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Kapitel 6. Olika former av lärande  
– evidensbaserad praktik i socialt arbete

Sofia Nordmark
Kunskapsbaserat arbete har förts fram som ett sätt för att säkerställa att kom-
munernas resurser inom välfärdsområdet används effektivt och för att visa 
brukare och politiker på vilka grunder verksamheterna organiseras. Krav på 
att arbeta kunskapsbaserat är särskilt framträdande i begreppet evidensbaserad 
praktik (EBP). En definition av EBP i socialtjänsten är att det sociala arbetet 
ska grundas i en sammanvägning av brukares erfarenheter, professionell ex-
pertis och bästa tillgängliga vetenskapliga kunskap (SOU 2008:18). Socialsty-
relsen driver arbete för att kommunernas sociala arbete ska vara evidens- och 
kunskapsbaserat, men det är fortfarande en öppen fråga hur detta ska ge-
nomföras lokalt i kommunerna (Avby et al. 2013; Bergmark och Lundström 
2011a; Denvall och Johansson 2012). 

Mot bakgrund i kraven på evidensbaserad praktik har frågor uppkommit 
om vad som är kunskap, på vilket sätt kunskap utvecklas och hur kunskap bör 
användas i socialt arbete. Detta kapitel knyter an till denna forskningsdebatt 
och fokuserar specifikt på olika former av lärande och evidensbaserad praktik. 
Detta kapitel syftar till att förstå vad evidensbaserad praktik kan komma att 
innebära utifrån olika former för lärande.  

Evidensbaserad praktik, kunskapssyn och socialarbetarens roll 
Evidensbaserad praktik (EBP) i socialt arbete har i Sverige setts som en lösning 
på två problem. Det första problemet är att det är svårt att bedöma, utveckla 
och säkerställa effektivitet i socialt arbete om arbetet inte systematiskt och på 
ett transparent vis utgår från kunskap om olika interventioners effekter (Berg-
mark och Lundström 2006). Det andra problemet är att det saknas forskning 
om hur olika interventioner fungerar och om hur kunskap används när socialt 
arbete utövas (Bergmark och Lundström 2002; Petterson och Wigzell 1999; 
Sundell et al. 2010; Trinder 2000). Kritiska frågor riktas således både mot 
socialtjänsten och mot forskningen i socialt arbete. Formuleringen av de två 
problemen ovan, inrymmer ett dilemma för tillämpningen av EBP, nämligen 
att det sociala arbetet ska grundas i kunskap som ännu inte finns. Vidare råder 
en debatt i frågan om evidensbaserad kunskap om socialt arbete ens är möjlig 
att uppnå. 

Debatten om EBP aktualiserar frågor om vilken typ av kunskap och vilka 
källor till kunskap som bör utgöra grund för socialt arbete. Ett sätt att se på 
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evidens är att följa upp effekten av olika behandlingar och interventioner. 
Effekten beläggs genom randomiserade kontrollerade studier och samman-
ställs i kunskapsöversikter som i sin tur används som grund för beslut om 
val av behandling. Denna syn på EBP har problematiserats utifrån att det 
inte finns tillräckligt stort underlag av randomiserade studier för att bygga 
kunskapsöversikter och att dessa studier inte säger något om en metods effek-
tivitet jämfört med andra metoder eller om dess överförbarhet till olika sociala 
och kulturella kontexter (Hydén 2008). Bergmark och Lundström (2011b) 
menar att evidens inte ens är möjlig då det inte är genomförbart att isolera 
en metods effekter och bedöma huruvida det är metoden i det sociala arbetet 
eller faktorer i klientens vidare situation som påverkar utfallet. Flera forskare 
delar uppfattningen att det sociala arbetet innebär en komplexitet som gör det 
svårt att påvisa evidens och att det är olämpligt att standardisera metoder för 
socialt arbete (Bergmark och Lundström 2011a; Blom 2009; Hydén 2008). 
Flera olika källor till kunskap används i det sociala arbetets praktik. Här ingår 
till exempel berättelser och erfarenheter från kollegor, egna erfarenheter och 
skildringar av sociala problem i skönlitteratur och media (Blom 2009). 

Utifrån diskussionen ovan har tillämpningen av EBP beskrivits i två mo-
deller, riktlinje-modellen och den upplyste praktikern (Bergmark 2007). Den 
upplyste praktikern innebär att socialarbetaren värderar och sammanväger de 
forskningsresultat som finns att tillgå om den metod som är aktuell att an-
vända i relation till klientens situation och behov. Riktlinje-modellen innebär 
att arbetet utgår från riktlinjer baserade på forskning för hur olika sociala be-
hov och problem bör hanteras. Dessa två modeller representerar olika syn på 
socialarbetarens relation till kunskap och lärande i sitt arbete. 

Förutsättningar för lärande i arbete 
För att fördjupa diskussionen om EBP i socialt arbete används tidigare forsk-
ning om lärande i arbete. En bred definition av lärande är varaktiga föränd-
ringar hos en individ som uppkommer som ett resultat av individens samspel 
med sin omgivning (Ellström 1992, s. 67). Lärande är ur detta perspektiv ett 
resultat av ett samspel mellan individen, organisationen och organisationens 
omgivning. 

En förutsättning för lärande i arbete är hur den anställde förhåller sig till 
de möjligheter till lärande som finns i arbetet och organisationen (Fenwick 
2003). Beroende på tidigare utbildning, erfarenhet av läraktiviteter och för-
ändringar har olika individer olika beredskap för eller motivation till läran-
de då krav på lärande och kunskapsutveckling tolkas på olika sätt (Ellström 
2011; Gustavsson 2000; Rönnqvist 2001). Det dagliga arbetet innebär möj-
liga tillfällen för lärande om anställda har tid, utrymme och mandat att lära 
av och vidareutveckla verksamheten, exempelvis när rutiner inte fungerar eller 
om det uppstår nya situationer eller problem som behöver hanteras (Gustavs-
son 2000; Kock 2002). På individnivå är det rimligt att tänka sig att enskilda 
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socialarbetare tolkar lärande för uppdraget att arbeta evidensbaserat olika be-
roende på hur de uppfattar sin roll och sina möjligheter i organisationen.

På organisationsnivå kan kraven på att evidensbasera socialt arbete förstås 
som externa krav på kommunernas socialtjänst att förändra verksamheten. 
Kraven är inte enhetligt formulerade. De handlar både om att skapa transpa-
rens, rättsäkerhet och effektivitet i det sociala arbetet och om att arbetet bör 
utgå från bästa tillgängliga kunskap. Det finns inte heller någon tydlighet i 
hur tillämpningen av EBP ska ske. Sådana oklarheter i kraven kan förklara 
resultat från tidigare studier av implementeringen av EBP i svensk socialtjänst 
som visar att implementeringen av EBP framförallt har lett till förändringar av 
diskursiv art (Avby et al. 2013; Denvall och Johansson 2012; Soydan 2010). 
Det har skett en retorisk anpassning till kraven på evidensbaserad praktik men 
det har inte inneburit förändrade rutiner eller handlingar. Externa krav kan 
tillsammans med organisatoriska förutsättningar gynna lärande. Exempel på 
organisatoriska förutsättningar för lärande är stöd från ledningen i form av 
avsatt tid och resurser för att arbeta med kunskapsutveckling och lärande och 
stimulans för de anställda att engagera sig i lärande och utveckling (Rönnqvist 
2001; Wallo, Ellström och Kock 2013). 

Olika former av lärande i arbete
Lärande har traditionellt sett definierats som en fråga om hur individer får 
kunskaper, löser problem och handlar i en given situation. Detta perspek-
tiv fokuserar på hur individer anpassar sig till givna förhållanden, ett anpass-
ningsinriktat lärande som inte utmanar rådande problemdefinitioner eller 
lösningar (Ellström 1996, 2001). Det anpassningsinriktade lärandet kan ex-
empelvis vara lämpligt om evidensbaserad praktik innebär att arbeta enligt 
”riktlinjemodellen”. 

För att utveckla en verksamhet krävs ett ifrågasättande och kritiskt reflek-
terande kring de kunskaper, praktiker och handlingar som används i arbetet. 
Här förhåller sig individen aktivt till uppgiften och lärande handlar snarare 
om att hantera och definiera komplexa situationer och problem än om att 
tillämpa givna och standardiserade lösningar. Ett utvecklingsinriktat lärande 
innebär att tidigare tanke- och handlingsmönster, arbetssätt och rutiner ut-
manas i syfte att utveckla, pröva och utvärdera nya arbetssätt (Ellström 1996, 
2001). Utvecklingsinriktat lärande förutsätter en aktiv ”upplyst praktiker”. 
Olika typer av lärande utesluter inte varandra, ofta behövs båda formerna 
av lärande för att bedriva en verksamhet. Dock kräver de olika formerna av 
lärande delvis olika förutsättningar. 

Ett exempel på en central förutsättning för lärande är arbetsuppgifternas 
karaktär och utformning (Kock 2002). Arbetsuppgifternas potential för lä-
rande kan förstås i relation till hur komplex uppgiften är och vilken grad av 
autonomi individen har att tolka uppgiftens syfte och mål. Ett utvecklingsin-
riktat lärande kräver större autonomi medan ett anpassningsinriktat lärande 
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snarare främjas av lägre grad av autonomi (Ellström 2011). Att formalisera 
och standardisera arbetsuppgifter minskar variationen över tid och mellan 
olika anställda i hur arbetet genomförs. Fördelar med standardisering är att 
arbetsprocessen blir transparent och att brukaren som möter verksamheten i 
bästa fall får en likvärdig insats oavsett vem de möter. Standardisering kan vara 
lämplig om arbetsuppgiften är av rutinkaraktär. 

För att bedöma effektivitet i en verksamhet utgår vi från mål för arbetet 
och mäter verksamhetens resultat i relation till dessa mål. Mål är i prakti-
ken ofta motstridiga, vagt formulerade och öppna för förändringar och tolk-
ning (March och Olsen 1976). I socialt arbete kan vi exempelvis tänka oss 
att målen tolkas i relation till lagstiftning och uppdrag, ekonomiska resurser, 
socialarbetarens professionella bedömning och brukarinflytande. Att en verk-
samhets mål är öppna för diskussion är inget hinder för lärande utan en förut-
sättning för utvecklingsinriktat lärande och verksamhetsutveckling (Ellström 
1992; 1996). Beroende på arbetsuppgiften, kan målen behöva vara utformade 
på olika sätt. Handlar det om att arbeta utifrån evidens i ett rutinartat ärende 
finns anledning att tydligt formulera mål och rekommenderade handlingar. 
Är uppgiften av mer komplex karaktär bör målen snarare formuleras och följas 
upp i relation till den specifika situationen. 

Av denna korta genomgång av former och förutsättningar för lärande i 
arbete kan vi dra slutsatsen att beroende på verksamhetens karaktär och moti-
ven till att lära så bör förutsättningar för lärande organiseras på olika sätt. Ett 
anpassningsinriktat lärande, som passar bra för rutinärenden och för att skapa 
standardisering och effektivitet gynnas av tydliga mål, stabilitet och homoge-
nitet i termer av en begränsad autonomi i utförandet av arbetsuppgifterna. Ett 
utvecklingsinriktat lärande som passar bättre för komplexa uppgifter där mål 
och metoder behöver definieras i relation till varje enskild situation gynnas 
snarare av hög grad av autonomi och flexibilitet då detta skapar möjlighet att 
reflektera, ompröva och pröva olika tolkningar och handlingsalternativ för att 
hantera varje enskild situation (Ellström 2011). 

Olika former för lärande och utmaningar för ett evidensbaserat socialt arbete
Arbetsuppgifternas karaktär och mål är således förutsättningar för att identi-
fiera vilken typ av lärande som behövs. En första utmaning med ett evidensba-
serat socialt arbete är att det saknas kunskap både om vilka interventioner som 
ger resultat och kunskap om hur kunskap kan omsättas i praktiken. Forskning 
inom socialt arbete sägs inte ha visat tillräckligt intresse för hur professionella 
omsätter teoretisk kunskap och forskningsresultat i sin praktik och profes-
sionella visar ett begränsat intresse för att tillgodogöra sig forskningsresultat 
(Bergmark och Lundström 2002; Trinder 2000). Sundell et al. (2010) menar 
att EBP som ansats bär med sig ett behov av kunskap om hur forskning kan 
användas för att tillämpa EBP i praktiken. 

Bergmark (2007) menar att fokus på kunskap i form av evidens och rikt-
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linjer för det sociala arbetet kan komma att leda till en avprofessionalisering 
då socialarbetarens omdöme och självständighet sätts åt sidan till förmån för 
de standarder och riktlinjer som EBP för med sig. Här synliggörs således en 
spänning i definitionen av EBP, nämligen frågan om hur de tre delarna av 
definitionen (tillgänglig kunskap, klientens erfarenhet och den professionelles 
expertis) ska värderas i relation till varandra. I ”riktlinjemodellen” är fokus 
på tillgänglig kunskap och den professionelles expertis tolkas som kännedom 
om tillgänglig kunskap och tillämpning av denna kunskap enligt riktlinjer. I 
modellen ”den upplyste praktikern” handlar det om den professionelles för-
måga att sammanväga sin egen kunskap, klientens erfarenheter och tillgänglig 
kunskap. 

Evidensbaserad praktik i syfte att skapa effektivitet kan komma att innebä-
ra ett fokus på att identifiera effekter av utredningstekniker och interventioner 
och där validiteten i metoderna som tillämpas utgör den viktigaste grunden 
för EBP (Thyer 2012). En sådan tillämpning av EBP kritiseras som olämplig 
för socialt arbete då de bedömningar som socialarbetaren gör av klientens 
situation, problem och behov till stor del kräver en subjektiv tolkning för att 
förstå klienten och dess situation och därför gör det svårt att standardisera 
insatser. Vid en tillämpning av EBP som utgår från de metoder som har be-
visad evidens passar ett anpassningsinriktat lärande för att hitta rutiner och 
standarder för att på ett enhetligt och effektivt sätt nå tydligt formulerade 
mål. Fördelen med denna tillämpning av EBP är att standardiseringen gör det 
möjligt att följa upp och jämföra olika insatser. Nackdelen är att utrymmet 
minskar för socialarbetaren och för brukaren att välja och situationsanpassa 
metoder och insatser. 

Forskning inom socialt arbete lyfter fram just att socialt arbete ofta kräver 
en hög grad av flexibilitet där behov och lösningar definieras i relation till den 
enskilda klienten och dess situation. Denna tolkning av mål och arbetsupp-
gifter innebär att verksamheten utvecklas bäst genom ett utvecklingsinriktat 
lärande (Ellström 1996; 2001). Att organisera för utvecklingsinriktat lärande 
innebär att professionens autonomi och utrymme för reflektion ses som förut-
sättningar för att hantera komplexa arbetsuppgifter. I ett sådant synsätt grun-
das det sociala arbetet både på observerbara fakta och subjektiva bedömningar 
av varje klients situation då klienter ofta har komplexa problem som inte har 
en isolerad orsak eller en lösning. I arbetet med komplexa sociala problem 
går det därför sällan att isolera effekter av enskilda interventioner. Faktorer 
som påverkar utfallet av en intervention kan vara klientens situation i övrigt, 
relationen mellan klienten och behandlare, samt klientens tilltro till interven-
tionen (Oscarsson 2009). Faktorer såsom ekonomi, politiska prioriteringar 
mellan olika problem och behov samt tillgång till behandlingar och insatser 
påverkar också valet av intervention. 

Mot bakgrund av det sociala arbetets komplexitet har flera forskare talat 
för en vidare tillämpning av begreppet evidensbaserad praktik som inbegriper 
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organiseringen av socialt arbete som en pågående, kritiskt reflekterande, utvär-
derande lärprocess i ett specifikt organisatoriskt sammanhang (Alexandersson 
2006; Nutley et al. 2003). En tillämpning av EBP och kunskapsutveckling 
som bygger på ett utvecklingsinriktat lärande fokuserar på hur verksamheten, 
snarare än enskilda interventioner, dokumenteras, följs upp och utvärderas i 
relation till vetenskaplig kunskap. Denna tolkning av EBP inbegriper större 
delar av verksamheten än enbart beslutsfattande och kräver ett mer omfat-
tande lokalt implementeringsarbete. Behoven av kunskap och forskning och 
tillvägagångssätt för kunskapsstrukturer och evidens bör formas utifrån lokala 
behov och förutsättningar och kan därför inte tillämpas som färdiga model-
ler (Walter et al. 2005). Förutsättningar för att skapa denna form av lärande 
och tillämpning av EBP är stöd från organisationens ledning med tydlighet i 
ansvar, stöd för kunskapsutveckling samt strategier för hur kunskap kan inte-
greras med befintlig verksamhet. 

Slutdiskussion 
Av tidigare forskning kan vi förstå de utmaningar som finns i tillämpningen 
av EBP. De externa kraven på att arbeta evidensbaserat inom socialt arbete kan 
tolkas och omsättas praktiskt på olika sätt och främja olika former av lärande 
eller kombinationer av lärande. En första fråga att reda ut är vad de externa 
kraven på att arbeta evidensbaserat innebär för kommunens sociala arbete. 
Vad behöver kommunen förändra i organisationen för det sociala arbetet för 
att svara upp mot de krav som formuleras på statlig nivå? 

I mötet mellan de statligt formulerade kraven på verksamheterna och den 
lokala praktiken blir olika synsätt på lärande och kunskap synliga. Omställ-
ningen till en evidensbaserad praktik kan kräva lärande av både anpassnings-
inriktat och av utvecklingsinriktat slag beroende på variationen av arbetsupp-
gifter som genomförs inom ramen för kommunernas sociala arbete. Delar av 
det sociala arbetet kanske kan och bör standardiseras och dokumenteras på ett 
sätt som ökar möjligheterna för uppföljning och jämförelser medan andra de-
lar av det sociala arbetet enligt diskussionen ovan kräver handlingsutrymme, 
flexibilitet och möjlighet till kritisk reflektion. 

Att precisera vilken kunskap och form av lärande som behövs i relation till 
olika typer av mål och arbetsuppgifter och i relation till både externt och in-
ternt formulerade behov är ett sätt att konkretisera och fördjupa diskussionen 
om evidensbaserad praktik i kommunernas sociala arbete.
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