar alla former av kunskap, utan utifrån 

kodningen av den latenta klassanalysen så innebär det att man svarat att kunskapsformerna 

påverkar i något svagare utsträckning (t.ex. ”stämmer delvis”) jämfört med högre värden på LCA 

skalan (t.ex. ”stämmer helt och hållet”). Den pluralistiska kunskapsprofilen innebär således att 

ingen kunskapsform dominerar eller är profilerad inom kommunerna. Snarare så samexisterar 

samtliga kunskapsformer, men i en svagare och mindre dominerande utsträckning. 

Förutom att kartlägga och analysera övergripande logiker och kunskapsformer så 

genomfördes även analyser för att specificera mer exakt vilken form av t.ex. vetenskap eller 

professionell kunskap som påverkar utformning av insatser. Respondenterna fick rangordna olika 

förslag på specificerade former av de olika kunskapsformerna. I tabell 3 redovisas resultaten och 

de andelar som angav en specifik kunskapsform. 

 

Professionell  
Kunskap (n=99) 

Vetenskaplig 
Kunskap (n=99) 

Organisatorisk 
Kunskap (n=99) 

Brukarkunskap 
(n=98) 

EBP 

Individuell kunskap 
genom yrkeserfar-
enhet (88 %) 

Systematiska 
kunskapssamman-
ställningar (t.ex. från 
Socialstyrelsen eller 
SBU) (84 %) 
 

Standardiserade 
bedömningsinstrum
ent (t.ex. ASI, Savry, 
ADAD)  
(67 %) 

Individuella 
brukares erfaren-
heter och önskemål 
(58 %) 

Professionell 
kunskap  
(82 %) 
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Individuell kunskap 
från utbildning  
(55 %) 

Enskilda kvalitativa 
forskningsstudier 
(25 %) 

Utredningsstöd 
(t.ex. BBIC) (54 %) 

Kunskap från egna 
brukaruppföljningar 
och utvärderingar 
(42 %) 

Vetenskaplig 
kunskap (t.ex. om 
evidensbaserade 
metoder) (69 %) 
 

Delade kunskap 
som systematiserats 
och dokumenterats 
(35 %) 

Enskilda 
kvantitativa 
forskningsstudier  
(7 %) 

Lokala uppfölj-
ningar och utvär-
deringar av den 
egna verksamheten 
(42 %) 

Kunskap från bru-
karorganisationer 
(9 %) 

Brukarkunskap  
(20 %) 

Tabell 3.  Vanligaste specifika former na av kunskaper eller kunskapsstöd inom respektive 
kunskapskategori som påverkar val av insatser.  

 

Ett övergripande mönster är att individburen kunskap är mer förekommande än kollektivt buren. 

Då det gäller professionell kunskap är det främst individuell kunskap genererad genom 

yrkeserfarenhet som påverkar val av insatser följt av individuell kunskap från utbildning. 

Mönstret återkommer när det gäller brukarkunskap där individuella brukares erfarenheter och 

önskemål anges påverka mer än brukarkunskap som aggregerats och systematiserats i form av 

brukarutvärderingar eller brukarorganisationers samlade kunskap. Det samma gäller EBP där det 

är professionella kunskap som är den specifika typen av kunskap som lyfts fram före aggregerad 

vetenskaplig kunskap. Professionell kunskap i form av sådan som delats, systematiserats och 

dokumenterats, det vill säga vad som brukar benämnas som professionell expertis eller beprövad 

erfarenhet, kommer först på tredje plats. Detta trots att utvecklingen av en kollektiv 

kunskapsgrund har lyfts fram som en central faktor för socialarbetares professionalisering 

(Sveriges regering, 2008). Som vi kunde se så skiljde se dock resultaten åt om man analyserade 

fördelningen i klasserna från den latenta klassanalysen, där klass 1 med generaliserbar 

kunskapsprofil premierade dokumenterad och systematiserad professionell kunskap, medan klass 

2 premierade individuell professionell kunskap. När det gäller organisatorisk kunskap premieras 

kunskap som standardiserade bedömningsinstrument och utredningsstöd ger om enskilda 

brukare, framför aggregerad kunskap i form av uppföljningar och utvärderingar; det vill säga 

kunskap som i tidigare forskning visat sig tillämpas flexibelt och av socialarbetare anpassat till det 

enskilda fallet (Skillmark & Denvall, 2018). Det är således individers, brukares och socialarbetares 

kunskaper som premieras framför kollektivt genererad kunskap. 
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DEL 4 – Sammanfattning och diskussion 

Denna rapport har visat på de olika kunskapsbaser som präglar utformningen av insatser inom 

socialt arbete. Jag argumenterar för att dess kunskapsbaser delvis handlar om att etablera tillit för 

de svåra och komplexa bedömningar som val och utformning av insatser innebär då behovet av 

tillit är stort inom områden som präglas av sårbarhet, osäkerhet och handlingsutrymme. I del två 

presenterades en litteraturgenomgång om hur kunskapsbaserna växt fram och etablerats i den 

svenska kontexten och i del 3 presenterades forskning om dess förankring och tillämpning i 

socialt arbete. I denna avslutande del sammanfattas och diskuteras vad detta kan innebära för 

möjligheterna att tillitsbasera den offentliga sektorn och det sociala arbetet. Vi inleder med en 

sammanfattning av rapportens resultat. 

Ett av rapportens huvudresultat är identifikationen av fem olika kunskapsbaser som 

utvecklats över relativt lång tid och en samhällelig förankring. Nämndemannastyrning skapar tillit 

genom att insatser och åtgärder utformas av civila medborgarrepresentanter baserat på kännedom 

om lokala behov och förhållanden och sunt förnuft. Tillit etableras genom brukare och 

medborgare företräds av en människa som står på din sida och företräder dina och 

lokalsamhällets intressen. Professionalism skapar tillit genom att göra individuella bedömningar 

utifrån vetenskapsbaserade standards och därmed kunna skapa ett trovärdigt samband mellan en 

situation och en handling, en behovsbedömning och effektiva åtgärder. Professioner som 

oberoende av kontext kan visa på och motivera en specifik insats fördelar, och därmed lyckas 

etablera en standardiserad kärna, har större möjligheter att etablera tillit, legitimitet och 

handlingsutrymme. Statlig kunskapsstyrning skapar tillit genom en tilltro till statliga institutioner och 

dess förmåga att utforma kvalitetsgranskade rekommendationer. Brukarinflytande skapar tillit 

genom att man förskjuter makten till de som ska mottaga insatser. För många känns det tryggt att 

man själv kan bestämma utformning av offentlig service ifall ett sådant behov uppstår. 

Organisationsstyrning skapar tillit genom att strategiskt ledarskap och kvantitativ uppföljning anses 

vara ett effektivt sätt att nå målsättningar.  

Forskningen visar på kunskapsluckor när det gäller studier som jämför de olika 

kunskapsgrundernas tillämpning och förankring. Den sammantagna bilden är att de olika 

kunskapsbaserna samexisterar och att enskilda beslutsprocesser karaktäriseras av en slags 

förhandling mellan olika aktörer och kunskapsformer. De som utifrån sin horisont lyckas med ett 

kunskapsbaserat rättfärdigande av en specifik insats inför andra aktörer har stor möjlighet att få 

igenom det som ett slutgiltigt beslut. De visar sig dock att Sveriges kommuner har olika 

kunskapsprofiler där de betonar en viss form av kunskap i högre utsträckning än andra: En 

kunskapsprofil premierar generaliserbar kunskap som vetenskap, EBP och organisatorisk 
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kunskap; en premierar lokal kunskap från lekmän och brukare och en grupp av kommuner har en 

mer pluralistisk kunskapsprofil. 

Vad kan vi då dra för lärdomar av detta då det gäller balansen mellan en tillitsbaserad och 

kontrollbaserad styrning av offentlig välfärd? Ett perspektiv som lyfts fram av Tillitsdelegationen 

är att det behövs en balans (Swedish government, 2018) mellan övergripande styrmekanismer 

som hierarki, marknad och tillit (Adler, 2001) och institutionella logiker som exempelvis 

profession, stat, närsamhälle (community) och marknad (Thornton, Ocasio, & Lounsbury, 2012). 

Forskare har dessutom poängterat att socialtjänstens arbete utformas utifrån institutionella 

logiker som marknad, professionalism, byråkrati och management (Höjer & Forkby, 2011; Levin, 

2017; Morén, Perlinski, & Blom, 2015). Flera olika beslutsmodeller inom psykosocialt 

förändringsarbete består av beståndsdelar från dessa institutionella logiker. Evidensbaserad 

Medicin (EBM) och Evidensbaserad Praktik (EBP) består av vetenskap, professionens beprövade 

erfarenhet sam brukarinflytande. Konceptet Shared decision making (SDM) är ett centralt 

koncept för utformandet av psykosocialt förändringsarbete där brukarens och den professionella 

kunskapen sammanvägs och ett beslut fattas under samarbetsliknande former (Hamann et al., 

2003; Légaré & Thompson-Leduca, 2014). Utifrån detta perspektiv är det sociala arbetets 

pluralism av kunskapsgrunder för att utforma effektiva insatser inte problematisk.  

Det som denna rapport kan bidra med till diskussioner om samhällets organisering, logiker 

och styrmekanismer är idén om att medborgare och andra intressenter har varierande tillit till de 

olika nivåerna och dess tillhörande kunskapsformer och aktörer. I denna rapport har jag beskrivit 

de olika kunskapsformernas inre logik och framväxt, något som kan bidra till diskussioner om de 

olika dess förmåga att skapa tillit inom offentliga områden som präglas av sårbarhet, osäkerhet 

och handlingsutrymme. Finns det möjlighet att etablera en robust vetenskapsbaserad 

professionalism, där allmänheten har tillit till kommer kunna utforma och välja ut effektiva 

insatser, anpassade till den individuella situationen? Är det kanske ledningens strategier och 

kvantitativa mått som är mer passande för att fastslå lämpliga åtgärder? Eller kan vi överlåta 

bedömningen till brukarna och dess kunskap? Vilken aktör och kunskapsform som är mest 

passande att ge makt att påverka insatser och åtgärder kan variera mellan olika välfärdsområden. 

Dessutom påverkas lämpligheten av medborgarnas förtroende gentemot statliga myndigheter, 

den offentliga förvaltningens ledning, välfärdens frontlinjeprofessioner och förtroendevalda. 

När det gäller socialt arbete ska tilläggas att det finns fler aspekter av tillit, där till exempel 

bemötande och kommunikation är centrala för tillit, men denna rapport har ett snävare intresse 

för tillit, då fokus är på val och utformning av insatser. När det gäller val av åtgärder anses 

professioners vetenskapsbaserade kompetens att bedöma och föreslå effektiva åtgärder som det 
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kanske högst värderade idealet (Brante, 2014; W. Scott, 2008). Det kräver dock att man kan leva 

upp till dess förväntningar, att skapa robusta vetenskaplig standards och att man kan kontrollera 

dess efterlevnad. Gällande det offentliga sociala arbetet så har man haft dokumenterade 

svårigheter att etablera en robust vetenskaplig grund som kan peka ut effektiva insatser (A. 

Bergmark et al., 2011; Brante, 2014, 2015). Andra modeller för att skapa tillit har därmed setts 

som nödvändiga, exempelvis statlig kunskapsstyrning och brukarinflytande, samt att inte ta bort 

lekmännens inflytande i individärenden. Detta kan leda både till stärkande beslutsprocesser där 

olika kunskapsformer och aktörer stärker varandra i övertygelsen och rättfärdigandet av vilken 

insats som borde vara mest lämplig i ett visst ärende. I andra fall kan det leda till konflikter där 

den exempelvis professionellas förslag till insats kan vara en annan än brukarens, 

nämndemännens, ledningens och vad som rekommenderas i den statliga kunskapsstyrningen. 

Även om det finns formella regler som styr hur avvägandet ska gå till i dessa fall, t.ex. lokala 

delegationsordningar och begränsningar i brukarinflytandet, så har det ägnats lite uppmärksamhet 

inom forskning, praktik och policynivå åt hur de olika kunskapsformerna samexisterar och 

stärker varandra på bästa sätt, eller för den delen om någon ska bort ur ekvationen. För 

möjligheterna att etablera en mer tillitsbaserad organisering och styrning av den offentliga sektorn 

så framstår det som en viktig uppgift. 
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