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Förord 
För tio veckor sedan påbörjade vi vårt livs joyride. Föga anade vi vilken fest uppsatsskrivande 

kunde vara. Ända sedan starten har vårt uppsatsskrivande varit en lång nedförsbacke i 

medvind, med vägen kantad av rosor. Vid vägkanten har vår handledare Martin Börjeson 

bjudit upp till dans och varit en alldeles förträfflig kavaljer.  

Först och främst ett stort tack till dig Martin, för att du för så bra. Vi har verkligen 

uppskattat din kunskap och ditt engagemang. Tack Markus, Jonas och Victor, våra sambos, 

för att ni har hållit er undan när det behövts. Självklart också ett stort tack till Barbro som, 

med ett kritiskt öga, hjälpt oss med korrekturläsning och kommit med synpunkter. Vi vill 

även tacka varandra för att vi födde denna idé på uppsatsämne som har engagerat oss väldigt 

mycket. Vi är båda stolta över att lämna ifrån oss en c-uppsats som vi verkligen är nöjda med.  

 

 

Stockholm 23 april 2009 

Andreas Riddez och Clara Sundberg   
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Sammanfattning 
Socialt arbete är under utveckling. Under det senaste årtiondet har krav på utvärdering och 

evidensbaserade metoder ökat. Förändringsarbetet är i full gång. Hur ser det då ut på 

socionomutbildningarna i Sverige. Blir studenterna förberedda för en evidensbaserad praktik 

(EBP) i den utsträckning som är nödvändig? 

 Denna studies syfte är att undersöka hur socionomstudenter förbereds för en 

evidensbaserad praktik. Undersökningen är byggd på en nationell kartläggning av 

socionomutbildningarna, genom granskning av utbildningarnas kursplaner, utbildningsplaner, 

samt litteraturlistor.  

 Vår analys visar bland annat att begreppen evidensbaserad och kunskapsbaserad endast 

förekommer några få gånger i vårt material, samt att det är en stor variation av resultaten 

mellan skolorna. Speciellt stor skillnad är det mellan mängden kurslitteratur kopplad till EBP 

på de olika utbildningarna. Dock har majoriteten av skolorna en låg förekomst av EBP i 

utbildningen.  

Vår studie visar att det finns en diskrepans mellan yrkeslivets efterfrågan av EBP och 

utbildningarnas förberedande av studenter inför en evidensbaserad praktik. Vi har 

uppfattningen att intresset och viljan att implementera EBP är större i det sociala arbetets 

praktik, än på lärosätena.      



 6 

 
 



 7 

 
Innehållsförteckning  
Förord ......................................................................................................................................... 3 

Sammanfattning ......................................................................................................................... 5 

Inledning..................................................................................................................................... 9 

Disposition ............................................................................................................................. 9 

Bakgrund .................................................................................................................................. 11 

Lagstöd ................................................................................................................................. 11 

Ökat intresse för evidensbaserad praktik ............................................................................. 11 
Krav på ökad kunskapsutveckling........................................................................................ 11 
Utbildningens uppgift........................................................................................................... 12 

Tidigare forskning .................................................................................................................... 13 

Problemformulering ................................................................................................................. 15 

Hypotes................................................................................................................................. 15 

Syfte ......................................................................................................................................... 15 

Begreppsdefinition ................................................................................................................... 17 

Evidensbaserad praktik ........................................................................................................ 17 
Kunskapsbaserad praktik...................................................................................................... 18 
Kursplan ............................................................................................................................... 18 

Metod ................................................................................................................................... 18 

Utbildningsplan .................................................................................................................... 18 

Utvärdering........................................................................................................................... 18 

Metod ....................................................................................................................................... 19 

Val av metod ........................................................................................................................ 19 

Moment 1 ............................................................................................................................. 20 

Moment 2 ............................................................................................................................. 21 

Urval..................................................................................................................................... 22 

Bortfall ............................................................................................................................. 23 

Sökord .................................................................................................................................. 23 

Evidens ............................................................................................................................. 23 

Kunskapsbasera................................................................................................................ 23 
Utvärdering....................................................................................................................... 23 

Metod ............................................................................................................................... 24 

Metodologiska överväganden................................................................................................... 25 
Reflektioner kring sökorden................................................................................................. 25 
Validitet och reliabilitet........................................................................................................ 25 

Moment ett ....................................................................................................................... 26 
Moment två ...................................................................................................................... 26 
Hög validitet trots färre än sju granskade terminer. ......................................................... 26 

Resultat..................................................................................................................................... 28 

Ersta Sköndal Högskola- Etik och livsåskådning: ............................................................... 29 
Kursplaner och utbildningsplan ....................................................................................... 29 
Kurslitteratur .................................................................................................................... 29 

Göteborgs universitet: .......................................................................................................... 30 
Kursplaner och utbildningsplan ....................................................................................... 30 
Kurslitteratur .................................................................................................................... 30 

Högskolan i Jönköping:........................................................................................................ 31 
Kursplaner och utbildningsplan ....................................................................................... 31 
Kurslitteratur .................................................................................................................... 31 

Kalmar Högskola: ................................................................................................................ 32 



 8 

Kursplaner och utbildningsplan ....................................................................................... 32 
Kurslitteratur .................................................................................................................... 32 

Karlstad Högskola: ............................................................................................................... 33 
Kursplaner och utbildningsplan ....................................................................................... 33 
Kurslitteratur .................................................................................................................... 33 

Lunds universitet: ................................................................................................................. 35 

Kursplaner och utbildningsplan ....................................................................................... 35 
Kurslitteratur .................................................................................................................... 35 

Malmö Högskola- Inriktning individ, familj, samhälle: ...................................................... 37 
Kursplaner och utbildningsplan. ...................................................................................... 37 
Kurslitteratur .................................................................................................................... 37 

Mittuniversitetet: ...................................................................................................................... 38 

Kursplaner och utbildningsplan ....................................................................................... 38 
Kurslitteratur .................................................................................................................... 38 

Stockholms universitet: ........................................................................................................ 39 
Kursplaner och utbildningsplan ....................................................................................... 39 
Kurslitteratur .................................................................................................................... 39 

Umeå universitet: ................................................................................................................. 40 

Kursplaner och utbildningsplan ....................................................................................... 40 
Kurslitteratur .................................................................................................................... 40 

Växjö universitet: ................................................................................................................. 42 

Kursplaner och utbildningsplan ....................................................................................... 42 
Kurslitteratur .................................................................................................................... 42 

Örebro universitet:................................................................................................................ 43 

Kursplaner och utbildningsplan ....................................................................................... 43 
Kurslitteratur .................................................................................................................... 43 

Analys....................................................................................................................................... 46 

Kursplaner och utbildningsplaner ........................................................................................ 46 
Litteratur............................................................................................................................... 46 

Kursplaner kopplade till kurslitteratur ................................................................................. 47 
Socialt arbete i teori och praktik............................................................................................... 48 

Socialt arbete som forskningsämne...................................................................................... 48 
Evidensbaserad praktik ........................................................................................................ 49 

Den ”upplysta praktikern”................................................................................................ 51 
Två skilda röster om evidensbaserad praktik ....................................................................... 51 

Argument för en evidensbaserad praktik ......................................................................... 51 
Argument emot en evidensbaserad praktik ...................................................................... 52 

Diskussion ................................................................................................................................ 56 

Avslutande reflektioner ............................................................................................................ 60 

Vidare forskning....................................................................................................................... 62 

Referenslista ............................................................................................................................. 64 

Litteratur............................................................................................................................... 64 

Artiklar ................................................................................................................................. 64 

Lagrum ................................................................................................................................. 64 

Internetkällor ........................................................................................................................ 64 

 



 9 

  

Inledning 
Vi visste redan, då vi bestämde oss för att skriva c-uppsatsen tillsammans att vi ville skriva 

om något som rörde evidensbaserad praktik. Vi hade båda stött på begreppet många gånger 

och vi hade ofta diskuterat det med varandra. Ämnet engagerade oss.  

Till en början funderade vi på att skriva om en specifik metod eller om utvärderingsarbete, 

men till slut fastnade vi för idén att genom textanalys granska socionomutbildningarna i 

Sverige. Vi var helt enkelt nyfikna på hur det såg ut på landets olika högskolor och 

universitet. Vi undrade hur väl förberedda nyutexaminerade studenter var för den 

evidensbaserade praktiken. Vi var även nyfikna på om det fanns skillnader och likheter 

mellan skolorna och om vi skulle kunna dra några slutsatser utifrån vår studie.  

Disposition 
Vi inleder vår uppsats med inledning, uppsatsens disposition, bakgrund, problemformulering, 

syfte och frågeställning. Efter detta lägger vi en begreppsdefinition så det är lättare för läsaren 

att ta till sig vår text. Vidare följer vår metod. Vi placerar vårt resultat efter metoden. Detta för 

att metoden skall vara färsk i minnet då resultatet läses. Efter resultatet placerar vi vår analys 

då den direkt behandlar resultatet. Efter det kommer vårt teoriavsnitt. Att teoriavsnittet 

hamnar så långt fram i texten beror på att den skall vara färsk i minnet då diskussion och 

avslutande reflektioner läses.    
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Bakgrund 
För ungefär tio år sedan började kritik riktas mot det sociala arbetet och dess praktik. 

Kritikerna menade att det sociala arbetet inte var baserat på vetenskap och beprövad 

erfarenhet (Börjeson, 2005, s.43). Diskussionen har sedan dess varit livlig och åsikterna om 

en så kallad evidensbaserad praktik (EBP) går isär. Trots olika åsikter i frågan så har det de 

senaste åren skett en rad förändringar inom socialtjänsten. Förändringar som drar i riktning 

mot att socialtjänstens praktik i framtiden kommer bli alltmer evidensbaserad. 

Lagstöd 
Två kvalitetsparagrafer är sedan 1994 införda i socialtjänstlagen (2001:453). Dessa syftar till 

att socialtjänsten ska kunna presentera relevant och tillförlitlig information rörande insatser 

och dess resultat. 

 

Insatser inom socialtjänsten skall vara av god kvalitet. För utförande av socialtjänstens uppgifter skall det 
finnas personal med lämplig utbildning och erfarenhet. Kvaliteten i verksamheten skall systematiskt och 
fortlöpande utvecklas och säkras ( SoL, kap.3, § 3, SFS 2001:453). 

Ökat intresse för evidensbaserad praktik 
Enligt en undersökning gjord 2008 av Institutet för Metodutveckling i Socialt arbete (IMS), 

svarade sju av tio chefer att de är påtagligt intresserade av en evidensbaserad praktik. Tre av 

fyra chefer ansåg att det behövs nya metoder för att utvärdera personalens arbete. Över hälften 

av cheferna ansåg att det fanns ett klart behov av nya metoder för verksamhetsuppföljning och 

nya behandlingsmetoder och insatser. (Sundell, Larsson, Brännström, Marklund, 

socialstyrelsen, 2008, sid. 9).  

Krav på ökad kunskapsutveckling 
SOU 2008:18 Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten – till nytta för brukaren lyfter fram 

att en förstärkt kunskapsanvändning inom socialtjänsten förutsätter tillgång till relevanta 

kunskaper samt förmåga att använda dessa. I praktiken är dessa två aspekter av 

kunskapsanvändningen tätt sammanvävda. Man skriver vidare att det är en självklar uppgift 

för grundutbildningen att förmedla de sakkunskaper som är nödvändiga, men också att 

förmedla färdigheter att tillämpa dessa kunskaper. Det är också viktigt att se till i vilken mån 

de anställda har den kompetens som är nödvändig för att de själva ska kunna bidra till en aktiv 

kunskapsutveckling. Att de anställda har relevant grundutbildning är en viktig förutsättning 

för att det praktiska sociala arbetet ska präglas av en aktiv kunskapsanvändning (SOU 

2008:18, s.35-37). 
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De statliga myndigheterna har de senaste åren genomfört flera insatser till stöd för 

kunskapsutvecklingen. En av dessa insatser är nationella kompetenskrav för 

socialtjänstpersonal. Syftet är att lägga grunden för enhetliga och väl grundade 

kompetensbeskrivningar som allmänna råd. Utgångspunkten är att det ska bli tydligt vilka 

krav på kunskaper och färdigheter klienter och brukare ska kunna ställa på 

socialtjänstpersonal. I beskrivningarna anges områden där det ställs särskilda krav på den 

professionelles praktiska och teoretiska kunnande. Kraven bygger på aktuell kunskap från 

lagar, andra rättsliga dokument, från forskning, tillsyn, utvärdering och kvalificerat 

utvecklingsarbete inom området samt etiska aspekter (SOU 2008:18, s.49-50). 

Utbildningens uppgift 
Vilken roll utbildningen har för en kunskapsbaserad praktik diskuteras i utredningen 

Evidensbaserad praktik för socialtjänsten. Där menar författarna att det är en självklar uppgift 

för grundutbildningen att förmedla de sakkunskaper som är nödvändiga, men också att 

förmedla färdigheter att tillämpa dessa kunskaper (SOU 2008:18, s. 36). Utredningen påpekar 

att högskoleverket vid nästa utvärdering av socionomutbildningen, särskilt bör bedöma 

utbildningens innehåll och utformning med hänsyn dels till behovet av kunskaper och 

färdigheter som främjar en evidensbaserad praktik, dels till behovet av mer forskarkompetens 

inom professionen (a.a s. 13).   

I Högskoleverkets rapport, Socialt arbete- En nationell genomlysning, menar 

utvärderingens bedömargrupp att integrationen mellan socionomutbildningarnas praktik och 

teoriundervisningen är den mest avgörande för socionomutbildningens kvalitativa utveckling.  

Enligt bedömargruppen har bland annat Socialstyrelsen tagit ett viktigt steg i denna riktning. 

De har genom ett projekt inom ramen för Nationellt stöd för kunskapsutvecklingen inom 

socialtjänsten gett fem socionomprogram i uppgift att under tre år, med start 2003, utveckla 

program där grundutbildningen, forskningen och det sociala arbetet på fältet utvecklar olika 

modeller för integration (Högskoleverket, 2003, s. 58-59). 

Verner Denvall, Per- Åke Karlsson och Shari Granlöf skriver i sin rapport Att utbilda för 

utvärdering, att utbildningen lägger grunden för hur socionomen socialiseras in i sin yrkesroll. 

De anser att det är rimligt att anta att utbildningarnas förhållningssätt till, i detta fall 

utvärdering, får betydelse för hur utvärderingstraditionerna utvecklas på fältet 

(Socialstyrelsen, 2003a, s.15). 
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Tidigare forskning 
2003 publicerade Socialstyrelsen en nationell kartläggning av socionomutbildningarna. I 

denna rapport, Att utbilda för utvärdering, kartlade författarna av rapporten, Verner Denvall, 

Per- Åke Karlsson och Shari Granlöf, utbildningsaktiviteter som syftade till att utveckla 

utvärderingskompetensen inom socialtjänsten. De letade helt enkelt efter moment i 

socionomutbildningarna som ökade studentens kunskap om utvärderingar.  

En av slutsatserna författarna kommer fram till, är att de flesta socialarbetare får tämligen 

rudimentära kunskaper om utvärdering och kvalitetsarbete i grundutbildningen. Enligt 

rapporten läser endast 20 procent av de studerande på socionom- och sociala 

omsorgsprogrammen, obligatoriska kurser eller kursmoment om utvärdering. Där 

obligatoriska inslag förekommer begränsas de till 2–3 poäng och är av introducerande 

karaktär. Till detta kommer, på flera grundutbildningar, möjligheter att läsa frivilliga kurser 

om utvärdering (Socialstyrelsen, 2003a, s.7).  

 
Anmärkningsvärt är de relativt få obligatoriska inslagen i grundutbildningarna om utvärdering och att så få 
studenter väljer de valfria kurserna om utvärdering. Detta sett mot bakgrund av den utveckling som skett av de 
sociala utbildningarna och de krav som ställts på socialtjänsten under nittiotalet. (a. a. s. 91). 
 

Syftet med Denvall, Karlsson och Granlöfs studie, är inte helt olik vår studies syfte. Vi har 

dock i vår uppsats fokus på evidensbaserad praktik och hur studenterna blir förberedda för 

det. Till skillnad från dem, har vi koncentrerat oss på endast kursplaner och litteraturlistor. Vi 

hoppas att vår studie kan ses som en fortsättning på deras studie.
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Problemformulering  

Vi anser att det vore intressant att undersöka om Sveriges socionomutbildningar är utformade 

efter att möta den ökade efterfrågan på evidensbaserad praktik. Rimligtvis borde socionomer 

under sin utbildning bli uppdaterade på den senaste forskningen inom socialt arbete, samt vara 

a jour med hur socialt arbete ser ut i praktiken. Hur ser det ut på socionomutbildningarna 

landet över? Förbereds socionomstudenter för en evidensbaserad praktik? 

Hypotes 
I detta uppsatsarbete utgår vi från hypotesen att evidensbaserad praktik inte är något som 

genomsyrar socionomutbildningarna. Vi tror inte att socionomstudenter på ett adekvat sätt 

förbereds för att möta yrkeslivets krav på evidensbaserad praktik. Vi anar att detta kommer 

bekräftas i vår nationella kartläggning av utbildningarna.   I  

Syfte 
Syftet med vår uppsats är att undersöka hur studenter i socionomutbildningen förbereds för 

evidensbaserad praktik. För att uppnå vårt syfte tänkte vi ta hjälp av följande frågeställningar: 

Frågeställning 1: 

- Hur ofta används begrepp kopplade till evidensbaserad praktik i studenternas 

kursplaner samt utbildningsplaner? 

Frågeställning 2: 

- Hur mycket kurslitteratur har studenterna som är kopplad till evidensbaserad praktik? 

Frågeställning 3: 

- Hur kan vi utifrån litteratur och artiklar förstå vår insamlade empiri?  
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Begreppsdefinition 
I vår begreppsdefinition avser vi att förklara centrala begrepp i vår uppsats och även definiera 

de sökord vi har valt att använda oss av i vår undersökning.  

Evidensbaserad praktik 
För att definiera vad evidensbaserad praktik är har vi valt att använda oss av den definition 

som Socialstyrelsen/Institutet för Metodutveckling i Socialt arbete (IMS) använder och 

beskriver i boken Evidensbaserad praktik i socialt arbete (2008). Begreppet evidensbaserad 

praktik myntades av folkhälsoforskaren David Sacket på 1990-talet och han definierar 

begreppet som: en noggrann, öppet redovisad och omdömesgill användning av den för 

tillfället bästa evidensen för beslutsfattande om insatser till enskilda individer.  

Evidensbaserad praktik inkluderar tre kunskapskällor: 

 

1. den för tillfället bästa vetenskapliga kunskapen 

2. brukarens erfarenhet och önskemål 

3. den professionelles erfarenhet och förmågor. 

 

Den första delen är vetenskaplig kunskap om hur olika insatser fungerar. Evidens om sociala 

insatsers effekt avser bevis för vad som i genomsnitt är gynnsamt. Detta innebär att resultat 

som visar att en insats i genomsnitt är gynnsam, inte nödvändigtvis behöver vara det för alla.  

Den andra delen av evidensbaserad praktik är brukarens erfarenhet och önskemål. 

Individen är själv expert på sina egna problem. Att brukaren är involverad i utredning och 

beslutsfattande är därför avgörande för att rätt beslut ska fattas. Att bli delaktig i 

beslutsprocessen kan öka motivationen till förändring men framför allt är det en fråga om 

empowerment, att ge brukaren makt att själv göra val med stöd av bästa tillgängliga 

information. Brukarens åsikt bör därför väga tungt om det finns fler insatser med ungefär 

samma förväntade effekt. (Jergeby, 2008). 

 

Den tredje delen är den professionelles erfarenheter och yrkeskunskap. I det ingår att kunna omvandla 
brukarens problem till en fråga som går att besvara, att inhämta information från klienten och andra som 
belyser frågeställningen, att utvärdera denna information samt att söka och integrera vetenskaplig 
kunskap om lämpliga insatser med brukarens önskemål och med den professionelles praktiska  
erfarenheter. Efter att insatsen genomförts behöver den dessutom utvärderas (a. a. s. 14).  
 

Den professionelle behöver använda sina praktiska erfarenheter för att ta hänsyn till 

brukarens livssituation vid en viss tidpunkt för att värdera användbarheten av en insats. 
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Kunskapen kan också komma från systematisk dokumentation av bedömningar och 

uppföljningar av brukare. I evidensbaserad praktik vägs dessa tre kunskapskällor ihop i dialog 

med den professionelle och brukaren och beslutsgrunderna redovisas öppet (a.a. s. 14).  

Det är, trots ett vetenskapligt stöd för en insats, inte självklart att just den insatsen ska 

användas i det enskilda fallet. Det kan vara nödvändigt att välja utifrån ekonomiska aspekter 

så att insatsen kan ges till fler individer.  

Kunskapsbaserad praktik 
Kunskapsbaserad praktik är en synonym till evidensbaserad praktik. IMS (2008) har valt att 

använda sig av begreppet evidensbaserad praktik då de menar att det inte är all kunskap som 

ger evidens och de vill visa att det inte bara är vetenskaplig kunskap som är betydelsefull. 

Begreppet kunskapsbaserad praktik används dock av andra och i sammanhang då det är direkt 

utbytbart mot evidensbaserad praktik. 

Kursplan 
För varje kurs på högskoleutbildningar ska det finnas en kursplan. Kursplanen anger vad 

kursen innehåller samt vad målet med kursen är. Kursplanen fastställs av rektor eller den som 

rektor beslutar får det ansvaret (Studera.nu). 

Metod 
Enligt SOU (2008:18) är en metod inom socialt arbete en strategiskt utformad, planmässig 

och systematisk aktivitet som används i klientarbetet eller för att reglera klientarbetet.  

Utbildningsplan 
Varje utbildning på högskolan ska ha en utbildningsplan. Utbildningsplanen anger vad 

utbildningen innehåller samt vad målet med utbildningen är. Utbildningplanen fastställs av 

rektor eller på rektors delegation (Studera.nu). 

Utvärdering 
Med ordet utvärdering menar vi bedömning av utfall. Statens Offentliga Utredningar (SOU 

2008:18) understryker att utvärderingar också kan ha karaktären av processutvärderingar, 

vilket innebär att de inte nödvändigtvis behöver göras i efterhand. Utvärderingar bör ske med 

vetenskapliga metoder.  
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Metod 
Vi kommer i detta avsnitt beskriva vår metod, med vilken vi har genomfört vår undersökning. 

Vår undersökning kommer genomföras i två olika moment. På grund av detta kommer 

metodavsnittet vara indelad i två redovisningar av metoden, då metoden i de olika momenten 

skiljer sig åt. 

Val av metod 
Uppsatsens undersökning kommer att ske genom en innehållsanalys av Sveriges 

socionomutbildningars kursplaner, utbildningsplaner och litteraturlistor. Dessa hittar vi på 

respektive skolas hemsida. Hemsidorna finner vi via google’s sökfunktion.  

Det finns två metoder för att samla in material, den kvantitativa och den kvalitativa. I den 

kvalitativa traditionen intresserar sig forskaren för hur människor uppfattar sin verklighet. 

Den kvantitativa metoden samlar in fakta och studerar relationer mellan uppsättningar av 

fakta. Forskaren försöker genom denna metod att få fram kvantifierbara och om möjligt 

generaliserbara slutsatser (Bell, 1995, s. 13). Kvantitativa data är den typ av data som kan 

redovisas i siffror. Data som inte kan redovisas i siffror kallas för kvalitativa data 

(Thomassen, 2007, s. 78).  

Vi har i vår uppsats bestämt att använda oss av kvantitativ metod. Vårt syfte och vår 

frågeställning blir bäst besvarade med hjälp av den kvantitativa metoden. Vi kan genom 

denna metod genomföra en studie som kommer kunna generaliseras. Det skulle vara fullt 

möjligt att genomföra studien och använda en kvalitativ metod, där vi exempelvis skulle 

kunna ha intervjuat elever eller lärare på socionomutbildningarna. Det skulle dock blivit en 

helt annan uppsats. Vi upplever att ett insamlande av kvalitativa data skulle bli ett insamlande 

av subjektiva upplevelser hos respondenterna. Detta är vi inte ute efter. Vi vill ha så 

generaliserbara och verifierbara data som möjligt.  

Vi kommer i vår undersökning utgå från en deduktiv metod. Det deduktiva perspektivet 

menar att forskare inte kan samla in material genom att initialt arbeta teorilöst. Förespråkare 

för perspektivet menar att om våra teorier och föreställningar om livet är ”sanna”, så kommer 

dessa få stöd av våra insamlade data (May, 2001, s.49). Vi letar i vår undersökning aktivt efter 

vissa ord och teman. Vi tror att vi kommer kunna finna något intressant  i vårt material om vi 

gör på detta sätt. Vi har således en föreställning om socionomutbildningarnas sätt att 

förbereda sina studenter inför en evidensbaserad praktik. Genom att testa styrkan i vår teori 

kan vi således vederlägga om denna stämmer. Detta sätt att arbeta kallas deduktivt, det vill 

säga att teorin föregår forskningen (May, 2001, s.47). 
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För att kunna besvara uppsatsens frågeställningar krävs att vi genomför vår studie i två 

olika moment. På grund av detta är metodkapitlet indelat i två redovisningar, då metoden i de 

olika momenten skiljer sig åt. Vi kallar dessa för Moment 1 och Moment 2.  

 Anledningen till de två olika momenten är att vår uppsats kräver en djupare granskning av 

litteraturlistorna, än vad kursplanerna och utbildningsplanerna gör. Till en början tänkte vi 

genomsöka utbildningsplaner, kursplaner och litterturlistor på samma sätt. Det vill säga räkna 

träffar på framtagna sökord. Vi upptäckte dock då vi genomförde vår pilotstudie att böckerna i 

litteraturlistorna oftast inte hade våra framtagna sökord i titlarna, men likväl kunde behandla 

evidensbaserad praktik på ett eller annat sätt. Vi ville helt enkelt inte missa dessa böcker och 

därmed tappa validitet i vår studie. Vi valde till slut att göra på detta sätt, då vi upplever att 

metoden som vi använder i Moment 1 hjälper oss att besvara frågeställning 1 och metoden i 

Moment 2 besvarar frågeställning 2. Vi kommer nedan att förklara hur dessa två olika studier  

genomförs: 

Moment 1 
Detta första moment i vår undersökning avser att besvara vår första frågeställning och är av 

kvantitativ natur. Vi kommer helt enkelt räkna förekomsten av ett visst antal ord i 

socionomutbildningarnas utbildningsplaner och i kursplaner. 

 Datainsamling kommer att ske genom innehållsanalys av Sveriges socionomutbildningars 

utbildningsplaner och kursplaner. Med termen innehållsanalys menas de analyser som avser 

att kvantifiera, det vill säga räkna eller mäta, förekomsten av vissa företeelser i texter. Enligt 

Bergström och Boréus har Shapiro & Markoff (1997) följande beskrivning på termen 

innehållsanalys: varje metodisk mätning applicerad på texter ( eller annat symboliskt 

material) för samhällsvetenskapliga syften). 

Bergström & Boréus invänder med att denna analysinriktning även används inom 

humaniora. Innehållsanalys som metod innebär således att utifrån ett forskningsproblem 

kvantifiera någonting i texter. Denna metod kallas även kvantitativ textanalys (Bergström, 

Boréus, 2000, s. 44-45). 

 Vi utgår i denna studie från ett antal begrepp, som är knutna till evidensbaserad praktik. 

Dessa begrepp kommer vi sedan att söka efter i de texter som skall innehållsanalyseras.  

Sökbegreppen har vi funnit genom att studera boken Evidensbaserad praktik i socialt 

arbete (Jergeby, 2008) samt SoU 2008:18, Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten- till 

nytta för brukaren: betänkande. Våra sökbegrepp förekommer i samband med förklaringar av 

vad evidensbaserad praktik är och innebär. Sökbegreppen i kursplanerna är: utvärdering, 
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evidens, metod, samt kunskapsbasera. I utbildningsplanerna har vi endast använt oss av 

sökorden evidens och kunskapsbasera. Vi har gjort på detta sätt eftersom utbildningsplanerna 

är övergripande för hela utbildningen och går inte specifikt in på innehållet i kurserna. Vi ville 

dock se om de mer övergripande begreppen evidens och kunskapsbasera förekom i 

utbildningsplanerna.  

Närmre definitioner av sökorden finner du under rubriken Begreppsdefinitioner.    

De framtagna sökorden finner vi i våra aktuella texter genom att använda wordfunktionen 

Find and replace, som finns i de flesta persondatorers wordprogram. Funktionen hittas enklast 

genom att trycka in tangenterna Ctrl+F. Find and replace är en sökfunktion som hjälper 

dataanvändaren att hitta specifika ord i olika texter.  

Moment 2 
Det andra momentet i vår studie syftar till att undersöka hur mycket av 

socionomutbildningarnas kurslitteratur som är kopplad till evidensbaserad praktik.Detta 

moment i studien är av mer kvalitativ natur än vår första studie. Anledningen till att detta 

moment är att betrakta som en mer kvalitativ del av studien beror på att mer komplicerade 

tolkningar har varit nödvändiga i detta moment. Denna del av vår datainsamling går att 

kvantifiera precis som vår första del av studien, men på grund av det tolkande momentet i 

själva insamlingen av vår empiri, så har moment 2 även haft ett kvalitativt inslag (Bergström, 

Boréus, 2000, s. 44-45). I den kvalitativa innehållsanalysen väljer forskaren ut det som är 

relevant för studien (May, 2001, s.230). 

 För att kunna redovisa hur vår utsållning av böcker har gått till och för att bringa ordning i 

vår metod, valde vi att skapa några olika kriterier. För att vara relevant i vår insamling av 

litteratur, måste boken uppfylla ett eller flera av dessa kriterier: 

 

1. Boken skall behandla evidensbaserad praktik.  

2. Boken skall beskriva en evidensbaserad metod. 

3. Boken skall diskutera förhållandet mellan forskning och praktik inom socialt arbete.  

  

I denna studie använder vi oss dels av metoden från Moment 1, det vill säga vi söker efter 

våra framtagna sökord. Vi kommer på så sätt få en del relevanta träffar endast genom denna 

genomsökning av litteraturlistorna.  
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För att inte missa ytterligare litteratur kommer vi, genom att noggrant studera 

litteraturlistorna, hitta relevanta böcker som även dessa noteras i vårt material. Denna del av 

vår studie har vi rent praktiskt genomfört på följande sätt:  

En av oss gör först en grovsållning av alla kurslitteraturlistor, där denna sorterar bort de 

böcker som är direkt ointressanta för vår studie. När denna utsållning är gjord granskar vi 

båda de kvarstående böckerna. Vi väljer sedan ut de böcker som uppfyller ett eller flera av 

våra kriterier. Om titeln är svår att tyda och det är svårt att förstå vad boken handlar om söker 

vi, med hjälp av Googles sökmotor, efter information om denna bok. De träffar som en bok 

eller annan kurslitteratur får på diverse bokhemsidor, exempelvis Bokus, Ad Libris, 

bibliotekshemsidor, universitetshemsidor etcetera, studerar vi för att se hur litteraturens 

innehåll beskrivs och om den uppfyller något av våra kriterier. Har vi inte funnit någon 

information om den aktuella litteraturen på något av ovanstående tillvägagångssätt har vi, så 

långt det varit möjligt, sökt upp den aktuella texten och läst inledningen, för att på detta sätt 

utröna dess innehåll.  

För att förbereda oss inför denna del av materialinsamlingen, har vi satt oss in i vad 

evidensbaserad praktik innebär. Vi har även uppdaterat oss på vilka evidensbaserade metoder 

som ligger utlagda på IMS:s (Institutet för utveckling av metoder i socialt arbete) hemsida. 

Detta för att böcker som behandlar enskilda metoder även de är litteratur som rör området 

Evidensbaserad praktik. Med denna förberedelse i ryggen tror vi oss kunna finna de böcker 

som är aktuella för vår studie.  

Urval 
I vår undersökning har vi valt att granska samtliga socionomutbildningar som finns i Sverige. 

På varje utbildning har vi valt att granska alla utbildningsplaner, kursplaner och litteraturlistor 

som vi har haft möjlighet att komma över. Anledningen till att vi valt samtliga utbildningar 

och inte bara ett fåtal beror på att vår validitet ökar avsevärt då vi tittar på alla skolor.  

Vi har dock gjort vissa avgränsningar i detta urval. På de universitet/högskolor som har 

flera olika inriktningar på socionomprogrammen väljer vi endast en av inriktningarna. För att 

göra detta val så likartat som möjligt, väljer vi den inriktningen som vi upplever likna en 

allmän socionomutbildning mest. Detta val gör vi endast för att försöka välja så likartade 

inriktningar som möjligt och inte, och detta är viktigt, för att vi misstänker att vi kommer få 

mer eller mindre träffar på de valda inriktningarna. Vi har behövt göra ytterligare ett val i vår 

insamling. Det har varit då studenterna har haft valbara kurser. Vi har då i första hand valt de 
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kurser som har haft en forskningsinriktning och i andra hand de kurser som har rört barn och 

unga.   

Bortfall  
Efter vi hade genomfört vår pilotstudie upptäckte vi att vissa skolor som vi undersökte inte 

hade några eller hade väldigt få kursplaner och litteraturlistor utlagda på sina hemsidor. Vid 

närmare granskning visade det sig att dessa skolor var så nya att de inte hade skapats särskilt 

många kursplaner och litteraturlistor ännu. Vi valde då att undersöka de skolor där vi kunde 

finna kursplaner och litteraturlistor för fem eller fler terminer. Vi uppskattar att denna mängd 

dokument behöver studeras för att vi skall kunna generalisera vårt insamlade material. På 

grund av denna avgränsning i materialet har fyra skolor blivit borttagna ur studien. Dessa 

skolor är Uppsala Universitets socionomutbildning, Linköpings Universitets 

socionomutbildning, Gävle Högskolas socionomutbildning, samt Kristianstads 

socionomutbildning. Antal skolor som återstår är då 12 skolor.   

Sökord 

Evidens 
Vi har, när vi valt sökord, kortat ner evidensbaserad praktik till ordet evidens. Detta eftersom 

vi tror att vi då kan få in fler träffar som kan vara intressanta och som kan ha med 

evidensbaserad praktik att göra. 

Kunskapsbasera 
Vi har velat få med ett sökord som täcker in kunskapsbaserad praktik och sammanhang då 

begreppet åsyftas. Då ordet kunskap är alldeles för brett och kan syfta på väldigt mycket, 

valde vi att använda ordet kunskapsbasera istället. Vi valde att ta bort ändelsen på ordet 

eftersom vi ville få med sammanhang som inkluderar både exempelvis kunskapsbaserad 

socialtjänst och kunskapsbaserat socialt arbete. 

Utvärdering 
Då utvärdering av olika insatser och metoder är grundläggande för att veta vad som i 

genomsnitt ger det bästa utfallet, anser vi att ordet utvärdering har en naturlig och direkt 

koppling till evidensbaserad praktik. Med sökordet utvärdering har vi gjort det möjligt att få 

träff på sammanhang där utvärderingar av insatser och metoder i socialt arbete aktualiseras. 
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Metod 
Sökordet metod har vi valt för att undersöka om evidensbaserade metoder aktualiseras i 

utbildningen.  
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Metodologiska överväganden 
Inledningsvis vill vi skriva att under den period vid vilken vi samlade in vårt material 

omarbetade många högskolor sina kursplaner. Detta har lett till att vi i vissa fall inte har haft 

tillgång till skolornas alla kursplaner då de ännu inte varit redovisade på skolornas hemsidor. 

Detta skulle också kunna leda till att vårt insamlade material kan bli inaktuellt så snart dessa 

kursplaner har blivit redovisade. Detta är dock något som händer vid insamling av 

kvantitativa data. Förutsättningar förändras ständigt.  

Reflektioner kring sökorden 
Två av de sökord, som vi valt att använda, har förorsakat litet huvudbry. Dessa ord är metod 

och utvärdering.  

Vi var överens om att vi ville ha med ordet metod som sökord, då det kunde förtälja 

huruvida utbildningarna var inriktade på evidensbaserad praktik eller inte. Begreppet metod är 

ett centralt begrepp inom EBP. Vi konstaterade dock snabbt att detta ord kunde ha en annan 

betydelse än den vi var ute efter. Vi bestämde oss därför för att dela in sökträffarna på ordet 

metod i två olika grupper. I den första gruppen placerar vi de för oss intressanta sökträffarna, 

såsom metod i betydelsen en strategisk aktivitet som används i klientarbete (se vår 

begreppsdefinition). I den andra gruppen placerar vi de för oss ointressanta sökträffarna, 

såsom metod i betydelsen forskningsmetod. Detta tillvägagångssätt förtydligar hur många 

relevanta sökträffar på ordet metod som vi funnit. 

Även utvärdering var för oss ett självklart sökord att ha med i undersökningen. Vi 

bestämde oss för att räkna detta ord förbehållslöst, med ett undantag; då utvärdering står i 

betydelsen kursutvärdering väljer vi att inte räkna detta ord som en träff.     

Validitet och reliabilitet 
Med hög validitet menas att vi med vår studie, så nära som möjligt mäter det som vi avser att 

mäta (Larsson, Lilja, Mannheimer, 2005, s.66.) Med reliabilitet menas att en studie uppvisar 

samma resultat genom samma mätningar genomförda vid olika tillfällen (May, 2001, s.117-

118). Måttet är helt enkelt stabilt och störs inte av variationer i tid, plats och vem som 

genomför mätningen. För att nå en hög tillförlitlighet i våra resultat krävs att vi uppnår både 

hög validitet och hög reliabilitet (Larsson, Lilja, Mannheimer, 2005, s.66). 
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Moment ett  
I moment 1 i vår studie bedömer vi att vi uppnår både en hög validitet och reliabilitet. 

Validitet uppnår vi genom att mäta det som avses att mäta, det vill säga hur ofta begrepp 

kopplade till evidensbaserad praktik i studenternas kursplaner samt utbildningsplan 

förekommer. Genom att söka efter ord kopplade till EBP så är det exakt detta vi gjort i vår 

datainsamling. Hög reliabilitet uppnår vi genom att ha en väl genomarbetad metod, som inte 

är beroende av vem som gör datainsamlingen. Det enda som skulle kunna påverka 

reliabiliteten i detta moment är det faktum att vi delat in sökordet Metod i två 

betydelsegrupper. En grupp där betydelsen av ordet metod i dess kontext är kopplat till EBP 

och en grupp där betydelsen av ordet metod i dess kontext är kopplat till annat än EBP, 

exempelvis forskningsmetod. I detta skede har vi som forskare gjort en tolkande bedömning. 

Vår övertygelse är dock att en annan forskare skulle ha bedömt i stort sett exakt som vi har 

gjort, då det i de allra flesta fall varit uppenbart vilken grupp ordet metod skall placeras i. Vi 

skulle kunna likna detta vid att, beroende på i vilken kontext ordet befinner sig, dela upp ordet 

fluga i två grupper. I den ena gruppen skall man placera fluga, i betydelsen manlig 

halsprydnad och i den andra placera fluga, i betydelsen insekt. Detta borde inte vara alltför 

svårt för någon som har bra ordförståelse. 

Moment två 
Vi anser även att moment 2 i vår studie uppnått hög validitet och hög reliabilitet. Hög validitet 

har uppnåtts genom att vi, som vi beskriver i frågeställning 2, mäter hur stor del av 

studenternas litteratur som är kopplad till evidensbaserad praktik. Reliabiliteten i Moment 2 

anser vi även den vara hög. Även då Moment 2 innehåller ett tolkande avsnitt, så förklarar vi 

genom våra kriterier, samt vår väl beskrivna metoddel hur datainsamlingen genomförs. En 

annan forskare, vid en annan tidpunkt borde uppnå samma resultat, förutsatt att denne studerat 

vår metod ingående. 

Hög validitet trots färre än sju granskade terminer .  
Vi väljer att i vår undersökning granska de skolor som har redovisade kursplaner och 

litteraturlistor för minst fem terminer. Detta innebär att skolorna har olika många terminer 

representerade i vårt resultat. Vi är i vårt resultat noga med att redovisa denna skillnad, men 

vill också under denna rubrik förtydliga detta val då det kan misstänkas påverka vår validitet. 

På de allra flesta utbildningar upptas en stor del av termin sex av praktik och en stor del av 

termin sju av c-uppsats. Under dessa terminer tillkommer således inte mycket ny kurslitteratur 

för studenten. Den litteratur som används på dessa terminer är ofta utvalda av studenten själv. 
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Termin ett till fem är de terminer där eleven tillägnar sig den största delen teoretisk kunskap 

under utbildningen. Vi valde därför att låta fem terminer vara tillräckliga för denna 

undersökning. 
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Resultat 
Nedan redovisar vi vårt insamlade material. Redovisningarna sker skola för skola. Före 

resultat från varje skola anger vi antal terminer som blivit genomsökta. Vi börjar med moment 

ett, där sökresultat på utbildningsplan samt kursplaner redogörs genom antal träffar per 

sökord. Sökordet metod är redovisat i två grupper. En grupp, utanför parentes, där betydelsen 

av ordet metod i dess kontext är kopplat till EBP och en grupp, inom parentes, där betydelsen 

av ordet metod i dess kontext är kopplat till annat än EBP, exempelvis forskningsmetod.  

I moment två redovisas sökresultat på kurslitteratur enligt litteraturförteckningsstandard, 

med författare, utgivningsår, titel etcetera. 
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Ersta Sköndal Högskola- Etik och livsåskådning: 

Kursplaner och utbildningsplan 
Nedan redovisas antal träffar per sökord. Termin ett till åtta. Moment 1. 
 
 
 

 
Utvärdering 

 
Metod 

 
Evidens 

 
Kunskapsbasera 

 
Kursplaner 
 

 
1 

 
4 (32) 

 
1 

 
- 

 
 

Utbildningsplan 
 

   
- 

 
- 

 

Kurslitteratur 
Nedan redovisas kurslitteratur knuten till evidensbaserad praktik. Termin ett till åtta. Moment 
2. 
 
Barth, Tom & Näsholm, Christina (2006). Motiverande samtal – MI – att hjälpa en människa 
till förändring på hennes egna villkor. Lund: Studentlitteratur.  
 
Brunt, David & Hansson, Lars (2005). Att leva med psykiska funktionshinder: livssituation  
och effektiva vård- och stödinsatser. Lund: Studentlitteratur.  
  
Börjesson, Bengt (2008). Förstå socialt arbete–en grundbok. Stockholm: Liber.  
 

Lagerberg, Dagmar & Sundelin, Claes (2000). Risk och prognos i socialt arbete med barn. 
Forskningsmetoder och resultat. Stockholm: Gothia.   

 
Larsson, Sam, Lilja, John & Mannheimer, Katarina (red.) (2005). Forskningsmetoder i 
socialt arbete. Lund:Studentlitteratur. 
 
Meeuwisse, Anna, Sunesson, Sune, Swärd, Hans (red). Socialt arbete – en grundbok: 
Stockholm: Natur & Kultur. 
  
Socialstyrelsen (2006). Barn och unga i socialtjänsten - utreda, planera och följa upp 
beslutade insatser. Handbok. Stockholm. Valda delar.   
 
Socialstyrelsen (2006). Grundbok: Barns behov i centrum (BBIC).  
 
Thomassen, Magdalene (2007). Vetenskap, kunskap och praxis. Lund: Gleerups. 
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Göteborgs universitet: 

Kursplaner och utbildningsplan 
Nedan redovisas antal träffar per sökord. Moment 1. Termin ett till sju. På termin sex och sju 
har vi hittat tre kurser på sammanlagt 22.5 hp vilket innebär att 37.5 hp saknas. 
 
 
 

 
Utvärdering 

 
Metod 

 
Evidens 

 
Kunskapsbasera 

 
Kursplaner 
 

 
6 

 
4 (2) 

 
- 

 
- 

 
Utbildningsplan 
 

   
- 

 
- 

 

Kurslitteratur 
Nedan redovisas kurslitteratur knuten till evidensbaserad praktik. Termin ett till sju. På 
termin sex och sju har vi hittat tre kurser på sammanlagt 22.5 hp vilket innebär att 37.5 hp 
saknas. Moment 2. 
 
Eriksson, Bengt/ Karlsson, Per-Åke (2008): Att utvärdera välfärdsarbete. Stockholm. Gothia.  
 
Larsson, Sam/ Lilja, John/ Mannheimer, Katarina (red)(2005): Forskningsmetoder i socialt 
arbete. Lund: Studentlitteratur.  
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Högskolan i Jönköping: 

Kursplaner och utbildningsplan 
Nedan redovisas antal träffar per sökord. Termin ett till sex. På termin fem saknas 15 hp. På 
termin sex saknas 15 hp. Moment 1. 
 
 
 

 
Utvärdering 

 
Metod 

 
Evidens 

 
Kunskapsbasera 

 
Kursplaner 
 

 
7 

 
7 (8) 

 
- 

 
- 

 
Utbildningsplan 
 

   
- 

 
- 

 

Kurslitteratur 
Nedan redovisas kurslitteratur knuten till evidensbaserad praktik. Termin ett till sex. På 
termin fem saknas 15 hp. På termin sex saknas 15 hp. Moment 2.  
Billquist, L,. & Johnsson, L. (2007). Sociala akter som empiri. Om möjligheter och 
svårigheter att använda socialarbetares dokumentation i forskningssyfte. I 
Socialvetenskaplig tidskrift, nr 1 
2007. 
 
Blom, B., Morén, S., & Nygren, L. (2006). Kunskap i socialt arbete. Om villkor, processer 
och användning. Stockholm: Natur och Kultur. 
  
Eriksson, B.G., & Karlsson, P-Å. (2008). Att utvärdera välfärdsarbete. Stockholm: 
Förlagshuset Gothia. 
 
Meeuwisse, A., Sunesson, S., & Swärd, H. (Red.). (2006). Socialt arbete. En grundbok. 
Stockholm: Natur & Kultur. 
 
Socialstyrelsen. (2003). Brukarmedverkan i socialtjänstens kunskapsutveckling. www.sos.se 
 
Socialvetenskaplig Tidskrift. (2002). Temanummer om socialt arbete och utvärdering. 
Årgång 9, Nummer 2-3. 
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Kalmar Högskola: 

Kursplaner och utbildningsplan 
Nedan redovisas antal träffar per sökord. Termin ett till sju. Moment 1. 
 
 
 

 
Utvärdering 

 
Metod 

 
Evidens 

 
Kunskapsbasera 

 
Kursplaner 
 

 
- 

 
4 (17) 

 
- 

 

 
- 

 
Utbildningsplan 
 

 
 

 
 

 
- 

 
- 

 

Kurslitteratur 
Nedan redovisas kurslitteratur knuten till evidensbaserad praktik termin ett till sju. Moment 2 
Bernler, G. (Red.). (1999). Psykosocialt arbete. Stockholm: Natur och Kultur. 
 

Blom, B. (2006). Kunskap i socialt arbete; om villkor, processer och användning. Stockholm: 
Natur och kultur. 
 
Meeuwisse, A., Swärd, H. & Sunesson, S. (2006). Socialt arbete. En grundbok. Stockholm: 
Natur &Kultur.  
 
Thomassen, M. (2007). Vetenskap, kunskap och praxis. Introduktion i vetenskapsfilosofi. 
Malmö: Gleerups. 
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Karlstad Högskola: 

Kursplaner och utbildningsplan 
Nedan redovisas antal träffar per sökord. Termin ett till sex. Moment 1. 
 
 
 

 
Utvärdering 

 
Metod 

 
Evidens 

 
Kunskapsbasera 

 
Kursplaner 
 

 
15 

 
9 (11) 

 
- 

 
- 

 
Utbildningsplan 
 

   
- 

 
- 

 

Kurslitteratur 
Nedan redovisas kurslitteratur knuten till evidensbaserad praktik. Termin ett till sex. Moment 
2. 
Bergmark, A & Lundström, T. Mot en evidensbaserad praktik? Om färdriktningen i socialt 
arbete. Socialvetenskaplig tidskrift, 2, 99-113. 2006. 

Börjesson, B. (2008). Förstå socialt arbete–en grundbok. Stockholm: Liber.  

Eliasson-Lappalainen, R. & M. Szbehely. 1998. "Omsorgskvalitet i svensk hemtjänst - hotad 
eller säkrad av att mätas?" I: Vad förgår och vad består?. Red. Eliasson-Lappalainen, R. & 
M. Szbehely. Lund: Arkiv. 

Eriksson, B.G. & Karlsson, P-Å. Att utvärdera välfärdsarbete. Upplaga 2008. Stockholm: 
Gothia. 

Larden, M. Från brott till genombrott - kognitiv beteendeterapi för tonåringar med 
psykosociala problem. Upplaga 2003. Stockholm: Gothia.  

Meeuwisse, A. Sunesson, S. & Swärd, H. (red). Socialt arbete - en grundbok. Stockholm: 
Natur och Kultur, 2006.  

Socialstyrelsen. 2000. Metoder och verktyg för kvalitet. En redovisning av kvalitetsarbete 
inom IFO. 

Socialstyrelsen: Socialt arbete bland äldre. Forskning, utbildning, praktik - en pilotstudie, 
Stockholm 2007. (www.socialstyrelsen.se) och/eller Socialstyrelsen: God vård i livets slut. 
En kunskapsöversikt om vård och omsorg om Äldre. Stockholm, 2004.  

Westlund, P. & B. Edvardsson. 1998. Tjänsteutveckling och kvalitet i äldreomsorg. Lund: 
Studentlitteratur. 

Bergstrand, B.O. & J.Å. Hermansson. 1999. Att bygga ett kvalitetssystem - handbok i 
praktiskt kvalitetsarbete. Höganäs: Kommunlitteratur. 
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Socialstyrelsen (2004). Kort om ADHD hos barn och vuxna, kunskapsöversikt. Stockholm. 
Finns på socialstyrelsens hemsida, www.sos.se.  
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Lunds universitet:  

Kursplaner och utbildningsplan 
Nedan redovisas antal träffar per sökord. Termin ett till sju. Moment 1. 
 
 
 

 
Utvärdering 

 
Metod 

 
Evidens 

 
Kunskapsbasera 

 
Kursplaner 
 

 
2 

 
5 (14) 

 
- 

 
1 

 
Utbildningsplan 
 

 
 

  
- 

 
- 

 

Kurslitteratur 
Nedan redovisas litteratur knuten till evidensbaserad praktik termin ett till sju. Moment 2 
Andershed, Henrik & Andershed, Anna-Karin (2005). Normbrytande beteende i barndomen. 
Vad säger forskningen? Stockholm: Gothia och IMS. 
 
Andreasson, Tore (2003). Institutionsbehandling av ungdomar. Vad säger forskningen? 
Stockholm: Gothia/Centrum för utvärdering av socialt arbete. 
 
Barth, Tom & Näsholm, Christina (2006). Motiverande samtal – MI – att hjälpa en människa 
till förändring på hennes egna villkor. Lund: Studentlitteratur. 
 
Blom, Björn & Morén, Stefan & Nygren, Lennart (2006). Kunskap i socialt arbete: om 
villkor, processer och användning. Stockholm: Natur och Kultur. 
 
Börjesson, Bengt (2008). Förstå socialt arbete–en grundbok. Stockholm: Liber.  
 
Denvall, Verner & Jacobsson, Tord (red) (1998). Vardagsbegrepp i socialt arbete : ideologi, 
teori och praktik. Stockholm : Norstedts 
 
Denvall, Verner & Vinnerljung, Bo (red) (2006). Nytta och fördärv: socialt arbete i kritisk 
belysning. Stockholm : Natur och Kultur. 
 
Eskelinen, Leena & Olesen, Sören Peter & Caswell, Dorte (2008). Potentialer i socialt 
arbejde – Et konstruktivt blik på faglig praksis. Köpenhamn: Hans Reitzels Forlag. 
 
Eriksson, Maria (red) (2007). Barn som upplever våld. Nordisk forskning och praktik. 
Stockholm: Gothia. 
 
Eriksson, Bengt & Karlsson, Per-Åke (2008). Att utvärdera välfärdsarbete. Stockholm: 
Gothia. 
 
Kyhle Westermark, Pia & Hansson, Kjell & Vinnerljung, Bo (2007). Fosterparents in 
Multidimensional Treatment Foster Care: How do they deal with implementing standarized 
treatment components? I: Children and Youth Review. (tillgänglig online 
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www.sciencedirect.com) 
 
Lagerberg, Dagmar & Sundelin, Claes (2000). Risk och prognos i socialt arbete. 
Forskningsmetoder och resultat. Stockholm: Gothia/Centrum för utvärdering av socialt 
arbete. 
 
Meeuwisse, Anna & Swärd, Hans & Eliasson-Lappalainen, Rosmari & Jacobsson, Katarina 
(red) (2008). Forskningsmetodik för socialvetare. Natur och Kultur. 
 
Newman, Tony & Moseley, Alica & Tierney, Stephanie & Ellis, Annemarie (2005). 
Evidence-based social work. A guide for the perplexed. London: Russell House. 
 
Oestrich, Irene Henriette (2003). Tankens kraft – kognitiv terapi i klinisk praktik. Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Rasmusson, Bodil (2006). Barnperspektiv i den sociala barnavården. Rapport från ett 
forsknings- och utvecklingsarbete inom ramen för projekt Kunskapsbaserad socialtjänst. 
Lund: Socialhögskolan, Meddelandeserien 2006:2. (nedladdningsbart på Internet, 
www.soch.lu.se) 
 
Rasmusson, Bodil (2006). Kunskapssökande i den sociala barnavården i Tops, Dolf och 
Sunesson, Sune Att forska om och i praktiken. Lunds universitet, Socialhögskolan, 
Meddelandeserien 2006:6. (nedladdningsbart på Internet, www.soch.lu.se) 
 
Schjelderup, Liv & Omre, Cecilie & Marthinsen, E (red) (2005). Nye metoder i et moderne 
barnevern. Bergen: Fagboksforlaget. 
 
Socialstyrelsen (2006). Barn och unga i socialtjänsten. Utreda, planera och följa upp 
beslutade insatser. Stockholm: Socialstyrelsen. 
 
Socialstyrelsen (2006). Grundbok Barns behov i centrum (BBIC). Stockholm: 
Socialstyrelsen. 
 
Sundell, Knut & Egelund, Tine (2001). Barnavårdsutredningar. En kunskapsöversikt. 
Centrum för utvärdering av socialt arbete (CUS) och Gothia AB. Hämtas: 
http://www.socialstyrelsen.se/Publicerat/2001/2633/2001-112-1.htm 
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Malmö Högskola- Inriktning individ, familj, samhäll e: 

Kursplaner och utbildningsplan. 
Nedan redovisas antal träffar per sökord. Termin ett till sju. Moment 1. 
 
 
 

 
Utvärdering 

 
Metod 

 
Evidens 

 
Kunskapsbasera 

 
Kursplaner 
 

 
5 

 
3 (21) 

 
- 

 
- 

 
Utbildningsplaner 
 

   
- 

 
- 

 

Kurslitteratur 
Nedan redovisas kurslitteratur knuten till evidensbaserad praktik. Termin ett till sju. Moment 
2 
Andershed, H & Andershed, A-K (2005) Normbrytande beteende i barndomen. Vad säger 
forskningen? Stockholm: Gothia och IMS. 
 
Bergmark, A. & Lundström, T. (2006). Mot en evidensbaserad praktik? Om färdriktningen i 
socialt arbete. Socialvetenskaplig Tidskrift, 2/2006. 
 
Börjesson, B. (2008). Förstå socialt arbete–en grundbok. Stockholm: Liber.  
 
Denvall, V. (2006) Social planering. I Denvall, V. & Vinnerljung, B. (red.) Nytta och 
fördärv, Socialt arbete i kritisk belysning. Stockholm: Natur & Kultur.  
 
Meeuwisse, A., Swärd, H., Eliasson-Lappalainen, R.,Jacobsson, K. (2008) 
Forskningsmetodik för socialarbetare. Stockholm; Natur och Kultur.  
 
Meeuwisse, A. Sunesson, S och Swärd, H (red) 2006) Socialt arbete: en grundbok 
Stockholm: Natur & kultur. 
 
Socialstyrelsen (2004). För en kunskapsbaserad socialtjänst. Socialstyrelsen: Stockholm.  
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Mittuniversitetet: 

Kursplaner och utbildningsplan 
Nedan redovisas antal träffar per sökord. Termin ett till sju. Moment 1. 
 
 
 

 
Utvärdering 

 
Metod 

 
Evidens 

 
Kunskapsbasera 

 
Kursplaner 
 

 
- 

 
4 (19) 

 
1 

 
- 

 
Utbildningsplaner 
 

   
- 

 
- 

 

Kurslitteratur 
Nedan redovisas kurslitteratur knuten till evidensbaserad praktik. Termin ett till sju. Moment 
2 
Barth, T. & Näsholm C., Motiverande samtal - MI: att hjälpa en människa till förändring på 
hennes egna villkor, Lund, Studentlitteratur. 2006. 
 
Corcoran, J., Cognitive-Behavioral Methods for Social Workers: A Workbook, Needham 
Heigts, MA, Allyn & B., 2005. 
 
Dahlberg, C. & Forssell, A., BBIC i praktiken: att knäcka koden, Lund, Studentlitteratur, 
2006. 
 
Perris, C., Kognitiv terapi i teori och praktik, Stockholm, Natur och Kultur, 1996 3, omarb. 
utg. 
 
Sundell, K. Egelund, T. Löfholm, A. Kaunitz, C., Barnavårdsutredningar - en 
kunskapsöversikt, Stockholm, IMS och Gothia, 2007. 
 
Wadström, O., Att förstå och påverka beteendeproblem, Linköping, Psykologinsats, 2004 
 
Öst, L-G. (Red.), Kognitiv beteendeterapi inom psykiatrin., Stockholm, Natur & Kultur, 
2006. 
 
Socialstyrelsen, Barn och unga i socialtjänsten. Utreda, planera och följa upp beslutade 
insatser, 2006, http//www.socialstyrelsen.se/Publicerat/2006/9314/2006-101-6.htm 
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Stockholms universitet: 

Kursplaner och utbildningsplan 
Nedan redovisas antal träffar per sökord. Termin ett till fem. Moment 1. 
 
 
 

 
Utvärdering 

 
Metod 

 
Evidens 

 
Kunskapsbasera 

 
Kursplaner 
 

 
- 

 
2 (14) 

 
2 

 
- 

 
Utbildningsplan 
 

   
- 

 
- 

 

Kurslitteratur 
Nedan redovisas kurslitteratur knuten till evidensbaserad praktik. Termin ett- fem. Moment 2 
Aronsson, K. m.fl. (2004). Barnet i den sociala barnavården – En kunskapsöversikt. 
CUS/Liber. 
 
Berglund, M. m.fl. (2000). Behandling av alkoholproblem – En kunskapsöversikt. 
CUS/Liber (valda delar). 
 
Bergmark, A & Lundström, T (2006). Mot en evidensbaserad praktik? Om färdriktningen i 
socialt arbete. 
Socialvetenskaplig tidskrift, 2006, årg.13, nr.2. 
 
Bernler, G., Cajvert, L., Johnsson, L. & Lindgren, H. (1999) Psykosocialt arbete: idéer och 
metoder. Stockholm: Natur och kultur. 
 
Börjesson, B. (2008). Förstå socialt arbete–en grundbok. Stockholm: Liber.  
 
Denvall, & Jacobson, (red) (1998). Vardagsbegrepp i socialt arbete. Ideologi, teori och 
praktik. Stockholm: Norstedts Juridik AB. 
 
Lagerberg, D. & Sundelin, C. (2000) Risk och prognos i socialt arbete med barn. Centrum 
för utvärdering av socialt arbete. Stockholm: Gothia 
 
Oscarsson, L. (2006) Evidenskravet och socialt arbete. Skiss till en strategi för forskning och 
praktik. Socionomen 4/2006. 
 
Von Greiff, N. (2004) Tradition eller vetenskaplig evidens? Om handlingsramen för ideella 
organisationers alkohol- och drogpreventiva arbete med ungdomar. Nordisk alkohol- & 
narkotikatidskrift, vol. 21 (3). 
(kan nås via: www.stakes/nat.fi, sök upp nr 3 och ladda ner). 
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Umeå universitet: 

Kursplaner och utbildningsplan 
Nedan redovisas antal träffar per sökord. Termin ett till sex. Moment 1. 
 
 
 

 
Utvärdering 

 
Metod 

 
Evidens 

 
Kunskapsbasera 

 
Kursplaner 
 

 
5 

 
4 (9) 

 
- 

 
- 

 
Utbildningsplaner 
 

   
- 

 
- 

 

Kurslitteratur 
Nedan redovisas kurslitteratur knuten till evidensbaserad praktik. Termin ett till sex. Moment 
2. 
Berglund, Mats, Andreasson, Sven, Bergmark, Anders m fl (2000). Behandling av 
alkoholproblem. Kan laddas ner på www.socialstyrelsen.se 
 
Blom, Björn, Morén, Stefan & Nygren, Lennart (2006). Kunskap i socialt arbete. Om villkor, 
processer och användning. Stockholm: Natur och Kultur 
 
Guldbrandsson, Karin (2007). Från nyhet till vardagsnytta. Om implementeringens 
mödosamma konst. Statens folkhälsoinstitut. 
 
Karlsson, Ove & Lundström, L (red.) (1999). Utvärdering – mer än metod. Svenska 
kommunförbundet, Kommentus förlag. 
 
Kåver Anna (2006). KBT i Utveckling. Stockholm: Natur & Kultur. 
 
Lagerberg, Dagmar & Sundelin, Claes (2000). Risk och prognos i socialt arbete. 
Forskningsmetoder och resultat. Centrum för utvärdering av socialt arbete, Gothia. 
 
Meeuwisse, Anna, Sunesson, Sune, Swärd, Hans (red). (2000). Socialt arbete. En grundbok. 
Stockholm: Natur och kultur. 
 
Morén, Stefan (1996). Att utvärdera socialt arbete. Stockholm: Publica. 
 
Sandberg, Bo & Faugert, Sven (2007). Perspektiv på utvärdering. Studentlitteratur. 
Polen.ISBN 978-91-44-02881-1 
 
Sandell Göran (2005). Ett enda godkänt synsätt? Debatt om kunskapsbaserad socialtjänst 
Socionomen 6/2005, 8/2005, 1/2006 
 
Socialstyrelsen (2006). Barn och unga i socialtjänsten. Utreda, planera och följa upp 
beslutade insatser. Artikelnummer 2006 – 101 – 6. 
Socialstyrelsen, CUS. ASI – en strukturerad intervjumetod för bedömning av alkohol- och 
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narkotikarelaterade problem. Artikelnummer 2003-112-2. 
Socialstyrelsen. Sexuella övergrepp mot barn – En kunskapsöversikt. Artikelnr. 2000-3-1. 
hämtas på nätet, www.sos.se 
 
Sundell, Knut , Egelund, Tine, Andrée Löfholm, Cecilia, Kaunitz. (2007). 
Barnavårdsutredningar en kunskapsöversikt. Gothia Förlag 
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Växjö universitet: 

Kursplaner och utbildningsplan 
Nedan redovisas antal träffar per sökord. Termin ett till sju. Moment 1. 
 
 
 

 
Utvärdering 

 
Metod 

 
Evidens 

 
Kunskapsbasera 

 
Kursplaner 
 

 
2 

 
1 (11) 

 
- 

 

 
1 

 
Utbildningsplan 
 

 
 

 
 

 
- 

 
- 

 

Kurslitteratur 
Nedan redovisas kurslitteratur knuten till evidensbaserad praktik. Termin ett till sju. Moment 
2. 
Barth, Tom., Näsholm, Christina. Motiverande samtal. Lund: Studentlitteratur, 2006. 
 
Blom, Björn., Moren, Stefan & Nygren, Lennart. Kunskap i socialt arbete: om villkor, 
processer och användning. Stockholm. Natur och Kultur. 2006. 
 
Brunt, David., Hansson, Lars. Att leva med psykiska funktionshinder – livssituation 
och effektiva vård- och stödinsatser. Lund: Studentlitteratur. 2005 
 
Denvall, Verner & Vinnerljung, Bo (red). Nytta och fördärv. Socialt arbete i kritisk 
belysning. Stockholm: Natur och Kultur, 2006 
 
Jacobsson, Katarina., Swärd, Hans., Eliasson-Lappalainen, Rosmari., Meeuwisse, Anna. 
Forskningsmetodik för socialvetare. Stockholm: Natur och kultur, 2008.  
 
Meeuwisse, Anna, Sunesson, Sune, Swärd, Hans (red). Socialt arbete – en grundbok: 
Stockholm: Natur & Kultur, senaste upplagan 
 
Thomassen, Magdalene. Vitenskap Kunnskap og Praksis. Innföring i 
vitenskapsfilosifi for helse- og sosialfag. Gyldendal Norsk Förlag, 2006 
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Örebro universitet: 

Kursplaner och utbildningsplan 
Nedan redovisas antal träffar per sökord. Termin ett till sju. Moment 1. 
 
 
 

 
Utvärdering 

 
Metod 

 
Evidens 

 
Kunskapsbasera 

 
Kursplaner 
 

 
10 

 
10 (25) 

 
2 

 
2 

 
Utbildningsplan 
 

   
- 

 
1 

 

Kurslitteratur 
Nedan redovisas kurslitteratur knuten till evidensbaserad praktik. Termin ett till sju. Moment 
2. 
Alexanderson, Karin (2006) 
Om evidens i socialt arbete. Möjligheter och begränsningar för ett evidensbaserat arbetssätt 
inom socialtjänsten. Falun: Dalarnas forskningsråd. 
 
Andreassen, Tore (2003). Institutionsbehandling av ungdomar. Vad säger forskningen? 
Stockholm: Gothia. 
 
Barth, Tom och Näsholm Christina (2006) 
Motiverande samtal- MI Att hjälpa en människa till förändring på hennes egna villkor. 
Lund: Studentlitteratur. 
 
Behandling av alkohol- och narkotikaproblem. En evidensbaserad 
kunskapssammanställning. Vol. 1. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering 
(SBU), (2001). 
 
Bernler, Gunnar & Cajvert, Lilja & Johnsson, Lisbeth & Lindgren, Hans (1999) 
Psykosocialt arbete - idéer och metoder. Stockholm: Natur och kultur. 
 
Bergmark, Anders & Lundström, Tommy (2006) Mot en evidensbaserad praktik? Om 
färdriktningen i socialt arbete. Socialvetenskaplig Tidskrift. 
 
Blom, Björn & Morén, Stefan (2007). Insatser och resultat i socialt arbete. Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Börjesson, Bengt (2008). Förstå socialt arbete–en grundbok. Stockholm: Liber.  
 
Denvall, Verner & Vinnerljung, Bo (2006). Nytta och fördärv: socialt arbete i kritisk 
belysning. Stockholm: Natur & Kultur. 
 
Fridell, Mats (1996). Institutionella behandlingsformer vid missbruk - organisation, ideologi 
och resultat. Stockholm: Natur och kultur. 
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Lagerberg, Dagmar & Sundelin, Claes (2000) 
Risk och prognos i socialt arbete med barn. Forskningsmetoder och resultat 
Stockholm: Gothia & Centrum för utvärdering av socialt arbete. 
 
Larsson, Sam & Lilja, John & Mannheimer, Katarina (2005). Forskningsmetoder i socialt 
arbete. Lund : Studentlitteratur, 426 sidor 
 
Mattsson, Matts (2001). Stenar under vattenytan - forsknings- och utvecklingsarbete 
problematiserat. Lund: Studentlitteratur. 
 
Meeuwisse, Anna & Sunesson, Sune & Swärd, Hans (2006) 
Socialt arbete: en grundbok. Stockholm : Natur och kultur. 
 
Månsson, Sven-Axel (2007) PDF. Evidensbaserad kunskap eller intelligent handlande i 
socialt arbete. Anförande vid Alumnträff vid Göteborgs universitet. 
 
Sandberg, Bo & Faugert, Sven (2007). Perspektiv på utvärdering. Lund: Studentlitteratur. 
 
Socionomen (2006) Tema: Utvärdering. Socionomen Facktidskriften för kvalificerat socialt 
arbete. Nr 4. 2006. 
 
Sundell, Knut, Egelund, Tine, Löfholm Andrée, Cecilia & Kaunitz, Catrine (2008)/2 uppl 
Barnavårdsutredningar: en kunskapsöversikt. Gothia Förlag 
 
Söderholm Carpelan, Kerstin & Hermodsson, Anne (2004) 
ADAD och utvecklingen av ett dokumentationssystem för ungdomar. Nordisk Sosialt Arbeid 
nr 2, 2004. 
 
Aronsson, Pia & Wahlberg, Stefan (2000) 
Att utveckla sociala projekt genom utvärdering 
Örebro: Örebro universitet. 
 
Evidensbaserad äldrevård. En inventering av det vetenskapliga underlaget 
Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering SBU, (2003), SBU-rapport nr 163 
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Analys 
Utifrån vårt resultat kan vi konstatera följande: 

1. Träffarna på sökorden evidens och kunskapsbasera är genomgående få i kursplaner 

och utbildningsplaner, i vårt resultat. 

2. Träffarna på sökorden metod och utvärdering är, i jämförelse med de två andra 

sökorden, generellt betydligt fler i kursplanerna och utbildningsplanerna. 

3. Det är stor skillnad på mängd relevant litteratur mellan skolorna. 

4. Resultatet av träffar på sökorden bör kopplas till resultatet av relevant kurslitteratur, 

då det ena kan berika det andra. Resultatet kan på detta sätt tillskrivas en större 

innebörd.    

Kursplaner och utbildningsplaner 
Sökordet kunskapsbasera får i vår undersökning endast en träff bland utbildningsplanerna. 

Denna träffa finner vi på Örebro universitet. Ingen skola använder sig av ordet evidens i 

utbildningsplanen. 

I resultatet skiljer sig kursplanerna inte nämnvärt från utbildningsplanerna angående träffar 

på evidens eller kunskapsbasera. På hälften av utbildningarna omnämns inte dessa sökord 

alls. På de utbildningar vi får sökträffar, är antalet träffar högst en till två per ord. Utifrån 

resultatet kan vi alltså konstatera att orden kunskapsbasera eller evidens, ytterst sällan eller 

aldrig, finns nämnt i kursplanerna på landets socionomutbildningar.   

På orden metod och utvärdering är det överlag fler sökträffar än på orden evidens och 

kunskapsbasera. 

Alla skolor får i vår undersökning träffar på sökordet metod. Antalet relevanta träffar 

varierar mellan två och tio per skola. De irrelevanta träffar vi får på metod är betydligt fler, 

men behandlas inte i detta arbete.  

 Antalet sökträffar på ordet utvärdering varierar mellan utbildningarna. Från inga träffar 

alls på ordet utvärdering på Stockholms universitet, Kalmar högskola och Mittuniversitetet, 

till 15 träffar på Karlstad högskola. Framförallt kan det vara intressant att se att ordet 

utvärdering alltså inte finns med alls i någon av kursplanerna på vissa utbildningar.  

Litteratur 
Mängden kurslitteratur kopplad till EBP varierar kraftigt mellan de olika utbildningarna. 

Örebro och Lund har mest litteratur kopplad till evidensbaserad praktik, av de utbildningar vi 

undersökt. Göteborg och Kalmar är två utbildningar som utmärker sig åt andra hållet. De har 

väldigt lite litteratur som, enligt vår bedömning, kan kopplas till evidensbaserad praktik. Som 
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exempel kan nämnas att Göteborgs universitet har två böcker, på de nära sex terminer vi har 

granskat, under utbildningen. Kalmar har fyra böcker kopplat till EBP under utbildningen. 

Örebro och Lund däremot, har 20 böcker eller texter under utbildningen som vi kopplar till 

evidensbaserad praktik.  

 Av de tolv utbildningar vi granskat har åtta av skolorna mellan två och åtta böcker eller 

texter kopplade evidensbaserad praktik. De resterande fyra utbildningarna har elva till 20 

böcker kopplade till EBP.  

Kursplaner kopplade till kurslitteratur 
Få sökträffar på kursplanerna behöver inte innebära lite relevant kurslitteratur och vice versa.  

Som exempel kan nämnas att Lunds universitet har två träffar på utvärdering och fyra böcker 

som direkt rör utvärdering. Omvänt har Göteborgs universitet sex träffar på sökordet 

utvärdering, men endast en bok som direkt rör utvärdering. Detta visar att resultatet säger mer 

om man tittar på de olika momenten, sökord och kurslitteratur, samtidigt. 
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Socialt arbete i teori och praktik 

Socialt arbete som forskningsämne 
Socialt arbete har en lång historia, men är ungt som akademiskt ämne och forskningsområde. 

Redan under 1800-talet fanns socialt arbete som praktik. Under 1920-talet inrättas de första 

socialinstituten som 1964 omvandlades till socialhögskolor (Börjeson, 2005, s. 30). 1967 

tillsattes en socialutredning, detta efter en tilltagande kritik mot socialvården och 

människobehandlingen i Sverige under 60-talet. Utredningens uppgift var att reformera 

socialvården (Sunesson, 2003, s.85). Denna utredning, samt förändringar inom 

utbildningsväsendet leder sent om sider till att socionomutbildningen, 1977, inordnas i 

universitets organisation och att första professuren i socialt arbete inrättas. Första professorn 

blev sociologen Harald Swedner, som installeras i Göteborg 1977.  (Sunesson, 2003, s.85-91, 

Börjeson, 2005, s. 30). 

Att socialt arbete blir ett forskningsämne har stort stöd hos den berörda yrkesgruppen. Hur 

forskningen skall se ut, är dock inte lika självklart. NFS, Nämnden för socionomutbildningen 

anordnar vid flera tillfällen seminarier om framtidens forskning inom området socialt arbete. 

Vid den viktigaste av dessa seminarier, 1976 på Esso motorhotell i Kungens Kurva blir 

slutsatsen av symposiet att, trots olika idéer om hur forskning inom socialt arbete ska bedrivas 

så är snudd på alla är rörande överens om att något behöver göras och att projektet ”Socialt 

arbete” är relevant och betydelsefullt (Sunesson, 2003, s.92-94). 

Det var under denna tid i USA som diskussionen kring en kunskapsbaserad praktik började 

spira, nämligen 1970-talet. Krav började ställas på att socialt arbete liksom läkaryrket skulle 

vara baserat på vetenskap och beprövad erfarenhet (Petterson, 2001, s.294). Från början var 

det i den medicinska sfären som kravet på evidensbaserad praktik tog sig uttryck (Bergmark, 

2005, s.151).  

Under 1999 publicerar DN Debatt två artiklar skrivna av Kerstin Wigzell, dåvarande 

generaldirektör för Socialstyrelsen. Wigzell framhåller i dessa artiklar vikten av en 

socialtjänst där resultaten av det sociala arbetet undersöks. Hon jämför med sjukvårdens 

metoder och innehåll som hon menar styrs av det professionella kunnandet och med 

patientens hälsa i fokus. I det sociala arbetet, menar Wigzell, är det sällsynt med att praktiskt 

arbete förenas med forskning (Wigzell, DN, 1999 26/1). Det är runt denna period som 

debatten om en kunskapsbaserad praktik startar.  

Socialstyrelsen har i årtionden understrukit behovet av en kunskapsbaserad praktik. I 

studien Socialtjänsten i Sverige- en översikt (2003) framkom att den vetenskapligt förankrade 
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kunskapen om vilka effekter insatser får för brukarna hade stora brister i Sverige. Orsaken till 

detta menades kunna vara att socialtjänsten har haft karaktären av en lekmannastyrd 

verksamhet. Insikten om behovet av kunskap hade inte varit särskilt framträdande. Studien 

menar att kunskapsbehovet 2003, dock hade kommit att uppmärksammas allt mer inom 

socialtjänsten (Socialstyrelsen, Socialtjänsten i Sverige- en översikt, 2003, s.19).  

Vem det är som har ansvar för tillgången på vetenskapligt förankrad kunskap råder det 

delade meningar om. Är det forskarna som inte tillhandahåller socialarbetarna kunskap, eller 

är det mottagandet av forskningen som brister? I artikeln Forskning och praktik- två sidor av 

socialt arbete, i tidskriften Socionomen (2009/01) presenteras de olika ståndpunkterna. Den 

ena ståndpunkten presenteras av Gunlög Stenfelt. Gunlög Stenfelt är socionom och 

utexaminerades 1965. Hon menar att bristen på systematisk kunskapssyn och avsaknad av 

reflektion över vad socialt arbete egentligen uträttar är mycket allvarlig. Enligt Gunlög 

Stenfelt kan detta leda till att socialtjänsten behandlar klienter godtyckligt, vilket i sin tur kan 

leda till ett oetiskt arbetsförfarande. Gunlög Stenfelt menar även att forskningen befinner sig 

för långt ifrån praktikerna. Hon tycker att det som praktikerna behöver är forskarnas stöd att 

förstå vad som händer, deras stöd att förändra metoder som inte fungerar. Verner Denvall 

docent i socialt arbete vid Lunds universitet vänder sig mot Gunlög Stenfelts krav på den 

akademiska forskningen och menar att den akademiska forskningens främsta uppgift är att 

bedriva grundforskning. Denna grundforskning kan sedan eventuellt leda till att nya 

behandlingsmetoder utvecklas. För den akademiska forskningen är den tillämpade 

forskningen problematisk, då det skapar en beroendeställning mellan forskare och 

uppdragsgivare. Han jämför med diskussionen som förs inom medicinsk forskning. Verner 

Denvall menar även att kommunerna ska betala för den forskning som de vill ha.  

Knut Sundell, chef för IMS menar att universiteten har resurser att beforska vilka insatser 

som fungerar. Han kan inte heller se att grundforskning skulle prioriteras framför tillämpad 

forskning. Dessutom menar Sundell att det vore orimligt för kommunerna att betala för 

forskning, då kommuninvånarna redan har betalat för universitetens forskning, genom att 

betala skatt (Socionomen, nr 1, 2009, s.21-25). 

 

Evidensbaserad praktik 
Det finns flera olika uppfattningar om vad evidensbaserad praktik är och hur det ska 

genomföras. Det finns också åsikter om huruvida evidensbaserat arbete är bra eller dåligt. För 

att göra läsaren mer införstådd i ämnet tänkte vi nedan redogöra för några aktuella 

uppfattningar om evidensbaserad praktik.  
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Kunskap om sociala insatsers resultat och vad som ger god kvalitet och avsedd effekt är på många sätt en 
förutsättning för en väl fungerande socialtjänst. För klienten/brukaren är det viktigt att känna till vad som 
fungerar bra inför planeringen av insatser. För yrkesverksamma är kunskapen nödvändig för att de ska 
kunna bedriva och utveckla arbetet. Motsvarande gäller för att huvudmän och verksamhetsansvariga ska 
kunna följa upp verksamheten och besluta om förändringar och hur resurser skall användas. (SOU 
2008:18, s. 9).  
 

Den evidensbaserade praktikens mål är att minska risken att oavsiktligt skada och öka 

möjligheten att göra gott för klienten (Jegerby, 2008). Enligt Jergeby och Sundell (a. a) gör 

det evidensbaserade arbetssättet att motiven till beslut blir uttalade, synliga och därmed också 

tillgängliga för diskussion och debatt. Detta eftersom socialarbetaren måste motivera varför 

en insats ges och vilket vetenskapligt stöd insatsen har. Jergeby och Sundell påpekar dock att 

allt som inte är utvärderat inte för den skull behöver vara dåligt. De menar att insatser som 

saknar vetenskapligt stöd kan fungera lika bra eller bättre än insatser som inte är utvärderade. 

Om en sådan insats används bör det dock framgå att den saknar vetenskapligt stöd. Historien 

har visat att insatser kan vara skadliga trots att intentionerna är goda. Som exempel kan 

nämnas vissa program för tonårskriminalitet och drogprevention (ex. Scared straight och 

DARE) som fått stort genomslag i USA och sedan tagits till andra länder, däribland Sverige. 

När insatsen senare utvärderats har det visat sig att ungdomarna istället ökar sitt negativa 

beteende efter att ha deltagit i programmen (a. a. s. 36-39). Detta visar, enligt Jergeby och 

Sundell, på att antaganden om att en insats har effekt måste demonstreras empiriskt. En insats 

kan inte accepteras bara för att den är ny eller populär. 

En annan fördel som lyfts fram med evidensbaserad praktik är att en mer effektiv 

verksamhet innebär högre kostnadseffektivitet vilket gör att fler brukare kan få ta del av 

samhällets stöd. 

Jergeby och Sundell lyfter fram några begränsningar och vanlig kritik som riktats mot 

evidensbaserad praktik. De menar att det finns en begränsning med att insatser som i 

allmänhet har utvärderats har haft en tydligt definierad målgrupp medan verklighetens brukare 

ofta har mer sammansatta och oklart definierade problem. Detta kan göra det svårt att matcha 

en fungerande insats till brukaren. 

Om endast metoder som har evidens får användas kan det göra att evidensbaserade 

metoder bromsar utvecklingen av nya metoder. 

En farhåga som nämns om evidensbaserad praktik är minskad professionell frihet. Detta 

stämmer, enligt Jegerby och Sundell, delvis. De menar att inte alla metoder är likvärdiga och 

att vissa är bättre eller sämre än andra. Det är, enligt dem, inte etiskt försvarbart att använda 
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en viss insats för att en enskild socialarbetare själv tror att den är bra, om det finns andra 

insatser som har ett bättre vetenskapligt stöd. 

Den ”upplysta praktikern” 

Anders Bergmark (Meeuwisse, A, Swärd, H, Eliasson-Lappalainen, R, Jacobsson, K, 2008, s. 

206-207) beskriver en modell för evidensbaserad praktik som han kallar för den ”upplyste 

praktikern”. Den bygger på att den enskilde praktikern aktivt granskar den vetenskapliga 

litteraturen och databaserna enligt följande schema: a) formulerandet av kliniska 

frågeställningar; b) sökning efter bästa tänkbara vetenskapliga underlag; c) kritisk värdering 

av det vetenskapliga underlaget; d) val av åtgärd utifrån det vetenskapliga underlaget; e) 

utvärdering av effekterna av åtgärden. Till schemat, menar Bergmark, att det vanligtvis görs 

ett tillägg om att val av åtgärd ska anpassas efter klientens specifika karakteristika, 

värderingar och preferenser. 

Kritiken mot denna modell är att den inte är realistisk. Modellen är krävande och innebär 

ett omfattande kunskapsinhämtande. Bergmark hänvisar till studier gjorda beträffande 

kunskapsinhämtande hos svenska socialarbetare som visar att dessa i mycket liten 

utsträckning ägnar sig åt att följa den vetenskapliga litteraturen och aktuell forskning 

(Bergmark, 2008, s. 207. & SOU 2008:18, s. 36).  

Två skilda röster om evidensbaserad praktik 

Argument för en evidensbaserad praktik 
1999 skrev Kerstin Wigzell, dåvarande generaldirektör på Socialstyrelsen, tillsammans med 

Lars Petterson, då överdirektör med ansvar för socialtjänstfrågor, en debattartikel som 

publicerades i DN. Artikelns rubrik är Hjälp till de svaga bara en chansning, och den går hårt 

åt socialtjänstens brist på utvärdering och resultat av socialtjänstens insatser. Det räcker inte, 

enligt dem att den enskilde har rätt till viss behandling eller vissa åtgärder. Lika viktigt är att 

enskilda i svåra situationer också ska ha tillgång till en professionell behandling, som är till 

verklig hjälp. I en undersökning från Socialstyrelsen som de refererar till, visste (då artikeln 

skrevs) hälften av landets socialchefer inte vilken nytta socialtjänstens insatser gjorde för 

klienterna. De allra flesta visste alltså inte om socialtjänstens åtgärder och behandlingsinsatser 

var till någon nytta eller glädje till den som de är till för.  

Wigzell och Petterson skriver att det råder en skriande brist på systematisk och 

generaliserbar dokumentation inom socialtjänsten. Det gäller alla faser av arbetsprocesserna. 

Från orsaker till att en utredning påbörjats till dokumentation av utfallet av de åtgärder man 
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vidtagit eller avstått från att vidta. Uppgifter om bland annat motiv till val av en viss 

behandlingsinsats, olika alternativ av insatser, mål för behandlingen osv. Hur det går för 

klienten under och efter insatsen och hur klienten uppfattar bemötande, information, sitt eget 

inflytande och resultat. Wigzell och Pettersson menar att socialtjänstens arbete helt enkelt 

bedrivs på känn. 

Konsekvensen är att många människor som är i stor nöd, utsätts för olika åtgärder och 

behandlingsinsatser utan att kunna få någon information om vad insatserna kan leda till och 

på vilket sätt de kan vara till hjälp. De får inte ens någon information om behandlingen kan 

tänkas vara förenad med vissa risker. 

 

Man kan faktiskt tala om att hjälpbehövande människor ibland utsätts för okontrollerade experiment när 
en ny ”behandlingsmetod” börjar tillämpas utan att dess värde, resultat eller eventuella biverkningar på 
något sätt dokumenterats, prövats eller verifierats. Det är oetiskt och det är oacceptabelt. 
 

Vad vi får för resurserna är också okänt. Socialtjänstens individ- och familjeomsorg 

kostade, 1997, 23 miljarder kronor och det är självklart att vi behöver veta om pengarna 

används effektivt. För att skapa förtroende för socialtjänsten och för att pengarna ska räcka till 

alla de behov av sociala insatser som finns, skriver Wigzell och Petterson. 

Det krävs ett långsiktigt, strategiskt arbete mot ett gemensamt mål – en kunskapsbaserad 

socialtjänst med klientintresset i fokus. För att uppnå detta ger Wigzell och Petterson några 

förslag på vad som behöver göras. Bland annat föreslår de att regering och riksdag måste sätta 

upp nationella mål och krav på socialtjänsten, regering och riksdag måste kräva kvalitet och 

konkreta resultat, till exempel nationella krav på vad utbildningen ska ge för kunskaper och 

färdigheter. De föreslår också att det behöver utvecklas professionella ledare inom 

socialtjänsten som har ett vetenskapligt tänkande och som kan borga för socialtjänstens 

kvalitet. Det borde vara naturligt att ledare för en verksamhet med så komplicerade 

arbetsuppgifter har en vetenskaplig skolning. Wigzell och Pettersson avslutar sin artikel med: 

 
Att utveckla en socialtjänst som baseras på kunskap om vad som är till nytta och glädje för klienterna är 
ett svårt uppdrag och kommer att ta tid. Desto mer bråttom att sätta igång mot målet: att de mest utsatta 
och de med störst hjälpbehov skall få rätt till professionell hjälp. Det måste på sikt bli lika självklart för 
den unga flicka som misshandlas av sina föräldrar som det idag är för den patient som drabbas av 
hjärtsvikt (DN debatt 6/10-1999 Lars Pettersson och Kerstin Wigzell). 
        

Argument emot en evidensbaserad praktik  
Alf Ronnby är docent i socialt arbete vid Göteborgs universitet och en tydlig kritiker mot 

evidensbaserad praktik i socialt arbete. Han ifrågasätter vad som ses som effektiva insatser. 
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Han menar att det finns en tendens att perspektiven har flyttats från att insatserna ska vara bra 

för dem som behöver hjälp till att vara bra för dem som betalar. I denna strävan efter 

”ekonomisk effektivitet” utvecklas metoder för att få ”säker kunskap” om resultaten av det 

sociala arbetet. I denna iver importeras en rad behandlings- utvärderings- och mätmetoder 

från USA. Alf Ronnby skriver: Risken med dessa är att vi fångas av en metodism och 

förblindas av de till synes handfasta, systematiserade och säkra metoderna. Strävan till det 

evidensbaserade sociala arbetet kan bli en fetisch. 

Alternativet, som Ronnby argumenterar för, är, enligt honom, att; socialt arbete ska ha en 

mer humanistisk inriktning och bygga på den praktik och de erfarenheter som under lång tid 

utvecklats här i landet. 

Utvecklingen av smarta metoder är det som ska garantera ständigt ökad effektivitet och 

vars yttersta syfte är en ekonomiskt rationell behandling, menar Ronnby. Socialt arbete bör 

inte ske utifrån ett linjärt tänkande kring sambandet diagnos – åtgärd – resultat, eftersom 

social problemlösning oftast är flerförgrenad. Socialt arbete består vanligen av flera insatser 

och ett omfattande socialt samspel. I slutändan är det de praktiska förutsättningarna som 

bestämmer vad det blir av en insats. ”Evidensbaserade insatser” innebär en fördumning av 

socialt arbete och ett feltänkande från början. Det är ett koncept för kirurgisk precision, som 

leder till att man lurar sig själva inom socialtjänsten, Skriver Ronnby. 

 Alf Ronnby gör en liknelse mellan socialt arbete och konst. Han menar att man kan gå på 

kurs för att lära sig tekniken att måla tavlor, men att man aldrig blir en stor konstnär genom 

detta. Konst är således inte tekniker och metoder. Det är bara baskunskap, som sådan 

nödvändig, men inte tillräcklig. Grunderna lär man sig i utbildningen, men en bra praktiker 

blir man genom en lång och insiktsgivande praktik, reflektion och dialog med andra 

iakttagande och reflekterande människor. 

 
En friare dialog mellan klient och socialarbetare där båda är initiativtagare och handlande subjekt, som 
kan resonera kring livsvärden, ger sannolikt en bättre bild av hur det går för klienten än standardiserade 
utvärderingsinstrument. 
 

För att bli en duktig socialarbetare behövs, påpekar Ronnby, både begåvning och talang. 

Han lyfter fram personliga egenskaper som bland annat självkännedom, engagemang, att 

kunna läsa en människans ansikte och förmåga att möta människor på ett förtroendeingivande 

och positivt sätt, som kännetecknar en talangfull socialarbetare. Den anda som socialarbetaren 

skapar i mötet har stor betydelse. Man måste utgå från personen, inte metoden. Den 



 54 

socialarbetare som är upptagen av sig själv och tänker för mycket på metoderna, blir inte lika 

uppmärksam och lyhörd för den andre. 

Det evidensbaserade sociala arbetet är politiskt korrekt i ekonomismens tid och passar 

perfekt in i tidsandan. I vår tids paradigm eftersträvas ekonomisering och nyttomaximering. 

Det mest rationella, förnuftiga är ”bästa möjliga resultat till minsta möjliga kostnad”. Frågan 

som Ronnby ställer sig är vems och vilka kostnader som ska ingå i bedömningen? Han menar 

att det är uppenbart att de som argumenterar för ett evidensbaserat socialt arbete, gör det från 

en högre position. De har regeringens och socialstyrelsens stöd och inte minst från dem som 

inom vetenskapssamhället talar utifrån det dominerande, positivistiska paradigmet.  

Det som, enligt Ronnby, gör det sociala arbetets konst irrelevant när man lägger ett 

evidensbaserat perspektiv på det, är att det där finns ett subjektivt inslag och egenskaper som 

inte låter sig fångas in, kategoriseras och generaliseras. Naturligtvis, menar Ronnby, ska vi ta 

vara på erfarenheten i socialt arbete. Det kan ske genom att socialarbetare uppmuntras och 

motiveras att reflektera sina erfarenheter och i dialog med kollegor och klienter gör 

erfarenheten till kommunicerbar kommunikation. Detta kräver ofta förändringar i 

organisationen. Ronnby kallar det den lärande organisationen. 

Ronnby avslutar sin artikel med: 

Den vetenskapliga produktionen spelar en liten roll i det praktiska arbetet. Kanske kan den till och med 

ses som en verklighetsflykt till något mera upphöjt och statustyngt än det vardagliga grovarbetet bland 

samhällets olycksbarn.     
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Diskussion 
I vår inledande hypotes anade vi att socionomutbildningarna inte genomsyrades av 

evidensbaserad praktik. Vi trodde inte att studenter på ett adekvat sätt blev förberedda för att 

möta yrkeslivets krav på EBP. Genom vår undersökning ville vi testa denna hypotes. 

I analysen konstaterades att vårt material är varierat och de olika skolorna har uppvisat 

olika resultat. Bland annat visade analysen på det faktum att det var stor skillnad på mängden 

relevant litteratur knuten till EBP på de olika utbildningarna. På åtta av de undersökta 

utbildningarna låg antalet relevant kurslitteratur mellan två och åtta böcker. De övriga fyra 

skolornas böcker låg i antal mellan 11 och 20 böcker per skola. Vi kan inte utifrån vår analys 

avgöra om antalet böcker på skolorna är litet eller stort. Det vi däremot kan diskutera är 

huruvida antalet böcker är tillräckligt för att förbereda studenter för en evidensbaserad 

praktik.  

I socialstyrelsens utredning Evidensbaserad praktik för socialtjänsten (SOU 2008:18) 

menar författarna att det är en självklar uppgift för grundutbildningarna att förmedla de 

sakkunskaper som är nödvändiga, men också att förmedla färdigheter att tillämpa dessa 

kunskaper (SOU 2008:18, s. 36). 

Med tanke på hur mångfacetterat och komplicerat begreppet EBP är, så borde inte två till 

åtta böcker under en hel utbildning vara tillräckligt för att, som det beskrivs i SOU 2008:18, 

förmedla de sakkunskaper som är nödvändiga samt förmedla färdigheter för att tillämpa dessa 

kunskaper. Detta blir tydligt då vi vet att få av böckerna som är representerade i vårt material 

rör EBP från pärm till pärm. Detta är läget på åtta av de tolv skolor vi undersökt. På de övriga 

fyra skolorna så är antalet böcker fler och vi kan anta att dessa skolor är på god väg att 

förbereda studenter för EBP på ett mer adekvat sätt. Vi vet dock inte hur stor del i de aktuella 

böckerna som studenten uppmanats att läsa eller hur mycket i varje bok som rör EBP 

specifikt. Det är helt enkelt lättare att avgöra när antalet böcker är otillräckligt för 

studenternas förberedelse än när antalet böcker faktiskt är tillräckligt .  

Kursplanen skall innehålla en beskrivning av kursinnehållet samt vad målet med kursen är. 

Utbildningsplanen skall ange vad utbildningen innehåller samt vad målet med utbildningen är. 

I resultatet finner vi en avsaknad av orden evidens och kunskapsbasera i kursplanerna och i 

utbildningsplanerna. Detta finner vi märkligt då det övriga resultatet kan uppvisa både träffar 

på orden metod och utvärdering samt ha en mängd träffar på böcker kopplade till EBP. Att 

inte evidens och kunskapsbasera används mer frekvent i kursplaner och utbildningsplaner 

anser vi tyda på att begreppen inte är centrala i utbildningen. Vi kan också konstatera att 
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mycket få kurser, om någon överhuvudtaget, har kunskap om EBP som främsta mål med 

kursen. Att inte lyfta dessa begrepp ytterligare kan leda till att studenten går miste om dess 

innebörd eller inte kan redogöra för vad EBP är och hur denne kan jobba med det. Det kan 

leda till att studenten då denne blir yrkesverksam varken kan ifrågasätta eller förespråka 

förekomsten av EBP på ett professionellt sätt.   

Om, och i sådana fall hur, evidensbaserad praktik ska implementeras och arbetas med inom 

landets socialtjänster, finns det många och vitt skilda åsikter om. Större delen av debatten 

kring EBP verkar föras av forskare för forskare, och praktikerna, som sedan ska utföra arbetet, 

hamnar ofta utanför diskussionen. EBP är, utifrån våra slutsatser, inte något som generellt och 

genomgående finns med tillräckligt under utbildningen för att studenter ska bilda sig en egen 

välgrundad åsikt eller uppfattning om. Det gäller både debatten kring EBP och vilka olika 

evidensbaserade metoder som finns. Vi tror att det kan finnas ett samband mellan 

socialarbetares brist på att uppdatera sig och ta till sig ny forskning, och de brister som finns 

inom EBP i utbildningen. Om utbildningen inte har en kunskapstradition där studenterna 

uppdateras på ny forskning och nya metoder, är det inte heller något de har med sig när de går 

ut och ska praktisera sitt yrke. På detta sätt fortsätter både studenter och praktiker att hållas 

utanför debatten. Vi menar liksom Denvall, Karlsson och Granlöf, att utbildningen lägger 

grunden för hur socionomen socialiseras in i sin yrkesroll och att utbildningarnas 

förhållningssätt får betydelse för hur traditionerna utvecklas på fältet (Denvall, Karlsson och 

Granlöf, 2003, s.15). 

Att debatten om evidensbaserad praktik inom socialt arbete har vunnits, åtminstone på det 

politiska planet, av förespråkarna, kan konstateras genom bland annat den stora satsningen på 

att implementera EBP inom socialtjänsterna. Till det kommer de lagstadgade kraven på 

utvärdering av insatser. Det är möjligt att utgången av debatten på lärosätena inte alls är lika 

självklar som på det politiska planet. Att det finns skilda åsikter mellan akademiker om EBP 

kan förklara frånvaron av EBP på socionomutbildningarna. Det kan tyckas bortkastat av 

lärosätena att förbereda studenter för evidensbaserad praktik, om de inte är överens hur, eller 

ens om, EBP bör implementeras i socialt arbete. Om EBP, av kritiker, upplevs som en politisk 

modefluga, är det självklart att dessa anser att det bör finnas så lite EBP som möjligt på 

utbildningen. Det kan antas att dessa kritiker vill prioritera annat på utbildningen. Detta skulle 

kunna förklara den stora skillnaden mellan vissa skolor.  

På universiteten och högskolorna bedriver man idag i huvudsak grundforskning. Tillämpad 

forskning, då man söker efter ny kunskap med en bestämd tillämpning i sikte, och som direkt 

kan användas av praktikerna bedrivs i huvudsak av andra aktörer än av lärosätena. Att den 
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främsta och senaste forskningen om evidensbaserad praktik inte bedrivs av universiteten och 

högskolorna kan leda till att denna nya kunskap inte är lika förankrad på skolorna. Det kan 

vara en förklaring till att studenterna i låg utsträckning får ta del av nya metoder och 

utvärderingar i utbildningen.   

 I sina totalt skilda åsikter om EBP, är Ronnby och Wigzell, Pettersson, överens om en sak; 

nämligen att det finns ekonomiska intressen av att implementera EBP på socialtjänsterna. 

Dessa intressen påverkar inte socionomutbildningarna på samma sätt, vilket kan vara en orsak 

till att utvecklingen möjligtvis inte går lika fort på utbildningen som i praktiken. 

 Teorin i vår uppsats visar att det finns en ökad efterfrågan på en evidensbaserad praktik. 

De statliga myndigheterna har de senaste åren genomfört flera insatser till stöd för 

kunskapsutveckling (SOU 2008:18, s. 49-50). Majoriteten av socialchefer i landet är påtagligt 

intresserade av EBP och anser att det finns behov av nya metoder för verksamhetsuppföljning 

samt nya behandlingsmetoder och insatser (Sundell, Larsson, Brännström, Marklund, s. 9). 

Däremot ser vi inte, i vårt resultat, samma tecken på satsning på landets 

socionomutbildningar. Vi har uppfattningen att intresset och viljan att implementera EBP är 

större i det sociala arbetets praktik, än på lärosätena. Vår studie visar att det finns en 

diskrepans mellan yrkeslivets efterfrågan av EBP och utbildningarnas förberedande av 

studenter inför en evidensbaserad praktik. 
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Avslutande reflektioner 
Vi vill inleda detta avsnitt med att lyfta fram olikheterna som fanns mellan skolorna. Vi 

upptäckte när vi gjorde vår undersökning att lite stod att finna rörande innehållet på skolornas 

utbildningar. Om vi antar att de olika skolorna har olika syn på hur deras utbildning ska vara 

utformad, så tror vi på ett förtydligande av detta. Studenter intresserar sig för olika saker och 

har olika mål med sin utbildning. Detta skulle skolorna kunna ta till vara på. Både skola och 

student och i slutändan praktiken skulle tjäna på en tydligare profilering av utbildningen.    

Det finns många olika åsikter om evidensbaserad praktik. Denna uppsats är inte skriven 

med syfte att ta ställning för eller emot, utan att undersöka hur socionomutbildningarna 

förbereder studenter på EBP. Undersökningen är gjord mot bakgrund av den stora satsning på 

EBP som gjorts inom socialt arbete. I och med denna satsning har kraven på 

socionomutbildningen förändrats.  

Vi anser att socionomutbildningar bör förbereda blivande socionomer för yrkeslivet. För en 

socionom är yrkeslivet tydligt präglat av EBP. Därför bör studenten förberedas på en 

evidensbaserad praktik. Detta av flera olika anledningar: 

  

1. För att diskutera och kritiskt granska EBP, krävs en väl förankrad kunskap om 

ämnet. På detta sätt blir praktikerna mer delaktiga i diskussionen om och hur EBP 

ska implementeras. 

2. Har studenten kunskap om evidensbaserad metod och utvärdering kan denne möta 

arbetsmarknadens efterfrågan på evidensbaserad praktik. 

3. För att studenten ska hitta ett eget förhållningssätt till att arbeta med 

evidensbaserade metoder samt att utveckla sin personliga stil och professionalitet i 

mötet med klienterna. 

     

Vår önskan är en socionomutbildning som uppmuntrar studenten till att söka ny kunskap. 

Utbildningen bör även ge studenten redskap att kritiskt granska denna nya kunskap. Genom 

att ge studenten ökad kunskap om vikten av utvärdering, blir detta ett naturligt 

förhållningssätt i socionomens arbete, oavsett om man arbetar med en specifik metod eller 

inte. Att en metod inte kan utvärderas, och detta är viktigt, betyder inte att den automatiskt 

kan avfärdas. Allt i socialt arbete kan inte utvärderas. Närvaro och känsla i mötet med 

klienten är grundläggande i socialt arbete. Vi ser dock ingen motsättning med att jobba med 
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evidensbaserade metoder och samtidigt behålla det personliga i mötet med klienten. Men har 

man brist på takt, klarar man sig längre om man åtminstone behärskar stegen.  
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Vidare forskning 
Vi anser att det vore intressant att göra en större kartläggning, inte helt olik vår, av vad 

utbildningen består av och vad för slags kunskap som dominerar. En sådan studie skulle 

kunna komplettera vår studie och öka kunskapen om utbildningarnas innehåll. 

 Det skulle också vara intressant att genom en kvalitativ undersökning utvärdera 

socionomers upplevelse av sin socionomutbildning cirka ett år efter examen. Vad i 

utbildningen skulle de velat ha mer av efter ett år i arbetslivet? 

 Ett annat intressant ämne vore att försöka utröna hur samarbetet mellan utbildning och 

praktik skulle kunna utvecklas. Detta kanske lättare skulle genomföras i projektform.   
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