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Läsguide
Den här rapporten består av två delar. I den första delen, ”Kunskapsresan - genomförande och lärdomar” presenteras bakgrunden till projektet Kunskapsresan samt
projektets organisering, teoretiska utgångspunkter och genomförande. Här presenteras också utvärderingen av projektet och de lärdomar vi har gjort inför det fortsatta
arbetet med kunskapsutveckling i Helsingborgs stad. Denna del kan användas som
vägledning för dig som är intresserade av att genomföra liknande projekt. Texten är
skriven av Annika Nilsson, projektledare, och Harald Gegner, medverkande forskare i
projektet. Som avslutning för del 1 har Johanna Eriksson, utvecklingschef på Arbetsmarknadsförvaltningen (AMF), skrivit ett slutord där hon ger sin bild av projektets betydelse för det dagliga arbetet inom AMF och för verksamhetens fortsatta utveckling.

Resterande kapitel i den andra delen, består av de kunskapsöversikter deltagarna i
Kunskapsresan skrivit inom projektet. Översikterna drivs av en eller flera forskningsfrågor som författarna har formulerat utifrån sin egen dagliga praktik. Dessa forskningsfrågor reflekterar de sedan över genom att hämta kunskaper från flera olika
kunskapskällor.
I den första kunskapsöversikten, ”Att studievägleda unga vuxna med ADHD - evidensbaserad praktik i samtalssituationen”, beskriver Hanna Broberg vad man som professionell bör tänka på när man möter deltagare med diagnosen ADHD i en samtalssituation. Syftet med texten är att bidra till att skapa goda förutsättningar för samtal med
invånare med ADHD, utifrån den enskilda personens behov. Utifrån sin kunskapsöversikt lyfter Hanna särskilt fram vikten av att skapa en god relation till den person man
ska ha ett samtal med. För att en person ska våga berätta om sina funderingar, är det
viktigt att samtalssituationen bygger på tillit och förtroende. En vägledare eller coach
kan också hjälpa individen genom att skapa en struktur för samtalet, till exempel i form
av tider och en agenda. Det underlättar för personen att hålla fokus under samtalet.
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Den andra delen av rapporten, ”Kunskapsöversikter”, är skriven av deltagarna i Kunskapsresan och ger en bred bild av de ämnen som de fördjupat sig i under projektet.
Det första kapitlet, ”EBP och kunskapsbaserat arbete inom AMF” är en introduktion till
EBP och kunskapsbaserat arbete utifrån de kunskaper deltagarna skaffat sig under
projektet. Detta kapitel har Maria Andreasson Kadhem, Matilda Berg, Sandra Broström,
Sabuha Cetinkaya, Erika Fagerqvist och Martin Olsson skrivit tillsammans. I kapitlet
beskriver de vad EBP betyder i det dagliga arbetet. De reflekterar också över vad som
krävs för att EBP ska kunna omsättas i verksamheten, på ett sådant sätt att de olika
professioner som de representerar kan arbeta mer kunskapsbaserat.

LÄSGUIDE

I den andra kunskapsöversikten, ”ADHD och beroende: hur förhåller sig ADHD och beroendeproblematik till varandra?” utforskar Sabuha Cetinkaya hur ADHD och beroendeproblematik förhåller sig till varandra. Sabuha belyser att det finns ett orsakssamband
mellan ADHD och risken att utveckla missbruk. Ett sådant samband innebär dock inte
att alla som har ADHD kommer att utveckla ett missbruk, utan uppväxtmiljö och gener
har också betydelse. Personer som har ADHD tenderar dock att snabbare utveckla ett
beroende efter missbruksdebuten. De har också svårare att nå drogfrihet och återfaller
oftare än personer som inte har ADHD. Sammantaget gör detta målgruppen särskilt
sårbar och i sin kunskapsöversikt betonar Sabuha därför att det är angeläget att
utveckla särskilt riktade behandlingsinsatser.
I den följande kunskapsöversikten, ”Var anställs personer som är långt från arbetsmarknaden?” fördjupar sig Martin Olsson i några av de grupper som är svåra att
matcha mot arbetsgivarnas önskemål. Personer långt ifrån arbetsmarknaden, det vill
säga personer med en förgymnasial utbildning, utomeuropeiskt födda och personer
med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, anställs vanligen
inom branscher och yrkesområden som har ”inträdesjobb”, till exempel hotell- och
restaurangbranschen, vård och omsorg, detaljhandel och tillverkningsindustri. För
flera målgrupper är det vanligaste yrket städare. En av de studier som ingår i Martins
översikt, visar att privata arbetsgivare, i högre grad än offentliga och ideella arbetsgivare, använder lönesubventionerade anställningar. Detta indikerar att privata arbetsgivare
är mer benägna att anställa personer långt från arbetsmarknaden. För att utveckla
arbetet med att hjälpa personer som står långt från arbetet att nå en anställning,
föreslår Martin att AMF vänder sig både till de branscher som redan anställer personer
från denna målgrupp (och som därmed har goda erfarenheter, men kanske svårare att
utvidga sin rekrytering ytterligare) och till de branscher som inte verkar lika benägna
till detta. För att lyckas med det, måste dessa strategier ha olika utgångspunkter och
inriktningar, anpassade till företagens kunskaper och erfarenheter.
I den fjärde kunskapsöversikten, ”Digitalt utanförskap och nyanländas möjlighet till
etablering” skriver Maria Andreasson Kadhem om nyanländas digitala situation och
hur det påverkar deras möjlighet till arbete och integration. Det digitala utanförskapet i
Sverige är vida omdiskuterat. Maria visar dock att det finns lite forskning och fördjupad kunskap kring nyanländas digitala situation. Den forskning som finns, visar att
det krävs utbildningsinsatser i digitala frågor. Personer med låg utbildning och/eller
bristfällig digital kompetens, riskerar annars att gå miste om tillträde till arbetsmarknaden. Bristande digital kompetens kan också påverka anställningsbarheten negativt.
Målgruppen nyanlända är inte en homogen grupp, men det de har gemensamt är att
de vid ankomst till Sverige oftast saknar arbete och att de behöver introduceras till de
nya digitala arenor som finns här. Maria föreslår därför sammanfattningsvis i sin kunskapsöversikt att digitaliseringsutbildning särskilt riktad till målgruppen, skulle kunna
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bidra till en förbättrad integration av utrikesfödda. En sådan utbildning bör således ses
som en viktig faktor i integrationsarbetet.

I den sjätte och avslutande kunskapsöversikten, utforskar Erika Fagerqvist beslutsfattande socialsekreterares handlingsutrymme inom verksamheten ekonomiskt bistånd.
Handlingsutrymmet inom detta verksamhetsområde styrs främst av Socialtjänstlagen. Eftersom Socialtjänstlagen är en ramlag finns det allmänna råd, förordningar,
kommunala direktiv, riktlinjer och lokala rutiner som stöd för att det praktiska arbetet
ska fungera. Trots att ramlagen är den samma, innebär det att handlingsutrymmet
ser olika ut i olika delar av verksamheten. För beslutsfattande socialsekreterare kan
handlingsutrymmet därmed vara både föränderligt och otydligt. I sin kunskapsöversikt
fördjupar Erika sig i hur detta tar sig uttryck i det praktiska arbetet för beslutsfattande
socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd, samt vilka möjligheter det finns att påverka handlingsutrymmet. Erika visar i sin kunskapsöversikt att verksamheten ofta styrs
av omständigheter som ligger utanför det praktiska arbetet, såsom politiska direktiv,
samhälleliga normer och trender. Sammanfattningsvis lyfter Erika behovet av mer
kunskap om organiseringen av ekonomiskt bistånd för att tydliggöra beslutsfattande
socialsekreterares handlingsutrymme.
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Sandra Broström och Matilda Bergs reflekterar i sin kunskapsöversikt, ”Delat beslutsfattande - framtidens arbetssätt inom socialtjänsten?” om metoden ”Delat beslutsfattande” (DBF) skulle vara relevant att införa inom AMF. DBF är en metod för ökad
delaktighet, där praktikern och brukaren tillsammans finner vägar fram mot beslut
kring behandling eller andra insatser. Praktikern bidrar med kunskap om evidensbaserade behandlingsmetoder/insatser, förklarar metodernas för- och nackdelar samt uppmuntrar brukaren att aktivt ta del i beslutet kring sin behandling/insats. Brukaren bidrar
å sin sida med sina personliga erfarenheter, beskriver sina behov, preferenser och
värderingar. I dagsläget saknas det evidens för att DBF har betydande hälsoeffekter.
Dock har andra typer av gynnsamma effekter av metoden kartlagts. Forskning visar att
beslutsstöd kopplat till DBF, kan öka brukarens upplevelse av delaktighet, samt genom
detta öka brukarens känsla av att äga sin planering. DBF erbjuder också möjligheter
att utforska och utveckla den digitala delen av socialtjänsten. För att kunna utvärdera
DBF:s nytta och värde, behövs det dock mer forskning. I sin kunskapsöversikt lyfter
Sandra och Matilda sammanfattningsvis de fördelar de ser med att implementera DBF
i det som kallas guideuppdraget inom AMF. Om DBF implementerades inom guideuppdraget skulle det kunna bidra till delaktighet, till en mer strukturerad dialog samt till
ett bättre informationsutbyte mellan invånare och personal. En sådan implementering
måste dock göras med hänsyn till rådande socialtjänstlag.

Kunskapsresan
‑ genomförande
och lärdomar
Annika Nilsson och Harald Gegner

I denna första del av rapporten beskriver Annika Nilsson, projektledare, och Harald
Gegner, medverkande forskare, hur projektet Kunskapsresan planerades, organi
serades, genomfördes och utvärderades. Inledningsvis beskriver vi bakgrunden
till Kunskapsresan och projektets målsättning och syfte. Därefter följer ett metod
kapitel, där vi beskriver tillvägagångssättet och den metod som ligger till grund för
Kunskapsresans genomförande. I följande kapitel för vi ett teoretiskt resonemang
kring evidensbaserad praktik (EBP) och dess förhållande till kunskap och kunskaps
användning i socialt arbete. Detta kapitel utgör det teoretiskt ramverket för rappor
ten. Därefter redogör vi för projektets genomförande mer i detalj, med fokus på det
konkreta arbetet under och mellan de möten som utgjorde själva Kunskapsresan.
I kapitlet som följer presenterar vi resultaten från de två utvärderingar som gjorts
inom projektet, utifrån deltagarnas berättelser och reflektioner. Utvärderingskapitlet
följs av en summering av de reflektioner vi gör och de lärdomar vi drar från projektet
som helhet. Del 1 avslutas med ett slutord från förvaltningen, skriven av Johanna
Eriksson, utvecklingschef på AMF. I detta kapitel beskriver Johanna hur man arbetat
inom AMF inför och under Kunskapsresan, samt hur man kommer att arbeta vidare
med projektet i Kunskapsresan 2.

KUNSKAPSRESAN

11

INLEDNING

Inledning
Den svenska staten intar en aktiv roll när det gäller att utforma socialtjänstens kunskapsanvändning. I betänkandet Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten – till nytta
för brukaren (SOU 2008:18), föreslås evidensbaserad praktik (EBP) som modell för att
bygga det sociala arbetets praktik på vetenskaplig grund. Sedan dess har EBP som
kunskaps- och arbetsmodell varit en viktig del i ambitionen att förändra socialtjänstens
arbetssätt så att det i större omfattning utgår från vetenskaplig och forskningsbaserad
kunskap (Statskontoret, 2016). Implementeringen av EBP i socialt arbete har dock inte
varit problemfri. I rapporten En urvattnad glimt av något som kunde blivit bra: professionella i socialtjänsten och den evidensbaserade praktiken (Johansson & Fogelgren,
2016), beskrivs hur EBP uppfattas av medarbetare inom socialtjänsten. Studien visar
att få i den lokala praktiken, känner till att det pågår ett arbete för att införa EBP inom
socialtjänsten. Det finns inte heller en tydlig uppfattning bland socialsekreterarna
om vad EBP innebär. Det är få socialsekreterare som uppfattar att det, i det dagliga
arbetet, finns ett systematiskt arbete för att inhämta kunskap från professionen, verksamheten och forskningen. Resultaten indikerar också att socialsekreterarna uppfattar
EBP snarare som en uppsättning metoder med vetenskapligt stöd, än som en medveten och systematisk användning av flera kunskapskällor för beslut om insatser. Mer
specifikt uppfattar socialsekreterarna EBP som det praktiska användandet av specifika
metoder som blivit ”godkända” av forskningen. Därtill är metoderna för att utvärdera
och nyttja forskning dåligt utvecklade inom socialtjänstens verksamheter, samtidigt
som forskningen många gånger anses irrelevant eller svår att omsätta i praktiken.
Dessa resultat ligger också i linje med resultaten från annan forskning, som visar att
EBP är en otydlig och tolkningsbar modell som är svår att integrera i organisatoriska
sammanhang (Avby, 2015; Björk, 2016).
Inom Arbetsmarknadsförvaltningen (AMF) i Helsingborg1 är ambitionen att arbeta utifrån bästa tillgängliga kunskap. Syftet är att öka möjligheterna att erbjuda rätt service
inom arbetsinriktade insatser. Inom förvaltningen använder man ett antal evidensbaserade metoder som medarbetarna har utbildas i och förväntas använda i arbetet
med invånarna. Det finns dock svårigheter med att implementera dessa metoder i
det praktiska arbetet. Bland annat har man inom AMF gjort stora satsningar på att
utbilda personalen i Case management, men utan att metoden sedan har kommit att
användas i större utsträckning i praktiken. Ett annat exempel är att förvaltningen lade

1 Socialtjänstens uppdrag är fördelat mellan tre förvaltningar i Helsingborg; Arbetsmarknadsförvaltningen (AMF), Socialförvaltningen (SOF) och Vård- och omsorgsförvaltningen (VOF). AMF ansvarar för försörjningsstöd (socialbidrag) - som är
en del av socialtjänsten - men även arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning. Socialstyrelsens direktiv att socialtjänsten
ska bygga sina verksamheter på vetenskaplig grund rör med andra ord endast en av AMFs tre verksamhetsområde. Förvaltningens avsikt är dock att arbeta kunskapsbaserat inom organisationens alla tre verksamhetsområden.
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ner arbetet med IPS, en annan evidensbaserad metod, eftersom den inte bedömdes
kostnadseffektiv trots att medarbetarna ansåg att metoden fungerade bra och gav
positiva effekter bland deltagarna.

Syfte och mål
Utgångspunkten i Kunskapsresan har varit att ge en grupp medarbetare möjlighet att
fördjupa sig i frågor som rör kunskapsbegreppet, EBP och ett kunskapsbaserat arbetssätt inom AMF. Det övergripande målet med projektet har varit att ge medarbetarna,
som arbetar som vägledare, matchare, handläggare och socialsekreterare, ett stöd
och en kompetensutveckling för att i sitt yrkesutövande bättre kunna praktisera EBP
och ett kunskapsbaserat arbete inom de arbetsinriktade insatserna. En del i detta har
varit att öka medvetenhet hos medarbetarna om den egna kunskapsanvändningen.
Vilka kunskaper använder medarbetarna när de bedömer individens behov av stöd;
vilken kunskap är tillgänglig, relevant och användbar i det sociala arbetets praktik och
varför; på vilket sätt liknar eller skiljer sig medarbetarnas egen kunskapssyn från den
kunskapssyn som ligger till grund för EBP?

2 Ett salutogent förhållningssätt handlar om att stärka individens känsla av sammanhang och mening. Att se individen i ett
helhetsperspektiv, samt att fokusera på faktorer som ger välbefinnande och hälsa, är centrala aspekter i arbetet utifrån ett
salutogent förhållningssätt.

KUNSKAPSRESAN
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Många av medarbetarna inom AMF använder inte heller någon specifik evidensbaserad metod i sitt arbete, eftersom det inte finns evidensbaserade metoder som täcker
allt arbete inom förvaltningens verksamhetsområde. Medarbetarnas arbetsuppgifter
är varierande och handlar om att coacha och motivera invånare. De möter personer
som ofta har flera samvarierande diagnoser, eller andra utmaningar, i kombination
med en svår livssituation. För att möta dessa människor behöver medarbetarna
kunna använda sig av olika individanpassade arbetssätt och kunskapsområden. I ett
enskilt möte med en invånare kan en medarbetare behöva ha kunskap om exempelvis
neuropsykiatriska diagnoser, missbruk och psykisk ohälsa, fysisk hälsa, funktionsvariationer, språk eller möjlighet att hitta tolk, boende-, migrations- och ekonomiska
frågor, kunskap om kommunens organisation och samhället i stort, lagstiftning och
hur beslut fattas. Därtill ska medarbetarna utgå från ett salutogent förhållningssätt2
och använda sig av motiverande samtal, där individen ska äga sin egen process.
Oftast räcker det inte med en evidensbaserad metod eller specifika arbetssätt för att
möta människor i dessa komplexa situationer, istället behövs andra, kompletterande,
angreppssätt och arbetsformer för att skapa ett kunskapsbaserat arbete. Kunskapsresan utformades i syfte att vara en sådan kompletterande arbetsform och att ge stöd
till medarbetarna i hur de kan förstå sitt arbete och hantera komplexa situationer, även
när det inte finns evidensbaserade metoder som kan vägleda dem.

INLEDNING

En annan målsättning har varit att den kunskap som genererades i projektet inte bara
ska leda till en kunskapsutveckling för individen, utan också ska komma hela förvaltningen till godo. Inom projektet har vi därför utvecklat former för bättre kunskapsöverföring och kunskapsspridning inom AMF, med syfte att få en ökad systematisk
kunskapsanvändning inom verksamheten. Den sammantagna effekten som projektet
har velat bidra till är ökad användning av bästa tillgängliga kunskap i det praktiska
arbetet, för att på så sätt öka möjligheterna att ge rätt service inom arbetsinriktade
insatser i Helsingborg.
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Tillvägagångssätt
I detta kapitel beskrivs det tillvägagångssätt, eller metod, vi använt för att genomföra Kunskapsresan. Först beskrivs projektets utformning, som kan jämföras med en
forskningscirkel, som vi har anpassat och utvecklat utifrån Avbys (2018) modell för
professionellt lärande. Vidare presenteras två viktiga delar i projektets genomförande,
nämligen urvalet av deltagare, samt hur forskare, projektledare och kontaktpersonen
på AMF samarbetade för att organisera och driva projektet. Slutligen introduceras
projektets upplägg, där träffarna respektive utvärderingen var viktiga delar.

Forskningscirkel gav utrymme för reflektion

Studier visar att forskningscirklar kan hjälpa socialarbetare att skapa den nödvändiga
distans till arbetet som skapar möjlighet att reflektera över vad man gör i sin yrkesutövning (Svensson m.fl., 2008). Det ger medarbetarna ett sammanhang, där de kan
belysa och systematisera tyst och erfarenhetsbaserad kunskap. Forskningscirkeln blir
på så vis ett betydelsefullt sammanhang i en vardag där arbetet lämnar lite utrymme
för reflektion och kunskapsinhämtning.
Erfarenheter från en tidigare forskningscirkel i Helsingborgs stad (se Ek m.fl., 2014),
visar att ett tydligt syfte eller uppdrag bidrar till mer arbetsro för forskningscirkeln.
Forskaren och projektledaren tillhandahöll därför en kursplan och projektplan innan
projektet började, som satte ramarna för arbetet med Kunskapsresan.
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Kunskapsresan har skapat ett sammanhang, där yrkesverksamma har kunnat diskutera EBP:s möjligheter och begränsningar för det sociala arbetets praktik tillsammans
med en forskare. I diskussionerna har medarbetare och forskare tillsammans, och
utifrån olika perspektiv och kunskapskällor, lyft fram och bearbetat situationer och
utmaningar som de yrkesverksamma möter i sin vardag. Arbetssättet kan bäst jämföras med en forskningscirkel. Precis som i en forskningscirkel, har Kunskapsresan
byggt på en dialog mellan praktiker och forskare, där själva processen med att finna
(ny) kunskap stått i centrum (Persson, 2008; Starrin, 2007). Kunskapsutvecklingen i en
forskningscirkel är ömsesidig; praktikerna kan utifrån nyvunna kunskaper utveckla sitt
professionella arbete, och forskaren får nya insikter som bidrar till det egna forskningsområdet (ibid). Dock har tyngdpunkten i Kunskapsresan legat på medarbetarnas kunskapsutveckling och kopplingen till verksamheten. Gruppen utgick från verksamhetens
behov och praktikernas frågor, och deltagarna har tillsammans hjälpts åt för att förstå
och analysera frågorna med stöd av forskarens kunskap och vägledning.

Reflektion som förutsättning för professionellt lärande

T I L LV Ä G A G Å N G S S Ä T T

Inom Kunskapsresan har fokus varit just kunskapsutveckling. Som vägledning i planeringen och genomförandet av Kunskapsresan har vi använt Gunilla Avbys forskning
om kunskap och lärande i det sociala arbetet (se bl.a. Avby, 2015, 2018; SOU 2018:18).
I boken Att utveckla professionell expertis (2018), beskriver Avby vad som behövs i det
sociala arbetet för att skapa kunskapsutveckling hos praktikerna. Hon förespråkar
inte en enskild metod och har ingen manual för hur denna kunskapsutveckling ska
gå till, men ur hennes modell för professionellt lärande har vi hämtat inspiration till
Kunskapsresan.

Bild 1: Avbys modell för professionellt lärande har legat till grund för arbetet inom Kunskapsresan (hämtad
från Avby, 2018 s. 111).

Avby lyfter fram reflektion som en avgörande mekanism för att utveckla professionellt lärande baserat på kunskap. Genom reflektion ges medarbetaren möjlighet att
integrera forskningsbaserad kunskap med praktikbaserad kunskap. Denna reflektion,
menar Avby, är en viktig förutsättning för professionellt lärande, som i ett nästa steg
förhoppningsvis leder till professionellt handlande. För att åstadkomma professionellt
lärande behövs kontextuella förutsättningar som understödjer lärandeprocessen.
Kunskapsresan har fungerat som en sådan kontextuell förutsättning, det vill säga ett
organisatoriskt sammanhang mellan AMF och universitet, där det funnits plats och tid
för strukturerad reflektion (jfr. Tystrup, 2007). För att arbetet ska fungera i ett sådant
organisatoriskt sammanhang, och ett lärande äga rum, krävs att deltagarna vill vara
där, och vågar gå utanför den egna bekvämlighetszonen och utmana sitt tankesätt. En
annan förutsättning för en fungerande lärandeprocess, är att det finns en stödjande
gruppgemenskap. Genom att skapa en gruppgemenskap som kännetecknas av en
delad sinnesstämning, präglad av nyfikenhet och positivitet, uppstår det som Collins
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(2004) kallar emotionell energi. I grupper som lyckas med att skapa emotionell energi
minskar risken för att deltagarna prioriterar annat och hoppar av. Detta innebär samtidigt en ökad möjlighet till utveckling och lärande för individen och gruppen.

Deltagarna

Det var också en medveten strategi att sätta samman en blandad grupp. Information
om projektet gick ut i förvaltningen via intranätet och via chefer tre månader innan
projektet startade. Efter avstämning med sin närmaste chef, skickade medarbetarna
själva in en intresseanmälan till förvaltningens kontaktperson för projektet. Kontaktpersonen gjorde tillsammans med verksamhetscheferna sedan ett noggrant urval
bland de som ansökt, i syfte att få ihop en grupp med personer som representerade
olika delar av organisationen. På så sätt skapades en grupp med bra dynamik och
med goda förutsättningar för att stödja varandra i arbetet inom projektet.
När projektet planerades, var det tänkt att Kunskapsresan samtidigt skulle drivas även
inom Socialförvaltningen. Tanken var att det skulle skapas två blandade grupper, med
medarbetare från båda förvaltningarna. Socialförvaltningen hade dock inte möjlighet
att medverka och därför skapades en grupp med enbart medarbetare från AMF.

Ledning av gruppen och projektet
Uppstarten av Kunskapsresan föregicks av noggrann planering. Harald Gegner, doktorand i socialt arbete vid Malmö universitet och utvecklingsledare på Socialförvaltningen i Lunds kommun, planerade och genomförde träffarna tillsammans med Annika
Nilsson, projektledare vid FoU Helsingborg. Harald stod för innehållet i projektet, tog
fram litteraturlista, arbetsformer och säkerställde en progression under och mellan
mötena för att nå lärandemålen under året. Det var också han som höll i mötena, guidade deltagarna i diskussionerna, formulerade hemuppgifter och bidrog med sin egen
kunskap på området. Annika ansvarade för det administrativa och praktiska arbetet:
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I Kunskapsresan deltog sju medarbetare från AMF. En av deltagarna arbetar inom verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd, övriga sex personer arbetar inom verksamhetsområdet arbetsinriktade insatser. Alla deltagare har minst treårig högskoleutbildning,
bland annat som socionom, studie- och yrkesvägledare och statsvetare. De arbetar
med olika uppdrag inom verksamheten, bland annat med utredning, uppföljning, behandling, planering och/eller coaching, och alla har minst två års erfarenhet av socialt
arbete inom dessa områden. En person fick en tillfällig roll som tillförordnad chef efter
att projektet startade, men i övrigt hade de medarbetare som deltog inget chefsansvar
under tiden som projektet genomfördes. Valet att vända sig till personer utan chefsansvar var medvetet, eftersom de skulle ha lättare att avsätta tid för sitt deltagande,
samtidigt som de hade goda förutsättningar att omsätta sina nya kunskaper i de egna
mötena med invånare.

T I L LV Ä G A G Å N G S S Ä T T

tog fram projektplan och kursplan, tog fram och följde upp kommunikationsplanen,
bokade mötesrum, skickade inbjudningar, skrev minnesanteckningar och så vidare.
Hon deltog också på alla möten, för att ta minnesanteckningar och svara på praktiska
frågor, samt för att fånga upp eventuella saker som en ensam mötesledare hade riskerat att missa. Inför och efter alla möten, stämde Harald och Annika av hur mötet hade
gått, vad som behövde göras till nästa gång, om någon deltagare behövde särskilt
stöd, och om något praktiskt behövde ordnas (som ett förtydligande från förvaltningen
eller förankring hos någon deltagares chef).
Till sin hjälp hade projektledningen en kontaktperson, Johanna Eriksson, från förvaltningen strategiska utvecklingsenheten, och som hennes ersättare under hösten 2018,
Else Ahlgren. Johanna ansvarade för att förankra projektet inom förvaltningen och
bland chefer, att göra ett urval av de medarbetare som sökte till Kunskapsresan samt
att säkerställa med deras chefer att de kunde avsätta tid för projektet. Under tiden
som projektet genomfördes, ansvarade hon också för att återkoppla till chefer och
verksamhet. Johanna deltog även i det slutliga utvärderingsmötet. Under utvärderingen beskrev deltagarna sina lärdomar och Johanna beskrev hur man arbetat inom
förvaltningen under året, samt hur man planerar att framöver ta vara på deltagarnas
nyförvärvade kunskaper.

Träffarna
Gruppen träffades vid 8 tillfällen under året; 4 gånger på våren och 4 gånger på hösten
med cirka en månads mellanrum. Innan första mötestillfället ingick det att delta vid en
Forskningsfrukost på temat EBP och kunskapsbaserat arbete som anordnades av FoU
Helsingborg. Under forskningsfrukosten höll Harald Gegner en föreläsning om EBP,
som fungerade som en introduktion till Kunskapsresan, och som blev en gemensam
plattform att utgå ifrån.
Varje deltagare hade 100 timmar avsatta för att delta i Kunskapsresan. Dessa var beräknade att fördelas enligt följande: deltagande i möten 16 timmar; förberedelser och
återrapportering mellan mötena 48 timmar; kunskapsöversikt 36 timmar.
Varje möte var två timmar långt och hade ett i förväg bestämt tema i enlighet med den
studieplan som låg till grund för projektet. Efter mötet fick deltagarna skriva eller spela
in en reflektion kring träffens innehåll samt göra en hemuppgift som redovisades vid
följande möte.
Första delen av Kunskapsresan, det vill säga träff 1 till 4, fokuserade huvudsakligen
på att gemensamt utveckla en teoretisk förståelse för begrepp som evidensbaserad praktik, kunskap, och kunskapsbaserat arbete, samt för hur dessa begrepp kan
relateras till det egna arbetet. Under den andra delen, träffarna 5 till 8, låg fokus på de

18

KUNSKAPSRESAN

kunskapsöversikter som deltagarna arbetade med utifrån frågeställningar som hämtades från den egna praktiken. Kunskapsöversikterna skulle ge svar på konkreta frågor
som deltagarna ställde utifrån problem de mötte i sitt dagliga arbete. De skulle också
kunna delas med andra kollegor inom förvaltningen, som ett sätt att sprida kunskap
inom några specifika och verksamhetsrelevanta områden. Kunskapsöversikterna finns
samlade i del 2, längre fram i denna rapport.

Utvärdering
Projektet utvärderades vid två tillfällen; en innan sommaruppehållet då projektet var
genomfört halvvägs, och en efter sista träffen i januari 2019.

Den andra utvärderingen gjordes muntligt och i storgrupp under ett möte som varade
ungefär 1,5 timmar. Fokus för denna utvärdering var projektets måluppfyllnad, det
vill säga i vilken utsträckning deltagarna hade nått lärandemålen i kursplanen samt i
vilken utsträckning projektet hade nått sitt mål och syfte. Diskussionen utgick från ett
antal frågor som forskaren och projektledaren formulerat, och som byggde på innehållet i kursplanen. Exempel på de diskussionsfrågor som användes är: ”Beskriv den
utveckling du själv har gjort inom projektet, utifrån lärandemålen” samt ”Har de olika
arbetsformerna varit relevanta, och vilka av dessa arbetssätt kommer ni fortsätta använda i ert arbete framöver?”. Frågorna skickades till deltagarna en vecka före mötet,
för att ge dem möjlighet att förbereda sig. De ombads också att inför mötet räkna ihop
hur mycket tid de lagt på projektet under året. En fördel med att göra utvärderingen i
helgrupp var att deltagarna kunde utveckla och komplettera varandras resonemang,
och att särskiljande åsikter blev tydliga under samtalet. Samtidigt är risken med att
utvärdera i storgrupp att vissa åsikter inte lyfts. Två medarbetare kunde inte delta på
mötet och deras reflektioner fångades på så sätt inte in, vilket också är en nackdel.
Diskussionen spelades in på ljudfil och renskrevs av projektledaren.
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Fokus för den första utvärderingen var kursens utformning och organisering samt
deltagarnas upplevelser av de fyra första träffarna. Till grund för utvärderingen låg en
utvärderingsmall inspirerad av den så kallade SWOT-modellen. Mallen bestod av fyra
fält rubricerade som styrkor, svagheter, möjligheter och hot, samt ett fält för övriga
kommentarer. Mallen blev en vägledning för deltagarna att formulera feedback som
var användbar för projektet, men lämnade också utrymme för deltagarna att mer
fritt reflektera och ge sina egna synpunkter på projektet. Deltagarna fick fylla i mallen
enskilt, som en uppgift efter fjärde träffen, och maila in sina svar. Projektledaren sammanställde svaren och återkopplade till gruppen och till berörda chefer. Lärdomarna
från utvärderingen togs sedan med i planeringen av den andra delen av projektet.

Teoretisk utgångspunkt
I detta kapitel presenteras den forskning om EBP vi använt som teoretiskt ramverk för
Kunskapsresan. Inledningsvis beskrivs EBP-modellen och hur den har utvecklats inom
socialt arbete i Sverige. Därefter skildras några olika perspektiv av EBP för att tydliggöra komplexiteten i modellen. Slutligen redogörs hur EBP har implementerats i praktiken
inom socialtjänsten, samt vilka hinder det finns för implementering.

Evidensbaserat praktik

TEORETISKT RAMVERK

Kunskapsresans mål har varit att bidra till ett mer evidens- eller kunskapsbaserat
arbete inom AMF. Genom projektet har vi velat öka deltagarnas förståelse för vad som
menas med EBP, hur EBP kan omsättas i praktiken samt hur EBP förhåller sig till ett
kunskapsbaserat socialt arbete. I detta kapitel beskrivs den teoretiska basen för EBP,
och EBP som kunskapsmodell introduceras. Kapitlet förklarar också hur EBP förhåller
sig till praktikområdet socialt arbete.
På en generell nivå handlar EBP om att erbjuda insatser och interventioner som
förbättrar människors liv och som inte är skadliga eller verkningslösa (Svanevie, 2013).
Det övergripande syftet med EBP i socialt arbete är ”att förändra det sociala arbetet i
riktning mot en professionell praktik, där interventioner vars resultat har vetenskapligt
stöd skall få större utrymme”(Lundström & Shanks, 2013, s. 108).
EBP uppstod inom medicinen i USA på 1980-talet (Sackett m.fl., 1997) och introducerades inom socialt arbete i Sverige under 1990-talets senare del (Bergmark &
Lundström, 2006; Svanevie, 2011). EBP i socialt arbete framställs vanligtvis som en
kunskapsmodell, mer specifikt som en modell för tillämpad kunskap i praktiken. Modellen, som den används i socialt arbete i Sverige, kännetecknas av att socialarbetaren
(praktikern), inför valet av en intervention, väger samman olika kunskapskällor (Haynes
m.fl., 2002; Oscarsson, 2009). Kunskapskällorna är brukaren, praktikern, bästa tillgängliga kunskap och kontextuella förutsättningar (Kunskapsguiden, 2018).
Sedan EBP introducerades som kunskapsmodell för socialtjänsten, har modellen gett
upphov till debatt. Diskussionen om vad EBP är, samt om, och i så fall hur, EBP kan
nyttjas som kunskapsmodell för och i socialt arbete, är ständigt pågående. Det har lett
till att begreppet och modellen har förändrats och utvecklats över tid (Odhnoff, 2016).
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Bild 2: Kunskapsguidens modell av EBP i socialtjänsten (Kunskapsguiden, 20193).

Olika perspektiv på EBP
Hur EBP som kunskapsmodell tillämpas varierar. I beskrivningar av EBP görs det
ibland en distinktion mellan ett smalt och ett brett perspektiv. Dessa perspektiv visar
på skilda sätt att se på modellen (Eliasson, 2014). Enligt det smala perspektivet handlar EBP främst om att utveckla och använda evidensbaserade interventioner och/eller
metoder. Inom ramen för ett sådant perspektiv, ställs det också höga krav på kvalitén
på den forskning som interventionerna grundar sig på. Här är det framför allt resultat
från randomiserade, kontrollerade studier som ses som relevanta för en evidensbaserad praktik (jmf. Bergmark, Bergmark, & Lundström, 2011; Nilsen, 2014).
I det breda perspektivet förespråkas istället en vidare förståelse av EBP. Enligt detta
perspektiv ses EBP som en processinriktad intervention. Det är under själva ”EBP-processen” som praktikern, i dialog med brukaren och genom en sammanvägning av olika

3 kunskapsguiden.se/ebp/om-evidensbaserad-praktik/den-evidensbaserade-modellen/Sidor/default.aspx
4 Kunskapsguiden.se är en nationell webbplats som samlar kunskap som anses relevant för arbetet inom socialtjänsten
och hälso- och sjukvården. Webbplatsen är ett samarbete mellan flera statliga myndigheter och andra aktörer. Socialstyrelsen är ansvarig utgivare, i samverkan med bland annat SBU, SKL och Folkhälsomyndigheten.

KUNSKAPSRESAN

21

TEORETSIKT RAMVERK

Modellen ovan (bild 2) är hämtad från Kunskapsguiden4 och visar hur EBP-modellen
idag tolkas och förstås av statliga myndigheter med ansvar för socialtjänsten i Sverige. EBP beskrivs numera både som ett förhållningssätt och som en kunskapsmodell
med åtminstone fyra kunskapskällor. Av modellen framgår också att ”vetenskaplig
och evidensbaserad kunskap” har ersatts av det bredare begreppet ”bästa tillgängliga
kunskap” (Kunskapsguiden, 2019).

kunskapskällor, ska komma fram till ”rätt” insats. Insatsen kan vara en evidensbaserad
metod, men behöver inte vara det (Oscarsson, 2009, 2013).
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Medan svensk forskning om EBP till en början huvudsakligen fokuserade på det smala
perspektivet (Bergmark & Lundström, 2006; Sundell m.fl., 2009), har det breda perspektivet på senare år fått ökad uppmärksamhet (Avby, 2015; Björk, 2016; Oscarsson, 2013;
Rexvid, 2016). I praktiken flyter de två perspektiven dock in i varandra. Istället för att
diskutera EBP utifrån ett smalt och ett brett perspektiv, ställs idag ofta vad som kallas
critical appraisal (kritisk värdering) respektive riktlinjemodellen mot varandra. I critical
appraisal är det praktikern som aktivt söker, kritiskt granskar och tillämpar kunskap. I
riktlinjemodellen är det istället en överordnad instans, exempelvis staten eller organisationen, som förser praktikern med ”relevant” kunskap, som praktikern sedan förväntas
använda sig av.
Enligt somliga forskare går riktlinjemodellen inte att förena med EBP-modellen som
den var tänkt från början, eftersom professionens möjlighet att själv söka och sammanväga olika kunskapskällor åsidosätts (jmf. exempelvis Rexvid, 2016). Forskning
visar emellertid att det inte är rättvisande att framställa critical appraisal och riktlinjemodellen som två motstridiga modeller, eftersom riktlinjemodellen endast berör några
delar av critical appraisal, nämligen vem som ska söka kunskap och hur (Nykänen,
2017). I Sverige, där den statliga kunskapsförsörjningen är stark inom socialt arbete,
finns det anledning att rikta uppmärksamheten mot critical appraisal modellen och
stärka praktikern i sin roll att söka, granska och implementera kunskap.
Vissa forskare menar dock att det kan finnas hinder för att arbeta enligt critical appraisal modellen i socialt arbete (jfr. Rexvid, 2016). Hindren handlar bland annat om svårigheterna att hitta relevant kunskap, men också om problem att värdera den kunskapen
som hittas. Dessutom saknas till stora delar den typ av kunskap i socialt arbete som
förespråkas i EBP-modellen.
Ett sätt att komma förbi frågan om vem, eller vilka, som ska värdera och bestämma
vilken kunskap som är rätt och relevant, är att inta en mer pragmatisk inställning till
EBP. De problem som socialt arbete behöver hantera är i regel multidimensionella och
kräver en bredare förståelse av kunskap än vad evidensbaserad praktik kan erbjuda.
Otto m.fl. (2009) föreslår reflektiv professionalism, som en andra generationens EBP.
Denna praktik sträcker sig längre än att strikt använda standardiserade och evidensbaserade metoder och arbetssätt. Som en möjlig väg framåt föreslås en evidensbaserad-reflektiv praktik i socialt arbete, som kännetecknas av den professionellas förmåga
att använda och integrera en mångfald av olika kunskaper i en kreativ process.
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En liknande ståndpunkt presenterar företrädarna för en evidensinformerad praktik, EIP.
Dessa anser att det sätt som EBP definieras inom medicinen är olämpligt inom socialt
arbete, eftersom ämnets kunskapsbas inte enbart kan bygga på vetenskaplig kunskap
med en förankring i en naturvetenskaplig forskningstradition. I EBI ses kunskap som
något kontextuellt och föränderingt, som behöver förstås, diskuteras och användas
i interaktion och dialog med användaren. Praktikern utgår från en bred kunskapsbas
och från kunskaper som bygger på olika typer av studier, utvärderingar och kliniska
erfarenheter, ett arbetssätt som anses mer lämpligt/lämpat för socialt arbete (Epstein,
2009; Gray, Plath & Webb, 2009; Nevo & Slonim-Nevo, 2011). I Kunskapsresans andra
del, där deltagarna sammanställde sina kunskapsöversikter, har vi utgått från den mer
pragmatiska förståelsen av EBP med anknytning till evidensbaserad-reflektiv praktik
och evidensinformerad praktik.

EBP och det sociala arbetets praktik

Kerstin Johansson (2016) har följt implementeringen av EBP i socialtjänsten sedan
modellen började användas i slutet av 2010-talet. Hon menar att införandet av EBP har
varit ett top-down projekt, som har förbisett de professionella socialarbetarnas funktion att kritiskt värdera och sammanväga olika kunskapskällor. Vidare menar hon att
EBP än så länge inte har bidragit till en radikal förändring av socialtjänstens kunskapsutveckling. Även annan svensk forskning, som rör EBP i socialt arbete, har visat att det
verkar vara svårt att omsätta EBP i socialtjänsten (jmf. exempelvis Björk, 2016; Rexvid,
2016). En förklaring kan vara att modellen uppkom i det medicinska paradigmet och
därför har sina begränsningar när den ska omsättas i det sociala arbetet. Det sociala
arbetets praktik präglas av komplexa sociala problem, problem som sällan går att lösa
med en specifik modell som ska tillämpas på individnivå. Även om sociala problem i
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Socialvetenskaplig forskning visar att EBP är ett mångfacetterat och komplext
fenomen. Eftersom begreppet tolkas och förstås olika, är det svårt att se EBP som
en sammanhållen teoretisk modell (Avby, 2015; Lundström & Shanks, 2013). Denna
otydlighet kan göra det svårt att integrera och implementera EBP i ett organisatoriskt
sammanhang (Avby, 2015; Björk, 2016; Morago, 2010; Mullen m.fl., 2017). Gegner,
Righard och Denvall (2019) visar i sin forskning att EBP är ett töjbart, ospecificerat
och kontextberoende begrepp, som behöver fyllas med mening och innehåll i det
sammanhang där det används. Vilken mening och innehåll EBP tillskrivs, är beroende
på användarnas förförståelse, kontext och avsikt. Det finns således inte en mening
eller en tydlig definierad betydelse av EBP. En följd av detta är otydlighet kring vad som
egentligen menas med EBP. Samtidigt ger den vaga definitionen handlingsutrymme att
tolka EBP utifrån ett specifikt sammanhang och syfte. En grupp regionala utvecklingsledare, vars uppgift var att stödja kommunerna i implementeringen av EBP, använde
exempelvis EBP för styrning och organisering av socialt arbete i socialtjänsten och inte
som en modell för kunskap (ibid.).
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regel ger avtryck på individnivå, kan man ofta hitta orsaken till de uppkomna problemen på strukturell nivå. Det är bland annat därför det inte går att lösa sociala problem
på samma sätt som det går att bota en sjukdom.
Trots svårigheterna att implementera EBP i det sociala arbetet går det inte att förbise
att EBP har spelat, och fortfarande spelar, en viktig roll i diskussionen och utvecklingen
av en kunskapsbaserad socialtjänst. Av förespråkarna ses EBP som en modell för
att kvalitetssäkra skattefinansierade verksamheter, och regeringen och de statliga
myndigheterna har än så länge inte visat tecken på att minska sina ambitioner att
”evidensbasera” det sociala arbetet inom offentlig sektor. Snarare har antalet (evidensbaserade) metoder inom socialtjänsten på senaste tid ökat markant. Förmodligen
kommer vi se fler metoder och arbetssätt som sägs vara evidensbaserade, oavsett om
de är det eller inte. Därför är det av betydelse att de som arbetar inom socialtjänsten
kan värdera, och inta ett kritiskt förhållningssätt, till den kunskap och de metoder som
statliga myndigheter sammanställer och förespråkar. Om EBP ska kunna omsättas i
praktiken, och bidra till en kunskapsbaserad socialtjänst, är det viktigt att de som arbetar inom socialtjänsten förstår och kan granska de sammanställningar och översikter
som ligger till grund för nationella riktlinjer och rekommendationer. På så vis kan de
sammanväga denna kunskap med annan kunskap, i mötet med de människor som
vänder sig till socialtjänsten för stöd och hjälp.
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Genomförande av Kunskapsresan
I detta kapitel beskrivs de enskilda mötena mer i detalj: hur upplägget och innehållet
såg ut, vad som diskuterades på de olika mötena och vilka utmaningar som uppstod
under vägen. Presentationen ger en bild av progressionen under och mellan mötena,
och av hur projektet fortlöpte under året.

Träff 1
Första träffen ägnades åt att presentera och diskutera studieplanen som låg till grund
för Kunskapsresan. Deltagarna fick därefter berätta varför de ville vara med i Kunskapsresan och vilka förväntningar de hade. Den andra delen av den första träffen,
fokuserade på det arbetssätt som skulle ligga till grund för de kommande träffarna.
Gunilla Avbys resonemang kring reflektion som mekanism för lärande, presenterades
som en teoretisk bakgrund till Kunskapsresans arbetssätt (bild 1 ovan).

Träff 2

•
•

Vad är EBP och hur har modellen fått fäste i socialt arbete i Sverige?
Vad ser du för möjligheter och begränsningar med EBP i förhållande till ditt arbetsområde?

Träff 3
Den tredje träffen satte ett kritiskt perspektiv på EBP i fokus. Deltagarna hade till detta
tillfälle läst två vetenskapliga artiklar som beskrev de utmaningar som uppstått när
modellen överfördes till socialt arbete. Artiklarna var tänkt som en hjälp för deltagarna
att tänka kritiskt kring EBP, som en kunskapsmodell för socialtjänsten och i socialt
arbete. Under träffen diskuterades också sambandet mellan EBP och ett kunskapsbaserat arbetssätt. En av de reflektionsfrågor som gruppen diskuterade under träffen, var
på vilket sätt EBP kan bidra till att utveckla en kunskapsbaserad socialtjänst och ett
kunskapsbaserat arbete inom arbetsinriktade insatser.
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Andra träffen, liksom alla kommande träffar, inleddes med att deltagarna presenterade
sina reflektioner från förra mötet. Detta skedde antingen genom att deltagarna visade
upp ett kort filmklipp där de spelat in sin reflektion, eller i form av en kort reflektionstext som deltagarna läste upp. Därefter gick gruppen igenom den hemuppgift deltagarna fått inför träff två. Hemuppgiften handlade om att läsa en vetenskaplig artikel samt
ett bokkapitel om evidensbaserad praktik i socialt arbete i Sverige. Med utgångspunkt i
texterna, diskuterade gruppen tillsammans bland annat följande frågor:

Träff 4
Den fjärde träffen handlade mer generellt om kunskap. Diskussionen ägnades åt
frågor som: Vad är kunskap? Vad finns det för olika kunskapskällor? Vilken kunskap
använder vi i vårt dagliga arbete? Inför träffen hade deltagarna läst ett kapitel ur boken
Kunskap i socialt arbete av Hildur Kalman (2013). Texten handlar om kunskap och
kunnigt handlande, och var utgångspunkt för reflektionen.

GENOMFÖRANDE

Som hemuppgift hade deltagarna även skrivit en fallbeskrivning hämtad från deras
dagliga arbete. Varje fallbeskrivning bestod av en kort bakgrund, en beskrivning av individens situation och anledningen till varför personen hade kontakt med AMF, samt en
förklaring till vad medarbetaren såg som utmanade med fallet och som hon eller han
behövde veta mer om. Utmaningarna kunde handla om att medarbetaren såg samma
händelseförlopp upprepa sig i mötet med invånaren, och därför ville hitta andra sätt
att förstå eller bemöta personen, eller att medarbeten behövde fördjupa sig inom en
sakfråga för att kunna erbjuda individen bättre service. Under mötet presenterade
deltagarna sina fallbeskrivningar för varandra, och gruppen diskuterade sedan tillsammans kring vilken kunskap som skulle behövas för att kunna ”lösa” fallen.

Träff 5
Mellan träff fyra och träff fem var det ett uppehåll på två månader över sommaren.
Deltagarna fick inför sommaruppehållet i uppgift att sammanfatta de fyra första
träffarna. Arbetet gjordes i grupper om två eller tre personer och presenterades för de
andra i gruppen på femte träffen. Efter varje presentation fanns utrymme för gemensam reflektion och fördjupning. Presentationerna utgick från följande frågor:

•
•
•

Hur skulle ni sammanfatta EBP?
Vad ser du för möjligheter och utmaningar med EBP som kunskapsmodell för
socialtjänsten?
Hur tänker du kring kunskapsbaserat arbete i socialtjänsten? Vad innebär det för
dig?

Presentationerna blev en avslutning av projektets mer teoretiska första del. Under
andra halvan av mötet presenterades sedan upplägget för projektets andra del och
arbetet med kunskapsöversikterna introducerades. Med utgångspunkt i fallbeskrivningarna från träff fyra, diskuterade deltagarna ämnen de ville fördjupa sig i.

Träff 6
Inför sjätte träffen fick deltagarna läsa två systematiska kunskapsöversikter från
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU). Den ena översikten
handlade om insatser för att minska hemlöshet för personer med missbruk, beroende
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och psykisk ohälsa5. Den andra handlade om arbetsfrämjande åtgärder för personer
med funktionsnedsättning som söker arbete6. Kunskapsöversikterna var annorlunda
än de artiklar och bokkapitel gruppen läst till tidigare träffar, och på mötet diskuterades fördelen och nackdelen med den här typen av översikter jämfört med andra
kunskapskällor. Diskussionen ledde vidare in på vilka typer av kunskapskällor som var
lämpliga för deltagarna att använda sig av till sina egna kunskapsöversikter, och också
vilka kunskapskällor som är rimliga för medarbetare att använda sig av i sitt dagliga
arbete.
Inför träff sex hade deltagarna också fått i uppgift att i text formulera ett första utkast
kring det ämne deltagaren ville fördjupa sig i. Utkasten inkluderade en beskrivning av
ämnet samt den problemformulering, syfte och frågeställningar som kunskapsöversikten skulle ge svar på. Tillsammans diskuterade gruppen vilka ämnen som ansågs
relevanta - för dem själva och för deras kollegor. De hjälptes också åt att resonera
kring vilka frågor som var möjliga att utforska närmare och hinna besvara inom ramen
för projektet. Gruppen diskuterade också vilken typ av kunskapskällor som fanns
tillgängliga för att besvara respektive fråga.

Träff 7
Inför träff sju, fick deltagarna i uppgift att leta kunskap som kunde besvara deras
frågeställningar. De hade också till uppgift att börja sammanställa materialet till en
rapport. Deltagarna tog sig an kunskapssökandet på olika sätt. Ambitionen var att i så
stor utsträckning som möjligt använda sig av forskningsresultat för att besvara frågorna, och flera tog hjälp av de forsknings- och kunskapssammanställningar som finns
tillgängliga hos myndigheter och offentliga aktörer. En deltagare sökte bredare efter
vetenskaplig litteratur inom sitt ämne och fick mycket material att läsa och sortera. Ett
par deltagare hade bredare frågeställningar, och istället för att söka forskning på måfå,
tog de hjälp av kollegor för att undersöka hur verksamhetens kunskap såg ut på området och vad det var som var intressant att veta mer om. På så sätt kunde frågeställningen skärpas och det blev lättare att hitta relevanta källor till översikten.

5 www.sbu.se/2018_04
6 www.sbu.se/2018_06
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Mötet avslutades med en kort genomgång av hur man hittar olika kunskapskällor på
bibliotek och på internet. Deltagarna fick därigenom information om vilken forskning
som är tillgänglig när man inte själv har koppling till ett universitet och tillgång till deras
databaser, samt konkreta tips på aktörer och myndigheter som tillhandahåller, sammanställer och producerar forskning som är relevant för socialt arbete (till exempel
Socialstyrelsen och SBU).

En vecka innan mötet skickade deltagarna sina utkast till de andra i gruppen, och inför
träffen läste deltagarna varandras översikter och funderade på feedback. Träff sju var
sedan upplagt som ett textseminarium med fokus på deltagarnas kunskapsöversikter.
Först presenterade författarna sina översikter, därefter fick övriga deltagare möjlighet
att ge synpunkter och förslag på texterna. Diskussionen fungerade som en hjälp för
deltagarna att hitta sätt att ta sig vidare i sitt skrivande, och som en kollektiv kvalitetssäkring av innehållet i översikterna. Diskussionen bidrog även till ett gemensamt
lärande, då saker som diskuterades i relation till en översikt också kunde vara användbara för andra deltagare. Till exempel kom man i gruppen gemensamt fram till en mer
likriktad utformning av översikterna, med inledning, sammanfattning och enhetligt
referenssystem.

Träff 8

GENOMFÖRANDE

Inför den åttonde träffen hade deltagarna i uppgift att omarbeta sina översikter utifrån
kommentarerna som de fått från gruppen. Deltagarna hade även möjlighet att stämma
av sina översikter med forskaren och projektledaren. Även inför denna träff, skickades
översikterna ut till resten av gruppen en vecka före mötet.
Mellan träff sju och åtta hade det hänt väldigt mycket med texterna och i vissa fall
var kunskapsöversikterna nästan helt omskrivna. Deltagarna hade arbetat intensivt
med sina översikter och de flesta inkom med en mer eller mindre färdig produkt som
diskuterades i storgrupp. Den feedback som gavs på mötet fokuserade på vad som
återstod för att översikterna skulle bli helt färdiga. Deltagarna hade sedan en månad
på sig att färdigställa sina texter.
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Utvärdering av projektet
I detta kapitel sammanfattas resultaten från de två utvärderingarna. Utgångspunkten
är gruppens gemensamma tankar kring projektet, med inslag av enskilda deltagares
resonemang. Endast en person i gruppen var man, och för att inte särskilja hans uttalanden från resten av gruppens, används genomgående ”hon” om deltagarna i texten
nedan.

Gruppens betydelse för Kunskapsresan

Deltagarna tycker att de förkunskapskrav som ställdes på dem var rimliga. De anser
att kravet på minst två års arbetserfarenhet inom det egna verksamhetsområdet är
viktigt, så att man, förutom sina teoretiska kunskaper, också har praktisk erfarenhet av
att arbeta med klienter och kollegor. Alla deltagare beskriver att de hade ett stort eget
intresse av att vara med i Kunskapsresan, och att de har märkt av detta gemensamma
intresse i diskussioner och i arbetet mellan mötena. En deltagare beskriver det som att
de alla har arbetat utifrån samma ambitionsnivå, och att detta har gjort att man litar
på varandra. Deltagarna tycker också att deras engagemang har ”fått ett eget liv” även
utanför projektet. Eftersom arbetet i Kunskapsresan var så roligt, kom alla deltagare
att dela en ambition om att ge tillbaka också till de kollegor som inte ingick i projektet.
Ett exempel på detta är att ungefär halvvägs in i projektet, träffades deltagarna på
egen hand för att planera hur de kunde återkoppla till kollegor och organisationen om
Kunskapsresan och det de hittills hade lärt sig. Ett annat exempel är att gruppen tog
på sig att med kort varsel skriva en text om EBP och kunskapsbaserat arbete, med
koppling till den egna förvaltningen, utifrån några av de diskussioner som förts tidigare
(texten återfinns längre fram i denna rapport). Gruppen lade själv upp och fördelade arbetet mellan sig och levererade före deadline, och deltagarna menar att ett så effektivt
arbete inte hade kunnat ske utan projektet.
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I utvärderingen lyfter deltagarna fram att det fanns en stor öppenhet i gruppen och att
det skapades ett tillåtande klimat redan från början. Prestigelöshet, ett stort engagemang, driv och nyfikenhet att lära sig nytt, är andra ord som beskriver stämningen i
gruppen. En deltagare berättar att hon blev upplyft och full av energi av de intressanta
diskussionerna, både på och utanför mötena. Många menar också att det har funnits
en uppmuntran att tycka olika, och att olika åsikter och infallsvinklar, det att vrida
och vända på argumenten, har bidragit till diskussionen. En deltagare menar att det
öppna klimatet också bidragit till ökad tillit till varandra utanför mötena: man kan tycka
olika utan att ”behöva titta snett på varandra i korridoren sedan”. En annan deltagare
framhåller att känslan av trygghet i gruppen är viktig eftersom deltagarna är bärare av
projektet i organisationen. Det är lättare att informera och utmana andra kollegor och
chefer, om man har Kunskapsresan som en trygg plattform att utgå ifrån.

De flesta deltagare kände inte varandra innan Kunskapsresan, endast två av dem hade
jobbat ihop innan projektet startade. Efter projektet räknar de in varandra i sitt professionella nätverk, och tar både själva hjälp av varandra i det dagliga arbetet och rekommenderar sina kollegor att kontakta medarbetare som de träffat genom projektet.
Eftersom deltagarna inte kände varandra sedan tidigare, tog det lång tid innan alla
fullt förstod vad de andra hade för roller i organisationen. Även om deltagarna vid
första mötet presenterade sig för varandra, och beskrev var i organisationen de hörde
hemma, kvarstod ändå en otydlighet om funktioner. I utvärderingen föreslår deltagarna
därför att det läggs mer tid på att presentera sig för varandra under den första träffen,
alternativt att man skickar ut skriftliga presentationer inför första mötet.

UTVÄRDERING

Vad hinner man på 100 timmar?
Enligt kursplanen skulle varje deltagare avsätta 100 timmar av sin arbetstid till Kunskapsresan och närmaste chef skulle se till att det fanns utrymme för detta. När deltagarna inför utvärderingen sammanställer hur mycket tid de faktiskt har lagt ner under
året, uppskattar de att möten och hemuppgifter, inklusive kunskapsöversikten, har
tagit ca 80 till 100 timmar i anspråk. En deltagare betonar dock att vissa saker är svåra
att uppskatta i tid. En del uppgifter krävde mycket reflektion, och i början av projektet
var huvudet fullt av nya tankar efter varje möte. Sådant tankearbete görs inte inom en
avsatt tid på arbetet utan följer med en hem.
I kursplanen fanns en beskrivning av hur tiden skulle fördelas under projektet (deltagande i möten 16 timmar, förberedelser och återrapportering mellan mötena 48 timmar, kunskapsöversikt 36 timmar). I efterhand kan dock deltagarna se att kunskapsöversikten tagit mer tid än beräknat. Deltagarna önskar också att de gemensamma
mötena hade varit längre, förslagsvis tre timmar istället för två. Ofta blev diskussionerna så intressanta och många gånger fick man stressa i slutet av mötena för att hinna
med alla punkter på agendan.
Många upplevde också att det fanns en skillnad mellan tidsåtgången i projektets
första och andra del. Den andra delen visade sig vara mer tidskrävande än den första,
något som deltagarna inte varit förberedda på. En deltagare reflekterar över skillnaden
i arbetets karaktär i de två delarna av projektet. Under de fyra första mötena fick man
många nya perspektiv och en personlig kunskapsutveckling, men hemuppgifterna tog
inte så mycket tid i anspråk som man hade kunnat tro. Under de fyra sista mötena
lades desto mer tid på kunskapsöversikten. Eftersom deltagarna då behövde läsa in
sig på ett ämne, skriva en text samt ge feedback på varandras texter, tog detta mer
tid i anspråk mellan träffarna. Den egna kunskapsutvecklingen blev däremot inte lika
påtaglig och omvälvande under denna del av projektet. Samtidigt resulterade del två i
konkreta produkter, som kunde förmedlas vidare till andra kollegor och ligga till grund
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för gemensamma reflektioner utanför projektet.

Projektets organisering gav förutsättning för lärande
När det gäller hur projektet organiserades och genomfördes, är det framför allt två
aspekter som lyfts fram i utvärderingen. Den första aspekten rör hur projektledaren
och forskaren planerade och genomförde projektet. Deltagarna är positiva till hur
projektet formulerades i form av studieplan, teman för möten och litteraturlista. De
menar också att ledarnas engagemang och det gedigna förarbetet har avspeglat sig
i genomförandet. Att inleda varje möte med deltagarnas reflektioner från föregående
möte, är ett inslag som också lyfts fram som något positivt. Dels gav det en bild av var
alla befann sig i sin egen lärandeprocess, dels fungerade det som en röd tråd mellan
mötena, som gjorde att man kunde fortsätta diskussionen där den slutade förra gången. En av deltagarna lyfter fram att diskussionerna kanske hade behövt styras lite mer,
de hade en tendens att fladdra ut när de blev spännande. En annan deltagare beskriver
mötena under den första delen av projektet som mer styrda, vilket gav en bra bas att
stå på inför den andra delen, då var och en valde ett ämne att fördjupa sig i.
Den andra aspekten handlar om deltagarnas möjlighet till reflektion och lärande. I
projektet är det forskaren och projektledaren som har satt ramarna. Samtidigt menar
deltagarna att de fått utrymme att själva fylla dessa ramar med innehåll. Mötenas
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Ett par deltagare menar att de efter hand lärde sig att planera in tid för att läsa och
göra hemuppgifterna. De insåg också en bit in i projektet att sådant arbete helst ska
göras någon annanstans än på den vanliga arbetsplatsen, till exempel på ett café
eller hemma. De gånger de hade försökt sitta kvar på arbetet, blev de ofta avbrutna av
kollegor, ringande telefoner eller andra arbetsuppgifter som brådskade. Varje avbrott
ledde till att det sedan var svårare att hitta tillbaka till uppgiften. En av deltagarna går
så långt som att mena att det var bortkastad tid att försöka göra hemuppgifterna på
arbetsplatsen. Det tar mer tid och energi att läsa artiklar och vetenskapliga texter än
man först tror, och att försöka klämma in detta när man har en ledig stund mellan två
möten var en dålig strategi, menar en annan. Konsekvensen av dessa insikter, blev att
deltagarna istället har suttit hemma på kvällen och tagit igen det de hade tänkt läsa på
dagen. För några deltagare fungerade detta upplägg, eftersom de kunde skriva upp sitt
hemarbete som arbetstid. En deltagare menar dock att arbetet med Kunskapsresan
har fått ske utöver det vanliga arbetet. Arbetsbördan på enheten har varit hög under
året, och hon har därför inte velat lyfta frågan om att avsätta arbetstid med sin chef,
eftersom hon var rädd att det skulle drabba kollegorna. Eftersom projektet var så roligt,
såg hon det som något hon ville prioritera. Därför hade hon inget emot att arbeta med
projektet på sin fritid, även om hon menar att det borde finnas utrymme för att delta
inom ordinarie arbetstid. Ytterligare en deltagare har haft svårt att hinna med sitt deltagande i Kunskapsresan, på grund av förändrade och ökade arbetsuppgifter under året.

upplägg, där samtal och reflektion stått i centrum, har gett dem utrymme att själva
upptäcka och komma fram till saker snarare än att alla svar har levererats av forskaren. Det gör att kunskapen sätter sig bättre. En deltagare beskriver hur den där
känslan av att man kommer fram till något nytt på egen hand är väldigt motiverande.
En annan deltagare beskriver hur de olika träffarna lett till en kunskapsprogression.
Under ett möte har hon kommit till vissa insikter, som hon reflekterat över, och ibland
tvivlat på, mellan mötena. På nästa möte har hon sedan kunnat få hjälp att reda ut sina
funderingar och på så sätt fördjupa sig ytterligare i ämnet. Deltagaren menar att det är
projektets upplägg, genom kursplanen, ledningen av både projektet och mötena samt
valet av artiklar, som gett henne förutsättningar för denna utveckling.
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Metoderna svåra att överföra i det egna arbetet
Upplägget under och mellan träffarna har präglats av olika arbetsformer: gemensamma diskussioner utifrån artiklar eller bokkapitel, enskild reflektion, arbete med
fallbeskrivningar, kunskapssökning samt att skriva en kunskapsöversikt. I utvärderingen beskriver deltagarna det varierande upplägget som positivt. Fallbeskrivningarna till
exempel, blev en ögonöppnare som tydliggjorde hur man själv jobbar och tänker, vilken
kunskap man använder sig av och vilka kunskapsluckor man har i en viss fråga. De
utgjorde därför en bra utgångspunkt för att bestämma ämne och formulera frågeställningar till kunskapsöversikten. Samtidigt tror inte deltagarna att fallbeskrivningar är
något de kommer att arbeta vidare med i sitt vardagliga arbete, eftersom de där oftare
resonerar i form av ”målgrupp” än utifrån enskilda fall.
Även arbetet med kunskapsöversikten lyfts fram som en väldigt givande del av projektet, både för deltagarna själva och för organisationen. De hade gärna arbetat vidare
med att skriva kunskapsöversikter, men menar att det varken finns tid eller utrymme
för det i verksamheten. Däremot uppfattar flera deltagare själva kunskapssökandet
som användbart, också i det dagliga arbetet. Deltagarna beskriver att arbetsgrupperna
ofta ställs inför frågor som de inte vet hur de ska lösa och som därför återkommer på
enhetsmötena. Diskussionen kring dessa frågor är väldigt tidskrävande, och enheterna
skulle behöva hitta andra metoder för att arbeta smartare och ”landa” vissa frågor. Deltagarna menar att den form av kunskapssökande som de utvecklade under projektet,
skulle kunna vara till hjälp här. Att göra mindre kunskapssökningar kring ämnen som
arbetsgruppen behöver mer kunskap om, och att sedan dela med sig av den nya kunskapen till kollegorna, är ett arbetssätt som deltagarna anser vara både genomförbart
och tidsbesparande.

Den egna kunskapsutvecklingen var stärkande, befriande, utmanande
Ett av målen med projektet var att ge deltagarna en ökad kunskap om EBP och
kunskapsbaserat arbete inom arbetsinriktade insatser. Deltagarna menar att de har
gjort en påtaglig utveckling inom de här områdena under året, särskilt teoretiskt. En
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deltagare beskriver hur hon har hittat tillbaka till sitt kritiska synsätt från högskolan,
och menar att det har varit stärkande att få landa i det teoretiska resonemanget och få
perspektiv på sitt eget arbete.
En deltagare menar att hon tidigare hade en förhållandevis snäv tolkning av EBP.
Hennes uppfattning är också att man inom förvaltningen pratar om evidensbaserat
arbete på ett rutinartat sätt, man tror att man har koll på vad begreppet betyder och
reflekterar inte så mycket över innebörden. Idag menar hon, att hon är mycket bättre
på att bedöma evidensen kring en viss metod, och därmed förstå om den är lämplig
att använda i ett visst sammanhang eller inte. Det är en kunskap hon menar att fler
borde ha.

En annan deltagare framhåller att för henne blev det en insikt att det inte finns vetenskaplig kunskap om mycket inom socialt arbete. Att acceptera detta, och istället lägga
fokus på den kunskap som finns, var en utmanande men viktig utveckling för henne.
En deltagare beskriver att det blev tydligt för henne, hur viktigt det är att låta klientens
kunskap, känslor och händelser såväl i som utanför klient-professionell-relationen, ta
plats i sin bedömning. Tidigare var hon mer strikt i sitt arbete, och jämförde det med
sättet man arbetar inom sjukvården. Genom projektet har hon insett att det inom
ramen för EBP, även finns utrymme för mer mjuka värden.

Systematik behövs i organisationen för fungerande kunskapsspridning
Förutom att utveckla deltagarnas egen förståelse för EBP, var ett av målen för projektet att överföra deltagarnas kunskapsutveckling till organisationen. På så sätt skulle
projektet också kunna bidra till att hela verksamheten utvecklade ett mer kunskapsbaserat arbetssätt. Deltagarnas uppfattning är dock att denna överföring inte skett
i någon större utsträckning inom ramen för projektet. När tillfällen har dykt upp, har
deltagarna diskuterat insatser och metoder med kollegor, men det har inte skett systematiskt.
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En deltagare beskriver det som befriande att prata om kunskapsbaserat arbete, istället
för om evidensbaserade metoder. Kunskapsbaserat arbete är något som är allmängiltigt och berör hela förvaltningen, och genom att prata om ett kunskapsbaserat istället
för ett evidensbaserat arbetssätt, blir samtalet mer inkluderande och relevant även för
de yrkesgrupper som inte arbetar med behandlingsmetoder. Samtidigt blir arbetssättet
inte för fritt, poängterar deltagaren. Idag kan socialarbetarnas uppdrag se väldigt olika
ut beroende på vilken chef samt vilken erfarenhet och yrkesbakgrund man har. Genom
att arbeta mer kunskapsbaserat, säkerställer man kvalitén i verksamheten och det blir
mer troligt att invånarna erbjuds likvärdig service.

UTVÄRDERING

För att lyckas med en kunskapsöverföring krävs både att deltagarna förmedlar sina
kunskaper och att det finns en struktur i organisationen som kan ta emot dessa
kunskaper. Det gjordes några försök att förmedla kunskap från projektets sida. Till
exempel publicerades information om projektet på förvaltningens intranät i samband
med uppstartsmötet. Deltagarna menar att det även senare borde ha gjorts insatser
för att berätta om projektet och dess resultat. En utmaning med att genomföra en sådan kunskapsöverföring vad dock att bestämma vad man skulle kommunicera och hur
man skulle förmedla komplexiteten och nyanserna i projektet på ett lättillgängligt sätt.
Deltagarnas kunskapsutveckling bygger på hårt arbete och mycket reflektion över lång
tid, därför blir lärdomarna svåra att överföra i en kort text eller presentation. Deltagarna
är också osäkra på i vilken utsträckning kollegorna har tid och utrymme i sitt arbete att
ta till sig denna komplexitet. I efterhand menar deltagarna att det hade varit önskvärt
att en kommunikatör följde projektet. En kommunikatör hade kunnat hitta intressanta
ingångar och saker att förmedla återkommande under projektet, inte bara när det
fanns färdiga svar eller konkreta resultat.
Kommunikationen mellan deltagarna och deras chefer har i stort fungerat bra under
projektet. Ett par chefer behövde informeras en extra gång efter att projektet startat,
för att säkerställa att de var införstådda med vad projektet innebar. En deltagare tyckte
också det var svårt att avgöra vem som skulle ta initiativ till kommunikationen. Deltagaren menar att hennes chef lyssnar om hon berättar, men att hon gärna hade sett ett
mer aktivt intresse från chefen att hålla sig uppdaterad.
I utvärderingen förmedlar deltagarna också en önskar om en tydligare struktur i
organisationen, så att deras nya kunskaper och lärdomar kan tas till vara. Bland annat
behöver Kunskapsresan sättas i ett sammanhang – hur förhåller sig projektet till andra
satsningar som görs inom förvaltningen? Under den period som projektet pågick,
startade till exempel ett projekt för att inventera de metoder man arbetar med inom
förvaltningen. Deltagarna menar att de gärna hade blivit tillfrågade att hjälpa till med
denna inventering. På så vis skulle olika initiativ kopplats samman bättre och deltagarnas kunskaper hade nyttjats på ett relevant sätt.
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Reflektioner och lärdomar
Det här kapitlet handlar om lärdomar från arbetet med Kunskapsresan, och baseras på
resultat från utvärderingarna, samtal med deltagarna och återkoppling från kontaktpersonen på AMF. Kapitlet inleds med en reflektion över hur projektet har genomförts och
de lärdomar och synpunkter deltagarna lyfte i utvärderingen. Därefter redovisas kort
projektets måluppfyllelse, det vill säga i vilken utsträckning projektet nått upp till målen
om kunskapsutveckling för deltagarna samt överföring av denna kunskap till organisationen. Kapitlet avslutas med en reflektion om möjligheten att skala upp Kunskapsresan, och under vilka förutsättningar detta är möjligt att göra.

Lärdomar från Kunskapsresan

Tystrup (ibid.) poängterar att om något ska kunna fungera som ett organisatoriskt
mellanrum, krävs både att deltagarna vill vara där och att de vågar gå utanför den egna
bekvämlighetszonen och utmana sitt tankesätt. Collins (2004) framhåller gruppgemenskap och emotionell energi som viktiga faktorer för att lärande ska äga rum. Inom
Kunskapsresan har deltagarna från början framhållit sitt eget intresse att delta. Deras
engagemang har genomsyrat såväl diskussioner som arbetet med kunskapsöversikterna. De har också själva tagit initiativ att berätta om projektet för verksamheten och
för att utveckla nätverk med kollegorna. Det medvetna urval av deltagare som AMF:s
KUNSKAPSRESAN
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I en verksamhet med hög arbetsbelastning, som dagligen möter människor i behov av
både akuta och långvariga insatser och vars situation är i ständigt förändringar, är det
nödvändigt att arbeta med kunskapsutveckling, så att befintliga resurser kan nyttjas
på mest effektiva sätt. Praktiker inom socialt arbete, arbetar på sätt och vis med ständig problemlösning och reflektion, men de gör det i stor utsträckning utifrån befintlig
kunskap. Samtidigt vittnar deltagarna om att samma frågor återkommer vecka efter
vecka på enhetsmöten, utan att man finner en lösning. Det kan vara ett tecken på att
det inte finns utrymme för kunskapsinhämtning i verksamheten, och nya strukturer
för kunskapsutveckling behövs. Avby (2018) betonar betydelsen av reflektion, och
möjligheten att integrera forskningsbaserad kunskap med praktikbaserad kunskap, för
att kunna utveckla professionellt lärande baserat på kunskap. Kunskapsresan i dess
nuvarande organisation har visat sig kunna erbjuda ett sammanhang för kunskapsinhämtning och reflektion, som å ena sidan ligger tillräckligt nära verksamheten för
att vara relevant, och å andra sidan varit tillräckligt självrådande för att inte slukas av
ordinarie verksamhet. Man skulle kunna säga att Kunskapsresan har fungerat som ett
”organisatorisk mellanrum” som möjliggjort lärande för deltagarna (jmf. Tystrup, 2007).
En förutsättning för att skapa ett sådant organisatoriskt mellanrum, var projektets
organisatoriska placering. Projektet drevs inom FoU Helsingborg, och i FoU:s lokaler,
av en extern forskare och en projektledare från FoU, men i nära samarbete med AMF:s
egen verksamhet genom kontaktpersonen.
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ledning gjorde, har därtill varit gynnsam för gruppens dynamik och samtalsklimat och
gav goda förutsättningar för ett fungerande arbete.
Samtidigt som mötena har erbjudit ett sammanhang för reflektion, visar utvärderingen
att det har varit svårt för deltagarna att utföra det arbete som behöver göras utanför
mötena. Arbetet med hemuppgifter och kunskapsöversikten förutsätter att deltagarna
kan styra över sin arbetstid och var de arbetar. Det organisatoriska mellanrum som
Kunskapsresan utgör, behöver därför innefatta även arbetet mellan mötena. Verksamheten behöver bli tydligare gentemot medarbetarna, inte bara inom ramen för
Kunskapsresan utan i hela förvaltningen, kring vilken strategi som gäller för kunskapsutveckling och reflektion. Att förvänta sig att detta ska ”hinnas med” mellan två möten,
eller utanför arbetstid, är inte en rimlig förutsättning och innebär att alltför stort ansvar
läggs på medarbetarna. När medarbetarna bygger strukturer för kunskapsinhämtning utanför ordinarie verksamhet är risken också stor att kunskapsöverföringen till
organisationen försvåras. De förutsättningar ledningen ger (eller inte ger) för kunskapsinhämtning, avspeglar sig i hur prioriterad frågan blir i verksamheten. Vill ledningen
att hela organisationen ska genomsyras av ett kunskapsbaserat arbete som berör alla
medarbetare, inte bara de mest hängivna, måste det utarbetas strukturer som gör att
ett sådant arbete kan bli möjligt.
Ytterligare en lärdom från projektet är att de formella strukturerna inte per automatik
leder till kunskapsöverföring. För att de ska fungera krävs att de fylls med en kultur
som förespråkar ett kunskapsbaserat arbete. Denna kultur tar sig uttryck i kommunikation, förankring, förväntningar och attityder hos chefer och medarbetare. Att
åstadkomma sådana förändringar kräver ett aktivt arbete och en tydlighet i vad och
hur kunskap ska förmedlas. Vikten av fungerande kommunikation och förankring är ett
ämne som återkommer flera gånger i materialet. Ett förslag som lyfts är att knyta en
kommunikatör till projektet. Eventuellt hade en kommunikatör kunnat bidra till en större kännedom om projektet, och till att etablera projektet som en prioriterad satsning i
verksamheten. Men för att överföra den kunskap som genererats i projektet, och omsätta den i organisationen, krävs aktiva mottagare. I deltagarnas berättelser anas en
osäkerhet hos cheferna om vad och hur man ska ta tillvara det arbete som görs inom
Kunskapsresan. Deltagarna refererar också till Kunskapsresan som en ”trygg plattform
att utgå ifrån”, vilket antyder att det är utmanande och väcker motstånd att introducera
ny kunskap i verksamheten. Genom sina berättelser framstår deltagarna som något
ensamma i sitt arbete med att kommunicera om projektet och överföra den kunskap
de inhämtat där. För att skapa förutsättningar för organisatoriskt lärande inom AMF,
behöver förvaltningsledningen se över hur organisationen tar emot ny kunskap och
omsätter den i verksamheten. De behöver också utveckla en kultur hos chefer och
medarbetare där deras kommunikation, förankring, förväntningar och attityder främjar
det kunskapsbaserade arbetet.
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Slutligen, en lärdom som framkommer, är att all kunskap går inte att överföra. Deltagarna kämpar under projektet med vad de ska kommunicera till sina kollegor. Den utveckling de själva gör kräver hårt arbete under lång tid, och kan inte sammanfattas i en
kort presentation på ett enhetsmöte eller på fikarasten. Denna kunskap tar sig uttryck
i deras praktiska arbete, i hur de mer medvetet sammanväger olika kunskapskällor för
att lösa problem, i deras förhållningssätt till ny och befintlig kunskap, i hur de bemöter
och ger service till invånare. En sådan kunskapsutveckling kräver att varje individ gör
sin egen kunskapsresa. Det organisationen kan bistå med är att ge förutsättningar för
medarbetarna att göra sin egen utvecklingsresa. Sådana förutsättningar kan t.ex. vara
att låta fler grupper gå Kunskapsresan, och att skapa nätverk och utrymme bland de
medarbetare som gått Kunskapsresan för fortsatt reflektion och kunskapsutveckling.

Måluppfyllelse

Den andra målsättningen, att den kunskap som genererades i projektet också skulle
komma förvaltningen till godo, har däremot inte uppnåtts som förväntat. Det har
endast i begränsad utsträckning skett en överföring av kunskaper, från deltagarna till
deras kollegor samt till organisationen i stort. Det återstår därför en del att göra för att
uppnå projektets andra mål. Idag är kunskapen i hög utsträckning personbunden och
riskerar därmed att försvinna när det sker förändringar i organisationen och medarbetare får nya arbetsuppgifter, byter tjänst eller slutar.
Det har tagits en del initiativ, från projektledningen, deltagarna och AMF:s kontaktperson för att överföra den kunskap som genererats i projektet till organisationen. Detta
hade dock behövts göras på ett mer systematiskt sätt. För att det andra målet skulle
kunna uppnås inom projektet, krävs att organisationen utarbetar en struktur för att ta
tillvara kunskapen som utvecklats inom Kunskapsresan. En slutsats är därför att AMF
behöver fortsätta arbetet med att utveckla former för bättre kunskapsöverföring och
kunskapsspridning, för att få en ökad systematisk kunskapsanvändning inom verksamheten. Samtidigt framgår det av projektet att viss kunskap inte kan överföras från
individ till organisation. Denna kunskap är så komplex att den kräver ett hårt arbete
från individens sida, över lång tid, för att ta till sig. Att överföra den kollegor emellan är
inte möjlig utan varje individ måste göra sin egen resa.
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Utifrån deltagarnas berättelser, menar vi att projektet i stor utsträckning har uppnått
det mål som handlade om att ge deltagarna ökad kunskap om EBP och kunskapsbaserat arbetet. Medarbetarna som deltagit i projektet uppger att de idag har en större
medvetenhet om vilken kunskap de använder när de bedömer individens behov av
stöd samt vilken kunskap som är tillgänglig, relevant och användbar i det sociala
arbetets praktik och varför. De säger sig också ha fått ökad förståelse för på vilket sätt
deras egen kunskapssyn stämmer överens med, eller skiljer sig från, den kunskapssyn
som ligger till grund för EBP.

Att skala upp Kunskapsresan

REFLKETIONER OCH LÄRDOMAR

Idén till Kunskapsresan uppkom i diskussion mellan FoU Helsingborg och forskaren på
Malmö universitet. Projektets syfte svarade på ett behov inom AMF och upplägget av
projektet låg i linje med forskarens egen forskning om EBP och hur man kan omsätta
kunskapsbaserat arbete i socialt arbete. Styrgruppen för FoU Helsingborg tillsköt
medel för ett pilotprojekt på AMF under ett år, med förhoppning om att arbetssättet
skulle visa sig användbart, för deltagarna och organisationen. För verksamhetens del
behövde projektet också vara kostnadseffektivt, det vill säga värdena som kom ut av
projektet behövde vara större än dess kostnader, i form av ersättning till forskaren, deltagarnas arbetstid etc. Detta kan t.ex. jämföras med den kunskap som inhämtas när
medarbetare deltar i externa utbildningar och de kostnader det medför. Om projektet
visade sig användbart, och kostnadseffektivt, fanns det intresse att skala upp arbetssättet till fler förvaltningar.
Kunskapsresan har visat sig kunna erbjuda ett sammanhang för reflektion och lärande,
som bedöms värdefullt för såväl deltagarna som AMF. Kostnaderna har varit förhållandevis små, och effekterna med projektet bedöms som verksamhetsnära på ett sätt
som externa utbildningar sällan lyckas med. Frågan som kvarstår är om Kunskapsresan kan skalas upp inom staden och fungera som metod för kunskapsinhämtning och
kunskapsspridning även i andra sammanhang? Vilka är i så fall förutsättningar för att
en sådan uppskalning ska fungera?
Inom Kunskapsresan är det kunskapsutveckling som är det centrala temat. Forskaren
Harald Gegner, som stöttat deltagarna i deras kunskapsresa, har sin bakgrund inom
socialt arbete. Hans kompetens inom EBP och kunskapsbaserat arbete, har varit möjlig att omsätta även inom AMF och tillsammans med medarbetare som arbetar med
arbetsmarknadsfrågor. Detta visar att det är kunskapen om EBP och kunskapsbaserat
arbete som är centralt för att stötta deltagarna i deras kunskapsutveckling, snarare än
att forskaren kommer från samma ämnesområde. Kunskapsresan skulle alltså kunna
omsättas också i andra grupper, till exempel inom andra förvaltningar eller i förvaltningsövergripande grupper, så länge kunskap är det centrala temat. Erfarenheten från
detta projekt är att arbetet då behöver drivas av en forskare vars specialområde är EBP
och kunskapsbaserat arbete, men som också har förmågan att sätta sig in i gruppens
arbetsområde, till exempel vuxenutbildning eller utsatta barn. Är behovet däremot att
medarbetarna ska fördjupa sig inom ett specifikt tema, till exempel att utveckla bättre
samverkan mellan skola och socialtjänst, eller att få fördjupad kunskap om klimatförändringens konsekvenser, kan exempelvis en mer traditionell forskningscirkel vara ett
möjligt arbetssätt (jmf. Ek m.fl., 2014).
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Detta projekt var till en början tänkt att drivas med deltagare från två förvaltningar, och
det finns intresse av att driva Kunskapsresan som ett förvaltningsövergripande projekt
också framöver. Deltagarna i detta projekt var angelägna om att förstå varandras olika
funktioner för att få fullt utbyte av varandra. Grupper där deltagarna har alltför olika
kompetens eller kommer från allt för olika arbetsområde kan därför bli svåra att driva.
Det behövs en gemensam nämnare för varje grupp, till exempel att deltagarna är från
samma förvaltning eller jobbar med snarlika frågor inom olika förvaltningar. Därtill
kan en genomarbetad projektplan, och en studieplan som anpassas efter deltagarnas
kompetenser, tidigare erfarenheter och intressen, samt förvaltningens behov, erbjuda en sammanhållande struktur. Om det görs ett medvetet urval av deltagarna från
ledningens sida, och det läggs fokus på att deltagarna lär känna varandra i början
av projektet, borde det rimligen finnas goda förutsättningar för ett bra arbete även i
förvaltningsövergripande grupper.

Resan lika viktig som målet
Kunskapsresan har på många sätt varit just en resa. Att utmanas med och utveckla ny
kunskap för med sig med- och motgångar. Deltagarna har beskrivit att det i perioder
har varit frustrerande, obekvämt och rörigt, man har ifrågasatt sig själv och meningen
i det arbete man gör eller har gjort tidigare. Därefter följer oftast perioder av insikter
och att saker faller på plast. Det som först upplevdes som svårt och diffust ses med
nya ögon och ett klarare sinne. Deltagarna i Kunskapsresan gav sig ut på den här
resan med stort mod och öppet sinne. De förlitade sig på den vägledning de fick av
studieplanen, forskaren och projektledaren. De har gått utanför sin bekvämlighetszon,
sökt sig fram i nya områden, värderat, förkastat, och erövrat ny fast mark under fötterna. Målet för Kunskapsresan var att deltagarna skulle erövra kunskap om EBP och
kunskapsbaserat arbete, men vad denna kunskap skulle bestå av och hur den skulle
omsättas var upp till deltagarna. På många sätt har dock resan varit målet, och den
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För att Kunskapsresan ska kunna genomföras i andra sammanhang, är det viktigt att
organisationen inte är personbundet. Samtidigt präglas alla projekt av de människor
som driver och deltar i det. I denna första Kunskapsresa har rollfördelningen mellan
projektledaren, forskaren och kontaktpersonen på AMF varit betydelsefull för att etablera projektet. Då strukturerna inte funnits på plats inom AMF, har projektledaren och
FoU hjälpt till att skapa förutsättningar för projektet. En sådan organisering kan vara
nödvändig första gången projektet genomförs inom en förvaltning. I en förlängning
behöver förvaltningarna dock hitta ett sätt att driva Kunskapsresan inom den egna
organisationen. Om projektet genomförs på nytt inom AMF, skulle projektledarens roll
kunna tonas ner, och arbetsuppgifterna tas över av en kontaktperson på förvaltningen istället. Förvaltningen skulle då arbeta direkt med forskaren, och inte ha FoU som
mellanhand. Det skulle bidra till att Kunskapsresan kommer närmare verksamheten
och blir en del av förvaltningens struktur för kunskapsöverföring.

kunskap deltagarna fått med sig från projektet ger dem förutsättningar att på egen
hand fortsätta sin resa mot ett kunskapsbaserat arbete.
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För att nå målsättningen med Kunskapsresan krävdes ett antal förutsättningar på
organisatorisk och på individuell nivå. Det handlade dels om att projektet behövde
förankras i organisationen, dels att organisationen behövde ge medarbetarna möjlighet och förutsättningar att delta i projektet. Men minst lika centralt för projektets
framgång var deltagarnas egen vilja att engagera sig i projektet och deras interaktion
med varandra. Samtidigt är det inte möjligt att en grupp engagerade medarbetare
kan utveckla professionellt lärande, om organisationen inte bidrar med nödvändiga
resurser och strukturella förutsättningar samt förankrar projektet i organisationen (jmf.
Kullberg m.fl. 2019). Ett fungerande samspel mellan organisatoriska och individuella
faktorer ger, utifrån vår erfarenhet av arbetet med Kunskapsresan, goda möjligheter
för utveckling, lärande och skapande av en evidens- eller kunskapsbaserad praktik i
socialtjänsten.
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Slutord från förvaltningen
I detta kapitel ger Johanna Eriksson, utvecklingschef på AMF, sin syn på Kunskapsresan. Hon beskriver varför förvaltningens ledningsgrupp valde att satsa på projektet,
vad projektet inneburit i förberedelser och genomförande inom förvaltningen, vilka
värden projektet och medarbetarnas kunskapsutveckling bidrar med till verksamheten
och vilka lärdomar som dras av förvaltningens ledningsgrupp när projektet nu är
genomfört.

Att utveckla kunskaps- och evidensbaserat arbete inom AMF

Kunskapsresan har varit en bra möjlighet för förvaltningen att på ett konkret sätt
arbeta med vad EBP innebär för just arbetsmarknadsförvaltningens arbete. Projektet
har också hjälpt till att problematisera tillämpningen av EBP i relation till förvaltningens
dagliga arbete.
Under genomförandet av Kunskapsresan har förvaltningen dragit flera lärdomar.
Dessa beskrivs nedan utifrån tre faser:

•
•
•

Förankring och förarbete
Genomförandet
Tillvaratagande av lärandet

Förankring och förarbete
Beslutet att delta i Kunskapsresan fattades av förvaltningschefen och förvaltningens
verksamhetschefer, men förankrades i hela förvaltningens ledningsgrupp. Anledningen
till att förvaltningens ledning ställde sig positiva till satsningen var att:

•
•
•

Det låg i linje med förvaltningens utveckling
Det mötte ett utvecklingsbehov i förvaltningen
Det innebar en möjlighet att engagera medarbetare i ett viktigt utvecklingsområde
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Arbetsmarknadsförvaltningen har sedan 2015 arbetat med en förändringsprocess
som kallas för Invånarprocessen. En viktig del av den processen är att utveckla ett mer
kunskapsbaserat och evidensbaserat arbetssätt. Som med alla förändringar är det lätt
att formulera vilken förändring man vill nå, men betydligt svårare att faktiskt genomföra den.

För att engagera medarbetare i Kunskapsresan formulerades ett antal kriterier av ansvarig strateg och verksamhetschefer. Medarbetare skulle engageras i Kunskapsresan
utifrån:

S L U T O R D F R Å N F Ö R V A LT N I N G E N

•
•
•
•
•

Ett eget intresse för frågorna
En tydlig koppling mellan det dagliga arbetet och syftet med Kunskapsresan
Att de möter invånaren på olika sätt och i olika delar av en deltagares process i
förvaltningen
En förmåga att använda kunskapen och sprida den i olika delar av förvaltningen
Att gruppsammansättningen skulle stimulera en öppen, lärande och dynamisk
dialogmiljö

Samtliga medarbetare fick möjlighet att anmäla sig till Kunskapsresan. Ett urval gjordes sedan av strateg och verksamhetschefer, med stöd från enhetschefer. Ett första
urval gjordes utifrån deltagarens möjlighet att koppla sitt dagliga arbete till syftet med
Kunskapsresan. I det slutliga urvalet vägde dock den sista punkten tyngst, det vill säga
möjligheten att skapa en god gruppsammansättning. Eftersom det gedigna arbetet
med urvalet har lett till en framgångsrik gruppkonstellation, är det en viktig lärdom
att ta med sig: det är viktigt för det kommande arbetet att ägna god tid åt urvalet av
deltagare.

Genomförandet
Ambitionen från förvaltningen var att de medarbetare som valdes ut för att delta i
Kunskapsresan, skulle ägna cirka tio timmar i månaden till Kunskapsresan inom sin
ordinarie arbetstid. Under genomförandet har det blivit tydligt att den totala tidsuppskattningen har varit rimlig, men att tiden fördelat sig på olika sätt under processen. En
annan viktig lärdom har varit vikten av att säkerställa att medarbetare som deltar, dels
har sammanhängande tid avsatt, dels har tillgång till en arbetsmiljö som tillåter olika
typer av arbetsuppgifter och fokus.
Under genomförandet har en strateg varit kopplad till projektet. Strategen har haft till
uppgift att stödja den kontinuerliga förankringen och kommunikationen av processen,
men också att fungera som en kanal till ledningsfunktionerna och på så sätt koppla
samman Kunskapsresan med andra viktiga processer. En viktig lärdom är att denna
roll är viktig och inte kan vara personbunden. Därför är det bra om rollen formaliseras i modellen, så att det finns tydliga förväntningar på uppdraget och så att olika
arbetsmoment säkras. En annan viktig lärdom är samtidigt, att gruppen som deltar i
Kunskapsresan behöver komma en bit i sin egen process innan en bredare kommunikationsinsats påbörjas. På så sätt hinner deltagarna både hitta fram till konkreta
budskap att förmedla och känna sig grundade för en bredare dialog.
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Tillvaratagande av lärandet
Utifrån ett organisatoriskt perspektiv är det just här som den största utvecklingspotentialen finns. För att den kompetensutveckling som medarbetarna genomgått, och den
nya kunskap som skapats genom forskningscirklarna, ska kunna tas tillvara, krävs en
ny form av systematik i organisationen. Denna systematik bygger på två delar:

•
•

En tydlig struktur och rutin för hur vi införlivar ny kunskap
En kultur som främjar tillvaratagandet av ny kunskap

Det har inom ramen för Kunskapsresan inte funnits en tillräckligt tydlig strategi, och
inte heller tillräckligt konkret arbete, för att tillvarata kunskapen på organisatorisk nivå.
Här ser Arbetsmarknadsförvaltningen ett behov av en fortsatt utveckling av modellen.
Därför har förvaltningen valt att fortsätta med Kunskapsresan del 2. I denna del kommer strategier för att implementera ny kunskap i det vardagliga arbetet att vara i fokus.

•
•
•
•

Problematisera begreppet EBP
Problematisera användningen och tillämpningen av EBP
Skapa utvecklingsmandat för medarbetare
Skapa en ökad medvetenhet om betydelsen av organisationens system för lärande
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Sammantaget har Kunskapsresan varit en lyckad modell för att:
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Kunskapsöversikter
Maria Andreasson Kadhem, Matilda Berg, Hanna Broberg, Sandra Broström,
Sabuha Cetinkaya, Erika Fagerqvist och Martin Olsson

I denna del redovisas de texter som deltagarna har skrivit under Kunskapsresan. I det
inledande kapitlet ger Maria Andreasson Kadhem, Matilda Berg, Sandra Broström,
Sabuha Cetinkaya, Erika Fagerqvist och Martin Olsson sin syn på evidensbaserad
praktik och kunskapsbaserat arbete. De beskriver vad ett sådant arbetssätt betyder i
deras dagliga arbete. Tillsammans reflekterar de över vad som krävs för att EBP ska
kunna omsättas i praktiken, så att de professioner de representerar ska kunna arbeta
mer kunskapsbaserat.
I kapitlen som följer återfinns de kunskapsöversikter som deltagarna skrivit under
projektet. I översikterna har författarna formulerat en forskningsfråga som de sedan
besvarar med hjälp av kunskap från olika kunskapskällor. Kunskapsöversikterna ger
ingen fullständig bild av det valda ämnet, men är ett sätt att närma sig en forsknings
fråga i en omfattning som varit rimlig inom ramen för Kunskapsresan, och på ett sätt
som gör kunskapen relevant för deltagarna i deras eget arbete.
Kunskapsöversikterna berör följande tema: att studievägleda unga vuxna med ADHD,
ADHD och beroende, var anställs personer som är långt ifrån arbetsmarknaden,
digitalt utanförskap och nyanländas etablering, delat beslutsfattande som arbetssätt
inom socialtjänsten, samt socialsekreterares handlingsutrymme inom ekonomiskt
bistånd.
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EBP och kunskapsbaserat arbete inom AMF
Maria Andreasson Kadhem, Matilda Berg, Sandra Broström, Sabuha Cetinkaya,
Erika Fagerqvist och Martin Olsson

E B P O C H K U N S K A P S B A S E R AT A R B E T E I N O M A M F

Evidens är ett begrepp som under den senaste tiden kommit att bli närmast ett ”modeord”. Det används frekvent av både politiker och beslutsfattare i verksamhetsbeskrivningar och målplanering inom olika verksamheter och myndigheter. Men vad betyder
egentligen ordet och vad innebär evidensbaserat arbete i praktiken?
Under 2018 har vi, sju medarbetare på arbetsmarknadsförvaltningen, medverkat i ett
projekt vid namn ”Kunskapsresan”. Projektet syftar till att undersöka vad evidensbaserad praktik (EBP) samt kunskapsbaserat arbete (KBA) är samt hur dessa modeller
skulle kunna användas inom ramen för arbetsinriktade insatser och socialt arbete
inom arbetsmarknadsförvaltningen.

Evidensbaserad praktik och kunskapsbaserat arbete – vad är det?
EBP vilar på tre grundpelare; bästa tillgängliga kunskap (forskning), klientens erfarenheter och önskemål, samt klientens situation och kontextuella omständigheter. Det är
utifrån dessa grunder, i kombination med sin erfarenhet och expertkunskaper, som den
professionella aktören verkar och fattar sina beslut. Modellen kan beskrivas som en
process i vilken olika kunskapskällor integreras för bästa möjliga beslutfattande. EBP
syftar till att de professionella aktörerna ska kunna presentera bästa möjliga evidens
som underlag för sina beslut, samtidigt som hänsyn ska tas till klientens önskemål,
erfarenheter och kontextuella situation. För att EBP ska kunna fungera optimalt är det
viktigt att modellen är transparent. För att skapa en transparant process är det viktigt
att de professionella aktörerna, i mötet med sina klienter, är tydliga med vilken kunskap
de grundar sina beslut på samt varifrån den kunskapen kommer – från forskning,
professionell kunskap eller annat. Det är också viktigt att de professionella aktörerna
förklarar kunskapen så att klienten ges möjlighet att förstå beslutsunderlaget.
Evidensbaserad praktik är ett sätt att göra socialt arbete mer vetenskapligt grundad.
Utgångspunkten är att vi rimligen borde veta varför vi gör det vi gör och vilka effekter det kan tänkas ha. Evidens är dock en snäv definition av vilken kunskap som är
relevant för socialt arbete, särskilt om man ser till all den kunskap som producerats.
Förutom vetenskapligt grundad kunskap finns mycket annan kunskap som kan vara till
nytta för klienten.
Kunskapsbaserat arbete är som begrepp bredare än evidensbaserad praktik och kan
innefatta fler typer av kunskapskällor. Det är inte heller lika strikt i sin rangordning
av kunskapskällor. Emedan man inom EBP har en tydlig evidenshierarki, där experi50
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mentsstudier och kvantitativ forskningsdesign värderas högt, så är kunskapsbaserat
arbete mer tillåtande. Denna mer tillåtande syn innebär fler möjligheter till varierande
kunskapsinhämtning och handlingsutrymme. Det innebär samtidigt att kunskapen
som används i kunskapsbaserat arbete är svårare att avgränsa och rangordna.

Vad betyder EBP i vårt dagliga arbete?

Om EBP tillämpas konsekvent av en verksamhet, uppstår en kunskapsbank som genererar beslut som inte i första hand är knutna till en enskild tjänstepersons kompetens
och kunskap. Detta gynnar sannolikt klienten då hen därmed får en mer ”objektiv” bedömning av klientens situation. Klienten får så att säga tillgång till en mer välgrundad
beslutsyta, som kännetecknas av genomskinlighet och förankring i kunskap, samt i de
aktuella regler (till exempel socialtjänstlagen) som måste följas. I många fall lär detta
sannolikt leda till att klienten erbjuds insatser som är bättre anpassade efter klientens
särskilda situation. Det innebär också att den valda insatsen därmed mer sannolikt
leder till önskad effekt. Med EBP blir alltså beslutsytan tydligare för klienten, vilket ökar
möjligheterna att bli delaktig i sin process. I möjligaste mån, och utifrån gällande regler, kan detta också öka möjligheterna att erbjuda självstyrning av den egna processen.
Trots att evidensbaserad praktik öppnar upp för ökat deltagande från klientens sida
och möjliggör användningen av relevant forskning i socialt arbete, menar vi att det
finns problem kopplade till användningen av EBP. Ett sådant exempel är de svårigheter
som kan uppstå med att överföra evidensbaserade metoder från ett sammanhang till
ett annat. De flesta evidensbaserade metoder som används inom socialt arbete idag,
är framtagna och utforskade i länder med ett helt annat socialt skyddsnät, lagar och
regler än i Sverige. Det finns också mycket lite forskning kring om, och i så fall hur,
metoderna skulle kunna användas i sin grundform eller anpassas till svenska förhållanden. Dessutom bygger EBP på ett hierarkiskt system vid sökande av bästa tänkbara
evidens, en hierarki som avgör vilka insatser som ska räknas som evidensbaserad.
Detta kan innebära att annan kunskap, från till exempel studier eller rapporter som
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EBP innebär en möjlighet att skapa en vetenskapligt underbyggd kunskapsbas inom
socialt arbete. En sådan kunskapsbas kan hjälpa oss att öka förutsägbarheten och
rättssäkerheten samt förbättra kvalitetssäkringen i det dagliga arbetet. Med EBP följer
möjligheten att förutsäga, och därmed kunna kontrollera, effekterna av utfört arbete.
Metoden underlättar därför konsekvensanalyser. EBP kan därmed betraktas som ett
verktyg för att utvärdera vilken eller vilka insats(er) som vore bäst för en klient i en viss
situation. Beslutet som fattats med hjälp av EBP har sin grund i specifika kunskapskällor och inte i handläggarens personliga uppfattning om vad som vore bäst i en given
situation. EBP kan även ses som ett stöd i tjänstepersonens dagliga arbete och fungera som ett komplement till att rådfråga en sakkunnig och/eller en annan, mer erfaren,
medarbetare.
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anses ha låg evidens, eller andra former av kunskaper som en erfaren socialarbetare
kan ha, helt utesluts. Med ett mer kunskapsbaserat arbetssätt, kan även denna typ av
kunskapskällor räknas in och få ett värde. Genom att istället använda KBA, kan man
med andra ord kringgå den strikta syn på evidens som finns inom EBP och som är
svår att helt anamma inom socialt arbete.
Idag saknas ett systematiskt sätt att förankra det dagliga arbete som socialarbetare
utför utifrån evidensbaserat arbete. Ofta saknas helt vetenskapligt beprövade och
förankrade arbetssätt. EBP samt KBA skulle därför kunna medföra en möjlighet att
kvalitetssäkra arbetet. Med hjälp av EBP och KBA skulle vi också kunna presentera de
olika behandlingsalternativens sannolika effekter för klienten, eftersom dessa alternativs effekter är belysta med hjälp av vetenskapliga studier. Dessutom skulle ett sådant
kunskapsbaserat arbetssätt underlätta vid utvärdering av verksamheter, eftersom det
blir lättare att avgöra om en viss insats ska anses som lyckad eller inte i relation till
fastställda mål. Ett dilemma inom socialt arbete är dock att eftersom vi arbetar med
människor, arbetar vi också med mjuka snarare än hårda värden. Det är ändå viktigt att
inse att med nya kunskaper följer nya möjligheter att ifrågasätta varför vi arbetar på ett
visst sätt inom en förvaltning.
En annan viktig utmaning i arbetet med att införa EBP och KBA är verksamheternas
ekonomi. Om inte nödvändiga resurser (tid, ekonomiska medel och annat) blir tillgängliga för den professionella aktören saknas utrymme att arbeta evidensbaserat. Detta
kan i slutändan drabba klienten. Om resurserna blir för knappa för att genomgripande
kunna arbeta utifrån EBP och KBA, kan det leda till att klienten inte erbjuds den insats
som är lämpligast. Bristen på tid kan också göra att klienten inte får möjlighet att berätta om sin problematik, förstå sin situation och sitt ”spelrum” och de alternativ som
erbjuds. Ett kunskapsbaserat arbete kräver även god samverkan, både inom den egna
förvaltningen och externt mot andra förvaltningar, myndigheter och hälso-sjukvård.
Utan en god samverkan finns det risk för att det uppstår ”kunskapsöar” istället för ett
mer gynnsamt kunskapsflöde.
Kunskap om individer och sociala sammanhang har en praktisk karaktär. Denna kunskap uppstår i sociala relationer med följden att vi sällan kan nå någon sorts neutral,
objektiv position i relation till det ämne vi undersöker. Detta skiljer socialt arbete och
andra, liknande ämnen, från exempelvis naturvetenskapliga ämnen. Eftersom kunskap
om det sociala så att säga uppstår i det sociala, är det viktigt att erkänna och ta till
vara på den kunskap som erfarna tjänstepersoner bär på. På motsvarande sätt är det
viktigt att erkänna och respektera att de individer vi möter som ”klienter”, har erfarenheter som måste förstås mot en social bakgrund. Det är även viktigt att tänka på att
rådande lagstiftning till stor del styr socialarbetares dagliga arbete. Lagstiftningen an
ger rörelseriktningen för arbetet och sätter gränserna för vad som är möjligt respektive
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omöjligt inom ramen för tjänsteutövningen. I vissa fall kan därmed lagstiftningen stå i
kontrast till vad som har fastställts med hjälp av evidensbaserad kunskap. Ett exempel
på detta är när lagstiftningen slår fast att kostnader för kläder ingår i den riksnorm
som klienter med ekonomiskt bistånd har att leva på varje månad. När en individ
ansöker om mer pengar till kläder, till exempelvis inför en vinter eller eftersom hen har
blivit bostadslös, kan denna begäran komma att avslås med hänvisning till riksnormen. I lagstiftningen anges nämligen att det är den enskildes ansvar att spara pengar
från en månad till en annan för att kunna göra sådana säsongsbetonade eller specifika
inköp senare. Vad som är centralt i beslutet, och som har sin grund i lagstiftningen, är
den enskildes autonomi, inte om hen fryser eller inte. När lagar förändras, kräver det
också ofta förändrade arbetssätt, arbetssätt som kanske inte är lika starkt baserade i
evidens.

När man talar om evidensbaserad praktik eller kunskapsbaserat arbete är det viktigt
att ha i åtanke att det inte enbart innefattar evidensbaserade modeller och metoder.
Till stor del handlar det om ett förhållningssätt till kunskap som bör genomsyra ens
arbete. Förhållningssättet präglas av att integrera kunskap utifrån olika kunskapskällor
i arbetet. Det är dock inte alltid tillräckligt att enbart hänvisa till att något är evidenseller kunskapsbaserat och låta sig nöjas med det. Inom socialt arbete är det också
viktigt att väga in att de metoder som föreslås inom EBP och KBA kan vara ganska
snäva och inte alltid tillämpbara i ens förvaltning. Inom arbetsmarknadsförvaltningar
och socialtjänst jobbar vi också med arbetsuppgifter som kan/bör vara kunskapsbaserade, men där det inte alltid finns färdiga metoder att använda sig av. Inom socialt
arbete menar vi därför att EBP och KBA kan vara viktiga komplement, men att vi måste
vara uppmärksamma på helheten.

Avslutande reflektioner
Vi som deltagit i Kunskapsresan upplever att det finns en vilja och ett behov av att i
större utsträckning arbeta kunskapsbaserat inom de olika professioner vi representerar. Samtidigt upplever vi en viss ambivalens inför hur evidens- och kunskapsbaserat
arbete kan appliceras och introduceras i praktiken. Det ligger nära till hands att introducera en evidensbaserad metod i en verksamhet och sedan hävda att man arbetar
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En annan viktig aspekt som påverkar möjligheterna att införa EPB och KBA inom socialt arbete, är det kommunala styret. Det påverkar bland annat hur aktörer i den lokala
kontexten tolkar lagstiftningen. Detta påverkar i sin tur de lokala riktlinjerna för hur
den enskilde tjänstepersonen ska använda lagstiftningen, hur hen ska arbeta och fatta
beslut. Detta kan leda till att det utvecklas olika rättighetsprinciper, där den enskilda
individen erbjuds olika möjligheter utifrån de lokala riktlinjerna. Därmed kan de beslut
som fattas komma att gå stick i stäv med vad EBP eller KBA rekommenderar för bästa
möjliga effekt.
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evidensbaserat. Även om ansatsen är lovvärd, ser vi att ett kunskapsbaserat arbetssätt
är bredare och mer omfattande än att strikt arbeta efter ramarna för EBP. Att arbeta
kunskapsbaserat innebär att hålla sig à jour med forskningen inom sitt yrkesområde,
att bedriva aktiv omvärldsbevakning samt att vara flexibel i sitt yrkesutövande. Detta
påminner om ett mer agilt arbetssätt, där socialarbetaren och klienten tillsammans
skapar en process utifrån bästa tillgängliga kunskap, istället för att socialarbetaren
och klienten har förutbestämda roller i en redan existerande process.
Eftersom kunskap är föränderlig och under ständig utveckling, ställer KBA höga krav
på både de operativa och strategiska funktionerna inom socialtjänsten. Vi ser att ett
kunskapsbaserat arbetssätt innebär att den enskilde socialarbetaren i större utsträckning behöver vara aktiv i sitt kunskapssökande och mer anpassningsbar utifrån den
kunskap man finner. Här kan de strategiska funktionerna i en verksamhet vara ett bättre stöd i tjänstepersonens kunskapssökande inom de ämnen som direkt underlättar
processen för socialarbetare och klient. De strategiska funktionerna bör också kunna
fungera som ett komplement till tjänstepersonens egen omvärldsbevakning genom att
till exempel bevaka och sprida kunskap om makrotrender, lagändringar eller genom att
initiera projekt utifrån specifika metoder.
Att arbeta kunskapsbaserat medför sina utmaningar, men vi ser samtidigt att de goda
effekter som kommer av att arbeta utifrån bästa tillgängliga kunskap väger upp de
eventuella svårigheterna med att applicera KBA. Det finns trots allt inga skäliga motargument emot en mer medveten kunskapsanvändning i socialtjänsten.
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Att studievägleda unga vuxna med ADHD:
evidensbaserad praktik i samtalssituationen
Hanna Broberg

AT T S T U D I E VÄ G L E D A U N G A V U X N A M E D A D H D

I mitt arbete som coach/studie- och yrkesvägledare möter jag många unga vuxna i
åldrarna 18 till 30 år med olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. De unga vuxna som jag möter har varierande bakgrunder, med allt från oavslutat skolgång till före
detta drogproblematik och kriminalitet. Bland dessa är de med diagnosticerad ADHD
överrepresenterade. Många av dem berättar att de blivit dåligt bemötta eller träffat
personer inom kommunen som inte haft någon förståelse för deras behov.
Jag möter dessa unga vuxna både i grupp och i enskilda samtalssituationer. Det är
framför allt i de enskilda samtalssituationerna som jag märker att de unga vuxna med
ADHD tycker att det blir jobbigt. De börjar ofta slingra sig eller hoppar över samtalen
om de får välja. Deras reaktion vilar ofta på tidigare dåliga erfarenheter och misslyckanden i samtalssituationer och framtidsplanering. En annan orsak kan vara att
fokus i dessa samtalssituationer hamnar mer på dem själva och deras planering mot
självförsörjning.
Utifrån dessa erfarenheter, skulle jag vilja titta vidare på hur jag som coach/studie- och
yrkesvägledare bättre kan bemöta en ung vuxen med ADHD. Mitt syfte är att kunna
skapa fler positiva upplevelser kring själva samtalssituationen, genom att bättre anpassa dem till personernas egna förutsättningar och behov.

Studiens utgångspunkter
Syftet med min kunskapsöversikt är att ta reda på hur jag bäst kan skapa goda
samtalssituationer för unga vuxna med ADHD utifrån deras egna förutsättningar och
behov. För att ta reda på detta söker jag svar på frågorna:

•
•

På vilket sätt påverkar diagnosen ADHD den som deltar i en samtalssituation?
Vad behöver jag som coach/studie- och yrkesvägledare tänka på när jag ska ha ett
samtal med en ung vuxen som har ADHD?

För att besvara mina frågor, har jag valt att göra en litteraturstudie. Genom att använda
mig av sökmotorn Google Scholar samt Kunskapsguiden och Lunds universitets forskningsportal har jag hittat tidigare forskning kring hur en diagnos som ADHD påverkar
samtalssituationen. Jag har också hittat annan litteratur som ger viktiga insikter i
ämnet, bland annat från Specialpedagogiska skolmyndigheten.

56

KUNSKAPSRESAN

Eftersom jag i mina enskilda samtal och grupper mest möter unga vuxna åldrarna 18
till 30 år, har jag framförallt valt litteratur som handlar om den här målgruppen, och då
framförallt i relation till samtals- och studiesituationer. Jag har även läst en broschyr
från Hjälpmedelsinstitutet. Den handlar visserligen om lite yngre barn, men jag menar
att de metoder de använder/tipsar om är användbara även för den målgrupp som jag
arbetar med.

Vad är ADHD?
ADHD står för ”attention deficit hyperactivity disorder” och är en diagnos under Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) paraplyet. ADHD kan yttra sig på olika
sätta hos olika personer men diagnosen innefattar tre olika former:
ADHD i kombinerad form, innebär att man har stora svårigheter med uppmärksamheten, hyperaktivitet och impulsivitet.
ADHD huvudsakligen i hyperaktiv och impulsiv form, innebär symtom på hyperaktivitet och impulsivitet, men nästan inga eller väldigt få uppmärksamhetsproblem.
ADHD huvudsakligen ouppmärksam form, innebär symtom på uppmärksamhetssvårigheter, men nästan inga eller väldigt få symtom på hyperaktivitet. Den här
formen av ADHD kallas även ADD (attention deficit disorder).

Unga vuxna med ADHD har ofta svårt att rikta och behålla uppmärksamheten på en
situation, men också att snabbt skifta uppmärksamheten mellan olika saker eller
uppgifter. En person med ADHD kan ena stunden ha fullt fokus på en uppgift för att i
nästa stund bli störd av något som rör sig utanför fönstret. När uppmärksamheten väl
har förflyttats har personen sedan svårt att hitta tillbaka till den ursprungliga uppgiften.
Detta leder till att personer med ADHD kan ha svårt att slutföra uppgifter de har påbörjat, men ibland också svårt att komma igång med arbetsuppgifter om något annat
pockar på deras uppmärksamhet (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2018).
Personer som lever med en ADHD-diagnos har svårt att styra sina impulser samt att
vänta på behovstillfredsställelse. Detta leder till att de handlar fort och ibland inte alltid
genomtänkt. I ett samtal kan de till exempel ha svårt att vänta på sin tur. De kan avbryta mitt i en pågående dialog eller börja prata om något annat (Specialpedagogiska
skolmyndigheten, 2018).
Unga vuxna med ADHD är också ofta hyperaktiva vilket gör att de har svårt att sitta
still. Detta visar sig framförallt hos små barn med ADHD. Som vuxna har personer
diagnosticerade med ADHD oftast hittat en strategi för sin hyperaktivitet. Kanske vickar de istället på foten, pillar med saker som ligger nära eller pratar oavbrutet. Dessa
strategier blir särskilt tydliga om en ung vuxen med ADHD ställs inför situationer där
de tvingas att sitta still längre perioder, till exempel i ett klassrum, på ett möte eller i ett
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•
•
•

samtal (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2018).
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Det är svårt för den unga vuxna med ADHD att skapa och upprätthålla rutiner. Det
innebär att det tar mycket energi för dem att genomföra en vanlig dag. Många med
ADHD blir därför lättare trötta och är känsligare för stress. För att en ung vuxen med
ADHD ska orka genomföra en uppgift, krävs det att de hela tiden blir stimulerade
och är motiverade för att genomföra uppgiften. Många som har ADHD ”tål inte att ha
tråkigt” och söker ständigt nya ”kickar”. De är däremot väldigt kreativa, nytänkande och
associerar mer fritt än andra (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2018).
För att hjälpa en ung vuxen med ADHD att lättare få en bild av hur lång tid de har
på sig för att göra en uppgift, eller hur lång tid ett samtal kommer att vara, kan man
använda sig av ett timglas eller timer som visuellt visar deltagaren hur lång tid det är
kvar (Hellström, 2010).
ADHD innebär också att personen har nedsatt arbetsminne. Det gör det svårt att hålla
många saker i huvudet samtidigt samt att ta in muntliga instruktioner. För många
med ADHD är det därför svårt att komma ihåg tider till inbokade möten och/eller att
komma ihåg att ta med sig rätt saker till ett möte eller samtal. Unga vuxna med ADHD
har också problem med tidsuppfattningen. Även när de kommer ihåg tiden till ett möte,
kan detta leda till att de antingen kommer till mötet mycket tidigare än avtalat, eller att
de kommer försent. Det kan även vara svårt för att orientera sig på nya platser eller att
veta hur man ska ta sig från punkt A till punkt B eller hur lång tid förflyttningen kommer
att ta.
Hur en ung vuxen hanterar de svårigheter som följer med ADHD, förändras över tid.
Som vuxen har många oftast hittat olika strategier för att få vardagen att fungera.
Graden av ADHD, och hur den yttrar sig, påverkar också i vilken mån man kan skapa
sådana strategier och påverkar personens behov av hjälp för att få vardag, jobb/
studier samt fritid att fungera på ett så smidigt sätt som möjligt (Specialpedagogiska
skolmyndigheten, 2018).

Vilken hjälp och vilket stöd behövs?
En ung vuxen som har ADHD får oftast hjälp från olika myndigheter för att få vardagen
att gå ihop. Det kan till exempel vara hjälp eller stöd från hälso- och sjukvården, socialtjänsten, arbetsförmedlingen eller skolan (om personen studerar). Vilka myndigheter
den unga vuxna har kontakt med, och hur mycket stöd personen får, beror på vilken typ
av ADHD den unga vuxna har och hur grav den är. En del personer med ADHD känner
att de även blir hjälpta genom medicinering (Socialstyrelsen, 2014).
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Vuxna som har ADHD och ska ut på arbetsmarknaden, kan ibland ha svårt att hitta ett
arbete som fungerar utifrån deras behov och förutsättningar. Ett arbete med varierande arbetsuppgifter och där de får utlopp för sin kreativitet, men där det finns tydliga
och avgränsade arbetsuppgifter, skulle ge de här personerna rätt förutsättningar att
klara sitt arbete. Det är också viktigt att det finns ett tillåtande och öppet arbetsklimat
på arbetsplatsen, så att personen vid behov kan få hjälp och stöd av sina arbetskamrater (Socialstyrelsen, 2014).

I Vuxna med ADHD ur ett hjälpmedelsperspektiv (Hellström, 2001) kan man läsa att
personer med ADHD framför allt behöver ha hjälp med följande saker vid arbete och
studier:

•
•
•
•
•
•
•
•

Sortera och organisera
Komma ihåg möten och åtaganden
Komma igång med och avsluta uppgifter
Prioritera och hushålla med tiden
Göra en sak i taget
Fokusera och avgränsa sig
Korrekt uppfatta meddelanden, uppmaningar och instruktioner
Studiebesök på kommande skolor/arbetsplatser

Hur kan studie- och yrkesvägledaren skapa bättre samtalssituationer?
I examensarbetet Studie- och yrkesvalsprocessens möjligheter och begränsningar: en
kvalitativ studie om vägledning och studie- och yrkesval för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (2015), har Jenny Floberg och Linnéa Petersson tittat
närmare på vad man som studie- och yrkesvägledare ska tänka på när man har samtal/vägledningssamtal med elever med någon form av NPF-diagnos. I studien har de
använt sig av kvalitativa intervjuer för att ta reda på hur sex studie- och yrkesvägledare
arbetar med de här eleverna i samtal.
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Även att studera kan vara en utmaning för en ung vuxen med ADHD. Här är det viktigt
att den unga vuxna får rätt stöd och hjälp för att orka med och att slutföra sina studier.
Ett sätt att underlätta för en person med ADHD att klara sina studier, är att kartlägga
vad det är för stöd personen behöver. Det underlättar också om den unga vuxna har
en kontaktperson på skolan. Vem denna kontaktperson är eller vilken yrkesroll den har
– lärare, specialpedagog, studie- och yrkesvägledare – spelar mindre roll. Det viktiga
är att personen själv är med och gör sin planering samt att informationen kommer ut
till alla som ska arbeta med den unga vuxna (Specialpedagogiska skolmyndigheten,
2018).
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Vägledarna i Flobergs och Peterssons studie, poängterar att eftersom alla elever är
olika är det svårt att ge generella råd som fungerar för alla med NPF-diagnoser. Istället
behöver vägledaren anpassa sig till behoven hos den elev som man har framför sig.
Det går dock att hitta några saker som visat sig underlätta för de flesta unga vuxna att
ta del av vägledningssamtalet. Att ha en god relation och ett öppet förhållningssätt till
den man vägleder är viktigt. En del av vägledarna i studien poängterar att de, för att
kunna bygga upp en bra relation, träffar eleven i andra sammanhang innan de har ett
första vägledningssamtal.
Vägledarna betonar också vikten av att skapa en tydlig struktur och rutin för samtalet.
Det är viktigt att man som vägledare håller sig till enkla ord och använder korta meningar. Eftersom en del unga vuxna har problem med arbetsminnet, bör man se till så
att man inte överinformerar. När man vägleder en person med ADHD, är det också viktigt att man tillsammans med personen tar reda på om det finns några begränsningar
att ta hänsyn till vid framtida studie- och yrkesval. I många fall är det också bättre att
ha flera korta samtal där man går igenom en sak i taget, än att planera in ett, långt
samtal där man går igenom många olika saker samtidigt (Floberg & Petersson, 2015).
För att hjälpa personen med ADHD att minnas det man har pratat om och att skapa
en tydligare struktur för samtalet, kan man använda sig av metoder/material som
papper och penna, mindmapping, symboler och olika bilder eller olika former av skalor.
Studie- och yrkesvägledarna i Flobergs och Peterssons studie använder sig också av
vägledningssamtal där man rör sig utanför skolan. Till exempel kan man genomföra
samtalet på en promenad eller i bilen till och från en praktikplats eller ett studiebesök.
De lyfter också fram just studiebesök som ett sätt att hjälpa den unga vuxna med
NPF-diagnoser, eftersom ett studiebesök gör det lättare för personen att bilda sig en
uppfattning om hur det ser ut på olika skolor och arbetsplatser. Studie- och yrkesvägledarna påtalar också att det är viktigt att jag som vägledare/coach har kunskap
om den NPF-diagnos som den unga vuxna som jag vägleder har. God kännedom om
personens specifika diagnos, gör det lättare att hjälpa och stötta utifrån personens
egna förutsättningar och behov (Floberg och Petersson 2015). Det är även viktigt att
arbeta för att göra samtalet inspirerande och stimulerande. Ju fler sinnen jag som vägledare kan stimulera under ett samtal, desto lättare är det för den unga vuxna att hålla
koncentrationen uppe och att komma ihåg det vi har pratat om. Genom att medvetet
använda kroppsspråk och mimik kan jag förstärka orden i samtalet. Det är också bra
att förstärka det man säger genom att använda sig av olika färger, bilder, symboler
och illustrationer. Dessa kan efter hand sammanställas på en whiteboard eller på ett
papper i form av mindmappning (Hellström 2010).
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Eftersom personen med ADHD har svårt att koncentrerar sig kan det hjälpa om de,
samtidigt som samtalet pågår, får göra något med händerna. Kanske kan de sitta och
rita, göra något handarbete eller ha en stressboll i händerna. Att få ha keps på huvudet
eller hörlurar i öronen kan också hjälpa till att bibehålla koncentrationen. Kepsen, eller
hörlurar med eller utan musik, hjälper personen att skärma av störande ljus och ljud.
Det gäller med andra ord att skapa en lugn miljö för personen med ADHD, utan att det
blir för lugnt (Floberg & Petersson, 2015).

Vad behöver jag som coach/studie- och yrkesvägledare tänka på när
jag ska ha ett samtal med en deltagare som har ADHD?
Att vägleda unga vuxna med ADHD ställer en hel del krav på mig som vägledare. Jag
behöver tänka på hur jag genomför och lägger upp samtalen samt hur själva rummet
där samtalet ska vara är möblerat. Men jag behöver också var öppen och lyhörd för
personen jag har framför mig och dennes behov.
I rapporten Studie- och yrkesvalprocessens möjligheter och begränsningar: en kvalitativ
studie om vägledning och studie- och yrkesval för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (2015), lyfter forskarna fram vikten av att skapa en god relation till
den person man ska ha ett samtal med. Detta tror jag är mycket viktigt. För att en person ska våga berätta om sina funderingar, är det viktigt att samtalssituationen bygger
på tillit och förtroende. Det gäller också att jag som vägledare/coach hjälper individen
genom att skapa en struktur för samtalet. Det kan jag göra genom att i början av
samtalet sätta ramarna i form av tid och ämne eller agendan för just det här samtalet.
Genom att sätta sådana ramar – och hålla mig till dem – underlättar jag för personen
att hålla fokus under samtalet.
Eftersom en ung vuxen med ADHD kan ha svårt att ta in många instruktioner och
mycket information på en och samma gång, är det bättre att ha många och korta samtal med fokus på en sak åt gången. Det gäller också att den information jag ger är kort
och koncis, så att personen lätt kan ta den till sig. Jag som vägledare behöver också
tänka på att använda mig av korta meningar med ord som är konkreta och lätta att förstå. I den mån det är möjligt, kan det också underlätta om jag förstärker det jag säger
med mitt kroppsspråk och min mimik. Här är det viktigt, tror jag, att läsa av den jag har
framför mig så att personen inte upplever att samtalet blir som en form av teater.

KUNSKAPSRESAN

61

AT T S T U D I E VÄ G L E D A U N G A V U X N A M E D A D H D

Ett annat sätt att hålla motivation hos den unga vuxna uppe, är att skapa variation i hur
mötet är upplagt. Det är också bra om personen har möjlighet att pricka av de uppgifter som han/hon har genomfört, så att det blir tydligt vad som är gjort och vad som
kvarstår. Att succesivt pricka av uppgifter från en lista, ger också en snabb belöning
som håller motivationen uppe och underlättar för personen att fortsätta med resterande saker (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2018).

För att den unga vuxna ska få en tydligare bild av vad vi pratar om och har kommit
fram till, kan man i samtalen använda sig av papper och penna där man i ord eller med
hjälp av bilder, symboler och/eller färger summerar det som sagts. Det går även bra
att summera på en whiteboardtavla under samtalets gång. Genom att använda sig av
papper eller en whiteboardtavla, får personen även med sig något konkret efter avslutat samtal i form av ett papper eller ett fotografi.
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Eftersom personen med ADHD kan ha svårt att sitta still och har en inre rastlöshet, kan
jag som vägledare även erbjuda att vi tar en gemensam promenad och på så vis flyttar
ut samtalet utanför huset. En person med ADHD har ibland lättare att fokusera sig när
de samtidigt är i rörelse.
En del unga vuxna med ADHD kan vara ljud- och ljuskänsliga, de kan lätt bli störda av
något annat som händer utanför. Detta gör att jag även behöver tänka på hur rummet
jag har samtalet i är möblerat. Hur står stolarna? De kanske inte ska stå i närheten av
ett fönster, där aktiviteterna utanför kan pocka på personens uppmärksamhet? Finns
det möjlighet att ha andra lampor tända än bara lysrör? Då personer med ADHD ofta
har lättare att koncentrera sig när de samtidigt får syssla med något annat än att bara
lyssna, kan jag till exempel se till att det finns stressbollar som deltagaren kan ha i handen samtidigt som hon/han lyssnar. Ett annat sätt att hålla koncentrationen uppe, kan
vara att jag och personen tillsammans ritar en mindmap kring vad samtalet handlar
om.
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ADHD och beroende: hur förhåller sig ADHD
och beroendeproblematik till varandra?
Sabuha Cetinkaya
Den här kunskapsöversikten handlar om personer som är beroende av droger samt
har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
omfattar flera olika diagnoser med olika förutsättningar. I den här undersökningen
kommer jag att fokusera på relationen mellan ”attention deficit hyperactivity disorder”
(ADHD) och beroendeproblematik.

Jag ska försöka beskriva några exempel på det här agerandet. En av de personer jag
har haft kontakt med, har under en längre tid haft målet att studera till socionom. Varje
gång hen uppnår drogfrihet, agerar hen väldigt snabbt och påbörjar sina studier igen.
Vid varje tillfälle hen har startat sina studier, har hen dock inte mäktat med att fullfölja
dem, vilket också har resulterat i återfall i drogmissbruket. Denna person är mycket
medveten om sin diagnos och har många gånger uttryckt att hen kan dra nytta av
diagnosen och omvandla den till en styrka. Det har dock visat sig svårt att i praktiken
hantera de svårigheter som följer med diagnosen i kombination med en beroendeproblematik, särskilt i en miljö där droger förekommer.
En annan person med samma problematik, har på eget initiativ påbörjat en anställning
så fort hen uppnått drogfrihet. Det tog dock inte många månader innan hen förlorade
sitt arbete på grund av återfall i drogmissbruk. Efter detta har hen beviljats behandling och under ett möte berättar hen att hen måste lära sig att ”bromsa” sig själv i sin
strävan efter ett vanligt liv.
För att inte bara utgå från mina egna erfarenheter, har jag också frågat de av mina
kollegor som arbetar med personer med samma problematik om de känner igen
detta beteende. Jag ställde även frågan till en kollega som arbetar på ett behandlingshem. De jag frågat menar bland annat att personer som uppnår drogfrihet, är väldigt
angelägna att skapa sig ett ”vanligt liv” för att komma undan från ”skammen” att
vara drogberoende. Ett led i att skapa ett ”vanligt liv” är att fort komma igång med ett
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Anledningen till att jag ville söka kunskap om just det här ämnet, var att jag i mitt
arbete som socialsekreterare har observerat att personer som har diagnosen ADHD
och samtidigt har en beroendeproblematik, agerar på ett annat sätt än de som enbart
har beroendeproblematik och/eller annan diagnos. När personer som har diagnosen
ADHD uppnår en drogfrihet vill de att allt ska gå väldigt fort. De vill komma ut i arbete
och/eller påbörja sina studier så fort de har en period av drogfrihet.

arbete och/eller med studier. För personer med diagnosen ADHD kan detta beteende
dock vara extra problematiskt. ADHD kan påverka dem så att de blir hyperaktiva och
impulsiva under sina perioder av drogfrihet, något som bjuder in till misslyckanden på
arbetet/i studierna. Dessa misslyckanden kan i sin tur innebära en skörhet som många
gånger leder till ett återfall.

Syfte, frågeställningar och tillvägagångssätt
Syftet med den här kunskapsöversikten är att bidra med kunskap om hur ADHD och
beroendeproblematik förhåller sig till varandra. Jag utgår från tre frågeställningar:

ADHD OCH BEROENDE

•
•
•

Vad är ADHD och hur kan diagnosen ta sig utryck i vardagen?
Vad är ett beroende?
Hur förhåller sig ADHD och beroendeproblematik till varandra?

För att få svar på mina frågor har jag framförallt använt mig av sökmotorn Google
scholar och sökt på ordkombinationerna ”ADHD och beroende”, ”ADHD och missbruk”
samt ”ADHD och drogfrihet”. Jag har även sökt kunskap om ADHD och beroende
på Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU), Kunskapsguiden,
Socialstyrelsen samt Vetenskap & hälsa. Mitt urval av artiklar grundar sig på att de ska
ha en tydlig koppling till mitt syfte och frågeställningar samt komma från tillförlitliga
källor.
Kunskapsöversikten inleds med en längre beskrivning av vad ADHD är och hur
diagnosen kan ta sig uttryck i det dagliga livet. Genom en sådan beskrivning vill jag
underlätta för läsaren att förstå grunderna för ADHD och de svårigheter personer som
har diagnosen ADHD möter i det dagliga livet. Därefter kommer jag att kort beskriva
vad ett beroende är och vilka skador personer som har en beroendeproblematik kan
få. Därefter kopplar jag samman de två och beskriver hur ADHD och beroende förhåller
sig till varandra. Arbetet avslutas med en diskussion kring den nya kunskap om relationen mellan ADHD och beroendeproblematik som studien gett.

Vad är ADHD och hur kan diagnosen ta sig uttryck i det dagliga livet?
Enligt Socialstyrelsen (2004, s. 3) definieras ADHD som:
[...] en diagnostisk term för att benämna stora och varaktiga svårigheter med
uppmärksamhet, impulskontroll och aktivitetsreglering hos barn, ungdomar eller vuxna. Diagnosen ADHD används för att beskriva typiska symtom och dess
yttringar och hur dessa påverkar hur personen fungerar i vardagen.
I en sammanfattning av Socialstyrelsens kunskapsöversikt om ADHD hos barn och
vuxna, beskriver författarna Karin Mossler, Björn Kadesjö och Lars Hellgren (2004)
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vilka svårigheter ett barn med ADHD kan möta i sin vardag. Författarna skriver att barn
med ADHD har svårt att vänta och svårigheter med att kontrollera känslor och humör.
Många av barnen har ett oförutsägbart beteende och flertalet av dessa barn har problem med att planera och organisera sin tillvaro. Detta innebär att de har brister i vad
som kallas hjärnans exekutiva funktioner. Hjärnans exekutiva funktioner kan definieras
som:
[...] processer nödvändiga för att upprätthålla målstyrd problemlösning, dvs. att
kunna styra sitt beteende på ett målinriktat, flexibelt och energisnålt sätt. Häri
ingår funktioner som verbalt och icke-verbalt arbetsminne, självreglering, planering och strategiskt tänkande samt att kunna hämma ett beteende (Fernell
m.fl., 2014, s. 2).

Författarna lyfter fram att det inte finns lika mycket kunskap kring vuxna med ADHD,
men att det har visat sig att problemen vid ADHD inte ”växer bort”:
[...] de grundläggande svårigheterna, det vill säga bristerna i de så kallad exekutiva funktionerna, kvarstår hos de flesta men att den motoriska överaktiviteten
och impulsiviteten oftast avtar (Mossler m.fl., 2004, s. 164-165).

Vad är ett beroende?
I boken Riskbruk och missbruk (2014), försöker författaren Katarina Johansson
beskriva skillnaderna mellan ett missbruk och ett beroende. Hon menar att missbruk
är ett tillstånd som kan vara en kortare period, medan en person som har ett beroende
upplever ett tvång att fortsätta ta olika preparat. Ett kontinuerligt missbruk kan därmed
över tid leda till ett beroende. Som ett exempel beskriver hon hur ett missbruk kan utvecklas till ett beroende hos vissa ungdomar. Ungdomar som till en början tar tabletter
eller andra narkotiska preparat under helgerna, märker efter en tid att de har behov
av att ta preparatet dagligen och att de inte längre kan avstå från det. Drogintaget blir
alltså allt mer tvångsmässigt (Johansson, 2014).
Fahlke (2009, s. 36-37) beskriver hur personer med ett långvarigt beroende, upplever
allt fler och allt mer komplicerade konsekvenser. Beroendet påverkar personens psykiska och fysiska hälsa negativt, vilket i sin tur leder till olika sociala problem. Ångest
och depressiva symptom utvecklas successivt, ofta kombinerat med irritabilitet och
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Enligt författarna, har barn med ADHD ofta svårt att samspela med andra, något som
kan göra det svårt att hitta meningsfulla fritidsaktiviteter. Dessa barn är också ofta
ängsliga, osäkra och saknar tilltro till sin förmåga. Som en följd av tidigare misslyckanden, ökar också risken för att de upplever uppgivenhet, oro och depression (Mossler
m.fl., 2004, s. 164-165).

humörsvängningar, ibland även med självmordstankar. Personerna blir då handfallna
och tanke- och minnesförmågan försämras succesivt.
Johansson (2014) beskriver att det finns olika tankar kring huruvida ett beroende är
en diagnos eller inte, men också att det finns olika manualer för diagnosticeringen. De
som inte vill kategorisera beroende som en diagnos, menar att det finns en risk för att
de sociala faktorer som kan vara orsaken till beroendet faller bort ur bedömningen om
beroendet ses som en diagnos. Samtidigt, menar författaren, skulle en diagnos kunna
underlätta kommunikationen med vården. Att utgå från en diagnos behöver inte heller
betyda att de sociala faktorerna inte vägs in, snarare skulle de medicinska och sociala
faktorerna kunna vägas samman i diagnosen. Med hänvisning till Sher m.fl. (2005),
skriver Fahlke (2009, s. 35) att:

ADHD OCH BEROENDE

[...] orsaken bakom beroende är komplex då [beroendet] sannolikt utvecklas genom ett samspel av olika sårbarhetsfaktorer, så som sociala, psykologiska och
biologiska. Beroende kan således betecknas som ett biopsykosocialt syndrom.

Hur förhåller sig ADHD och beroendeproblematik till varandra?
I alla de artiklar jag har läst inom ramen för det här arbetet, framgår det att ADHD
oftast förekommer i kombination med andra svårigheter. En av de svårigheter som
nämns i artiklarna är just beroendeproblematik.
Hos barn som har diagnosen ADHD är det vanligt att protestera mot krav och trotsa
vuxna. Detta tenderar att utvecklas till ett mönster i beteendet som medför att barnen
utvecklar så kallad trotssyndrom. Mossler m.fl. (2004, s. 165) menar att trotssyndrom
ofta är: ”ett delproblem vid, eller föregångare till, uppförandestörning, som innebär att
personen har allvarliga sociala problem.” Fernell m.fl. (2014, s. 1) beskriver hur trots
syndrom och uppförandestörning sedan följer barnen in i vuxen ålder:
Problem med utagerande beteende med trotssyndrom finns hos många redan
i förskoleåldern och uppförandestörning i ungdomsåren har visats innebära
ökad risk för missbruk och kriminalitet i vuxen ålder.
Forskning visar också att just de barn som visar symptom på aggressivitet och
antisocialitet, alltså så kallad uppförandestörning, före 10 årsåldern riskerar att tidigt
debutera med substansmissbruk. De upplever också oftare misslyckanden i skola och
arbetsliv, vilket i sin tur ökar risken för kronisk kriminalitet i vuxen ålder (Ginsberg m.fl.,
2013, s. 308).
Personer som har diagnosen ADHD, löper högre risk än andra att utveckla ett missbruk. Detta gäller framförallt de som uppvisar utagerande beteenden som trotssyn-
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drom och uppförandestörning. En metaanalys av flera studier, visar att en fjärdedel av
alla ungdomar och vuxna som får behandling inom beroendevården för olika typer av
substansmissbruk (nikotinberoende exkluderat), bedömdes ha ADHD. Många gånger
visar det sig att deras ADHD tidigare har varit oidentifierad och obehandlad. Samma
analys visar också att det finns en tydlig koppling mellan diagnosen ADHD och flera
olika former av missbruk. Det enda undantaget var kokainberoende, där det inte gick
att se någon koppling till diagnosen ADHD. Författarna till artikeln skriver att:

Sambandet mellan ADHD och beroende, har också undersökts i en studie genomförd
av Centrum för Primärvårdsforskning vid Lunds universitet i samverkan med Region
Skåne. Även denna studie visar, att personer med diagnosen ADHD löper drygt tre
gånger högre risk att hamna i drogmissbruk än andra. Forskarna har kunnat identifiera
att både gener och uppväxtmiljö har betydelse för att personer som har ADHD hamnar
i missbruk. Specifika symtom förknippade med ADHD, som exempelvis svårigheter
att kontrollera impulser, kan också vara en orsak till att människor hamnar i missbruk
(Sundquist m.fl., 2014).

Diskussion
Jag har här redovisat en del av den kunskap som finns om vad ADHD och beroende är
samt hur ADHD och beroendeproblematik förhåller sig till varandra. Som vi har kunnat
se, finns det väldigt många likheter mellan dessa diagnoser. När diagnoser möts hos
en och samma person kan det leda till svårigheter att ta sig ur ett beroende, men
också att få hjälp från olika institutioner och myndigheter. Personer med både ADHD
och beroendeproblematik, bollas mellan olika myndigheter/institutioner för att den
ena diagnosen ska kunna behandlas före den andra. Forskarna är dock eniga om att
risken för att utveckla ett beroende är högre när man har diagnosen ADHD. Symptomen på ADHD kan också vara lika de symtom som någon med beroende utvecklar.
Till exempel är impulsivitet och hyperaktivitet kända symtom på ADHD, men också
vanliga symtom vid en akutabstinens. För att kunna sätta in rätt behandling och stöd, i
rätt ordning, är det därför viktigt att utredningar kring de olika diagnoserna sker vid rätt
tidpunkt.
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[...] om beroendepopulationen delas upp med avseende på samtidig ADHD,
utgör beroendepatienter med ADHD en jämförelsevis mer drabbad grupp än
dem utan ADHD. I gruppen som har ADHD ses en tidigare drogdebut, snabbare
för¬lopp från missbruksdebut till beroende och de är svårare att få i drogremission och de återfaller snabbare och oftare i missbruk än beroendepatienter
utan ADHD. Detta talar för att beroendepatienter med ADHD är en extra sårbar
grupp där behandlingsinsatser riktade mot både ADHD och missbruk är angelägna att utveckla och utvärdera och sådan forskning pågår med preliminärt
goda resultat (Ginsberg m.fl., 2013, s. 309).

ADHD OCH BEROENDE

Vid en eventuell drogfrihet, bör de professionella som möter personer med ADHD tänka på att dessa personer är mer sårbara och att risken för ett återfall är högre än hos
andra. Denna högre risk kan, som vi har sett, bero på den större impulsivitet som är ett
vanligt ADHD-symtom. Det är också viktigt att vara uppmärksam på att personer som
visar dessa symtom, kanske aldrig blivit diagnostiserade med ADHD och därför inte
heller fått någon adekvat behandling. Eftersom det finns ett orsakssamband mellan
beroende och ADHD, är det viktigt att öka medvetenheten om orsakerna till beroendeproblematik vid ADHD. På så sätt kan de professionella som möter dessa personer, ha en bättre förståelse för varje individs unika situation och därmed erbjuda ett
bättre bemötande. Detta skulle i sin tur kunna bidra till att både de professionella och
individerna själva, kan utveckla strategier som gör det lättare att avvärja ett eventuellt
återfall. Personer med ADHD skulle på så sätt lättare kunna uppnå drogfrihet och ”ett
vanligt liv”. Sensmoralen i många av de studier jag har läst är väldigt tydlig. Insatser
redan i förskolan skulle leda till bättre koncentration och minskad aggressivitet hos
barnen, vilket i sin tur skulle minska risken för missbruk. En sådan tidig intervention
skulle leda till minskat lidande för personer med ADHD, men också till samhällsekonomiska vinster.
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Var anställs personer som är långt från
arbetsmarknaden?
Martin Olsson

I högkonjunktur ökar efterfrågan av arbetskraft. Trots det rapporterar Arbetsförmedlingen att de personer som anses stå långt från arbetsmarknaden, förblir svåra att
matcha mot arbetsgivarnas önskemål. I dessa grupper ingår ”[…] personer med en
förgymnasial utbildning, äldre (55-64 år), utomeuropeiskt födda och personer med
funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga” (Arbetsförmedlingen,
2015). Även näringslivets samarbetsforum (Chirico Willstedt, 2016) och fackförbunden
(Carlén, 2017), lyfter fram det matchningsproblem som uppstår när arbetsgivarnas
efterfrågan på personal inte kan matchas med sammansättningen hos de arbetssökande. Detta nationella problem återspeglas också på den skånska arbetsmarknaden
(Arbetsförmedlingen, 2018).
Trots detta matchningsproblem, anställs personer som står långt från arbetsmarknaden. För att mer effektivt kunna rikta sina resurser, finns det därför hos matchare, och
andra berörda yrkesgrupper, ett intresse av att veta var dessa personer anställs.
I min yrkesroll som matchare verkar jag, och mina kollegor, för att skapa länkar och
broar mellan arbetssökande och arbetsgivare inom privat, offentlig och idéburen sektor. Detta kan ske genom att vi matchar arbetssökande med praktikplatser eller arbete.
I vårt uppdrag ser vi hur vissa arbetsgivare visar lågt intresse för att anställa personer
långt från arbetsmarknaden, medan andra ser ett värde i att anställa ur just dessa
grupper. I denna översikt beskrivs arbetsgivarnas sätt att resonera kring att anställa
personer långt från arbetsmarknaden. Jag kartlägger också var dessa personer främst
anställs.

Frågeställningar och utgångspunkter
Översikten utgår från följande frågeställningar:
Inom vilka branscher, yrken och sektorer anställs personer långt från arbetsmarknaden?
Hur kan matchare, med hjälp av denna kunskap, arbeta för att personer långt från
arbetsmarknaden når arbete?

•
•

KUNSKAPSRESAN

73

VAR ANSTÄLLS PERSONER SOM ÄR L ÅNGT FRÅN ARBE TSM ARKN ADEN?

Denna kunskapsöversikt syftar till att bidra med kunskap som kan göra matchningen
av personer långt från arbetsmarknaden effektivare och mer träffsäker. Sådan kunskap är viktig vid en eventuell lågkonjunktur, men även under rådande högkonjunktur
med gynnsam arbetsmarknad.

Med ”matchare” avses yrkesgrupper som arbetar med arbetsgivarkontakter i syfte att
matcha arbetssökande mot arbetsplatser.

VAR ANSTÄLLS PERSONER SOM ÄR L ÅNGT FRÅN ARBE TSM ARKN ADEN?

I denna översikt representeras personer långt från arbetsmarknaden av tre målgrupper: personer med funktionsnedsättning, personer utan fullständiga gymnasiebetyg
samt utomeuropeiskt födda7.
I den avslutande delen av texten diskuteras hur resultaten från översikten kan användas av matchningsprofessioner som arbetar med arbetsgivarkontakter.
Informationsinhämtningen är gjord från primärkällor som IFAU8, SCB och Arbetsförmedlingen samt från sekundärkällor som kunskapssammanfattningar i doktorsavhandlingar eller andra forskningsöversikter. I sammanställningen används framför allt
kunskaper hämtade från studier kring svenska förhållanden, men i vissa fall används
också kunskaper från andra länder.

Indikatorer på produktivitet vid rekrytering
I en sammanfattning från 2004 av IFAU (Eriksson & Lagerström, 2004) konstateras
det att arbetsgivare i ett rekryteringsförfarande gör sina val av kandidater utifrån en
uppskattning av den sökandes produktivitet. Denna uppskattning bygger på observerbara indikatorer på produktivitet, som utbildningsgrad, språkkunskaper eller arbetslivserfarenhet, men även på andra, icke observerbara, indikatorer. I de fall som författarna
undersökte, visade det sig till exempel att arbetsgivare är mer benägna att kalla en
sökande som redan har en anställning, än en sökande med likvärdiga meriter som är
arbetslös, till intervju (Eriksson & Lagerström, 2004). Att vara arbetssökande, jämfört
med att vara anställd, är ett exempel på en icke observerbar indikator på produktivitet. Fler sådana indikatorer kan vara den sökandes ålder, härkomst eller funktionsvariation9. Dessa resultat bekräftas också i en studie av arbetsgivares attityder till
subventionerade anställningar. Merparten av de chefer som inte anställer personal
med anställningsstöd, är ofta skeptiska till huruvida dessa kandidater är pålitliga, har
arbetsmoral eller tillräckliga färdigheter, såväl yrkesspecifika som sociala, för att klara
ett yrke (Behrenz m.fl., 2015). Dessa resultat är viktiga eftersom de lyfter fram att personer som står långt från arbetsmarknaden, ofta bedöms utifrån såväl observerbara
som icke observerbara indikatorer på produktivitet.

7 Målgruppen äldre (55 till 64 år) kommer inte diskuteras i denna kunskapsöversikt eftersom den, i jämförelse med övriga
målgrupper, inte är lika vanligt förekommande i vår verksamhet.
8 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering.
9 Icke observerbara indikatorer kan göras observerbara genom till exempel arbetsförmågebedömningar, eller andra typer
av tester. När det gäller ålder, är till exempel kort erfarenhet en observerbar indikator på produktivitet, medan låg ålder i sig
inte nödvändigtvis kan observeras som indikator.
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Var anställs personer som är långt från arbetsmarknaden?
I texten nedan redogör jag för resultaten från en rad studier som beskriver vilka branscher och yrken som personer långt från arbetsmarknaden vanligen anställs inom.

Om vi istället ser på situationen för ungdomar i åldrarna 16 till 29 år, är det många som
anställs inom handel, hotell, restaurang och turism. Dessa arbeten kan ses som klassiska inträdesjobb för unga (MUCF, 2017). Även arbete inom vård och omsorg samt
inom byggbranschen är vanligt, i den förstnämnda yrkeskategorin anställs främst
kvinnor, i den senare främst män. I en rapport från ESO (Engdahl & Forslund, 2015)
finner man att denna typ av branscher är vanliga även för ungdomar som saknar fullständiga betyg från gymnasiet. Undantaget jämfört med andra ungdomar är att dessa
har avsevärda svårigheter att få sitt första jobb jämfört med ungdomar med avslutad
gymnasieutbildning.
Personer med funktionsnedsättning
Förvärvsarbetande personer med funktionsnedsättning, inklusive de med nedsatt
arbetsförmåga, är anställda i offentlig och privat sektor i ungefär samma utsträckning
som den övriga befolkningen (SCB, 2018). En norsk forskningssammanfattning beskriver att personer med funktionsnedsättning är underrepresenterade i stora företag
(Tøssebro, 2012).
Arvidsson (2016) har i en studie följt personer med funktionsnedsättningar som gick
ut gymnasiesärskolan mellan åren 2001 och 2011, och som år 2011 var förvärvsarbetande. Av de män som ingick i studien, arbetade de flesta inom detaljhandel samt som
byggnadshantverkare och maskinoperatörer, medan kvinnorna främst arbetade inom
vård och omsorg samt inom restaurang och städ.
Utomeuropeiskt födda
I en rapport från 2017, studeras flykting- och anhöriginvandrares etablering på arbetsmarknaden (Forslund m.fl., 2017). Studien visar att de kvinnor som invandrat till Sverige oftast får sina första jobb inom utbildning samt vård och omsorg (35,2%), medan
männen främst arbetar inom tillverkningsindustrin och hotell- och restaurangbranschen (35,4%). Hotell- och restaurangbranschen är även en vanlig första arbetsgivare
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Personer med förgymnasial utbildning
Ser vi inledningsvis till personer utan gymnasieutbildning, i åldern 25 till 64 år, är det
vanligaste yrket städare. Även transport (lager/terminal och lastbilsförare) samt
restaurang- och köksbiträden är vanliga yrken. Samtidigt arbetar ca 60% av de utan
gymnasieutbildning inom yrken som kräver gymnasieutbildning. I den rapport där man
tagit fram resultaten görs tolkningen att många av dessa har lång arbetslivserfarenhet
som väger upp för avsaknad av utbildning (Karlsson, 2018).
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för kvinnorna. Det absolut vanligaste första jobbet, för såväl män som kvinnor, fanns
dock inom lokalvården (36%)10. Vi kan här se att det är samma typer av inträdesjobb
som dominerar bland flykting- och anhöriginvandrare som bland ungdomar utan gymnasieutbildning och personer med funktionsnedsättning.
Ett annat resultat som lyfts fram i studien är att ”bortsett från enmansföretag återfinns
de invandrades första jobb och första ’riktiga’ jobb oproportionerligt ofta i småföretag
med högst 20 anställda” (Forslund m.fl., 2017, s. 23). Författarna ser att detta kan ha
ett samband med att hotell- och restaurangbranschen har växt fram som en bransch
med just inträdesjobb. I en rapport om anställningar med lönesubventioner, beskrivs
även en ”peer-effekt”, där företag med högre andel nyanlända i personalen, i högre grad
anställer med anställningsstöd (Behrenz, 2015). Hotell- och restaurangbranschen kan
tänkas vara en bransch där många företag dels har få anställda, dels är öppna för att
just rekrytera personer som är nya i Sverige.

Betydelsen av kunskap och lönesubventioner för att anställa personer
långt från arbetsmarknaden
I de studier som översikten vilar på, är det i första hand arbetsgivarens attityder gentemot anställning av personer med funktionsnedsättning som har studerats, inte deras
faktiska rekryteringsbeteende (Gustafsson, 2014). Vi kan dock anta att dessa attityder
påverkar deras sätt att agera i ett rekryteringsförfarande.
I den norska forskningsöversikt som diskuterats ovan, beskriver Tøssebro (2012) att
den metod som används för att göra attitydmätningar kan ha stor betydelse för resultatet av mätningarna. I en enkätstudie, där arbetsgivare fick ta ställning till huruvida
de kan tänka sig anställa funktionsnedsatta, och ifall de är hjälpta av de verktyg som
tillhandahålls av offentlig sektor11, svarade upp mot 25% att det var viktigt att som
företag ta ett socialt ansvar och överväga att anställa funktionsnedsatta. I en annan
enkätstudie, där arbetsgivarna istället fick bedöma hur stor sannolikheten var att de
skulle kalla personer långt från arbetsmarknaden till intervju, svarade 33% att de var
beredda att intervjua en rullstolsburen, medan endast 10% av arbetsgivarna uppgav att
de hade kallat en blind sökande. För övriga utsatta målgrupper – tidigare dömda, långtidsarbetslösa och invandrare från Somalia – var situationen något bättre, men ändå
långt under de en infödd man i 35-årsåldern hade, trots att samtliga personer beskrevs
ha likvärdiga kvalifikationer (Tøssebro, 2012). Även om studien är gjord i Norge finns
liknande tendenser på svensk arbetsmarknad (jfr. Eriksson m.fl., 2012, s 14-15).

10 Siffrorna som rapporteras avser perioden 1990 till 2014 (IFAU, 2017, s. 22-23).
11 Med verktyg avser här till exempel ekonomisk stimulans i form av anställningsstöd eller andra sätt på vilka offentliga
medel avsätts för att underlätta anställning av personer med funktionsnedsättning.
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Gustafsson m.fl. (2014) har i intervjuer med svenska arbetsgivare funnit att en majoritet av intervjupersonerna är positiva till att anställa personer med funktionsnedsättning. Många anger dock att matchningen måste vara helt rätt samt att det krävs ekonomisk kompensation i form av anställningsstöd för att en anställning ska vara aktuell.

Arbetsgivares behov av kunskap för att anställa personer med funktionsnedsättning
Att arbetsgivare överlag är positiva till att anställa personer med funktionsnedsättning,
återspeglas i en kvalitativ studie gjord i Australien (Waterhouse m.fl. 2010). Forskarna
fann där, att samtliga chefer som intervjuades var positiva till att rekrytera personer
med funktionsnedsättning. Detta resultat kan tyckas förvånansvärt positivt, men
förklaras rimligen av studiens forskningsmetod och urval. De chefer som intervjuades
hade alla anställt personer med funktionsnedsättning innan de tackade ja till att delta
i djupintervjuer kring hur de såg på en sådan rekrytering. Att de är positiva kan alltså
vara ett utslag av deras erfarenheter. Desto mer intressant är däremot deras beskrivningar av varför de valt att anställa personer med en funktionsnedsättning, särskilt
som många av cheferna uttryckte att det krävde mycket resurser från arbetsgivaren12
(Waterhouse m.fl., 2010).
Studiens resultat visar att de anställandande cheferna upplever sig sakna kunskap om
hur olika funktionsnedsättningar påverkar arbetet, men framförallt att de upplever sig
sakna säkerhet i sin kunskap kring hur en funktionsnedsättning kan och bör hanteras.
Författarna kallar detta för ”disability confidence” och visar att denna säkerhet kring
hur funktionshinder kan hanteras, skiljer sig mellan stora och små företag. Stora företag, som har mer omfattande resurser till exempel i form av en specifik HR-avdelning,
har lättare att skapa denna säkerhet, medan små- och medelstora företag ofta saknar
denna typ av resurser och därmed känner större osäkerhet. Som vi sett ovan, visar
dock Tøssebros studie (2012) på det omvända förhållandet: bland de norska företag

12 En chef berättar att ”[…] if you’ve got some other risks they may need one-to-one support longer term. It’s not just about
introduction or entry level. It’s about ongoing support. The assumption seems to be that once they’re in they’ll be OK, and
the employer’s left to carry the whole lot.” (Waterhouse m.fl., 2010, s. 25).
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Även i de fall där de sökande har likvärdiga kvalifikationer, är arbetsgivare i högre utsträckning (28 procentenheter) benägna att erbjuda en sökande född i Sverige eller Europa ett arbete, jämfört med en sökande född i Afrika, Mellanöstern eller Sydamerika
(Eriksson m.fl., 2012, s 14-15). Om vi relaterar detta till diskussionen om indikatorer på
produktivitet, kan detta tyda på att den sökandes födelseland ses som en icke observerbar indikator på produktivitet. Arbetsgivarnas ställningstagande kan dock även bero
på andra bevekelsegrunder. Om den sökande till exempel också har låga språkkunskaper, kan även detta vara en indikator på produktivitet som minskar sannolikheten för
att arbetsgivaren ska erbjuder den sökande en tjänst.
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som ingick i hans studie var det små företag som i högre grad anställde personer med
funktionsnedsättning. Möjligtvis beror det på att stora företag, på grund av deras mer
formaliserade organisationer, kan vara mer rigida i sitt sätt att anställa.
För att lösa problemet med bristande ”disability confidence”, ser Waterhouse m.fl.
(2010) att tredjepartsaktörer som parterna har förtroende för, exempelvis matchare
eller arbetsförmedlare, skulle kunna stötta arbetsgivaren och på så sätt överföra sina
kunskaper om anställning av funktionsnedsatta. Även om studien är gjord med australienska arbetsgivare, är problemen och lösningarna av principiell art, vilket gör att
resultaten kan vara applicerbara även i en svensk kontext.
Även om samtliga attitydundersökningar som presenterats i denna översikt, rapporterar att arbetsgivare i regel är positiva till att anställa personer med funktionsnedsättning, så skiljer sig resultaten i hur stor andel som är positiva. En förklaring kan vara
att arbetsgivare som intervjuas personligen, svarar att de kan tänka sig att anställa
eftersom ett sådant svar kan betraktas som normativt önskvärt i intervjusituationen.
När arbetsgivaren istället svarar på liknande frågor i en enkät, är kanske det normativa
trycket lägre och svaren blir mindre positiva. Om vi istället sätter arbetstagarens upplevelse i fokus, uppger ca 20% av de tillfrågade i en enkätstudie om funktionsnedsattas
uppfattning om arbetsmarknaden, att de mött negativa attityder eller diskriminering
hos arbetsgivare (SCB, 2018).
Betydelsen av lönesubventioner för att anställa
Ser man till varför arbetsgivare väljer att anställa personer med funktionsnedsättning,
uppger arbetsgivare som deltagit i kvalitativa intervjuer, att samtliga är nöjda med
sin rekrytering, men att de inte hade anställt ifall det inte fanns anställningsstöd (i
detta fall lönebidrag) som kunde väga upp för minskad produktivitet (Gustafsson,
2014). Just lönesubventioner tas även upp i en studie av Behrenz m.fl. (2015) där de
presenterar svenska arbetsgivares attityder till anställning av personer med subventionerade löner, samt i vilka branscher och sektorer som anställningsstöden främst
används. Denna undersökning omfattade inte lönesubventioner för personer med
funktionsnedsättning utan för ”personer som är nya i Sverige, dels för deltagare i jobboch utvecklingsgarantin men även stöd till arbetsgivare som anställer personer som
uppfyller villkoren för ett nystartsjobb eller ett särskilt nystartsjobb” (Behrenz m.fl.,
2015, s. 6). Denna definition omfattar många av de som i denna text beskrivs stå långt
från arbetsmarknaden.
Undersökningen visar att arbetsgivare med färre högskoleutbildade i sin personalstyrka, i större utsträckning än andra använder lönesubventionerade anställningar
(ibid. 32). Detta resultat verkar bekräfta studierna kring vilka yrken som är vanligast
förekommande bland utomeuropeiskt födda, personer utan gymnasieutbildning
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samt personer med funktionsnedsättning som vi diskuterat ovan. Författarna uppger
även, att arbetsgivare inom privat sektor oftare använder sig av lönesubventioner, än
arbetsgivare inom både offentlig och ideell sektor. Detta kan tyda på att privata arbetsgivare är bättre än arbetsgivare i övriga sektorer på att inkorporera personer långt från
arbetsmarknaden i sin personalstyrka. En annan tolkning kan vara, att privata arbetsgivare ser ett ekonomiskt intresse i att sänka sina lönekostnader via subventionerade
anställningar.

Diskussion
Avslutningsvis går det att dra några sammanfattande resultat från de studier som beskrivits i denna kunskapsöversikt. För det första, arbetar personer som anses stå långt
från arbetsmarknaden men som idag är i förvärvsarbete, vanligen i inträdesjobb inom
lokalvård och hotell- och restaurangbranschen. Andra branscher som är framträdande,
är vård och omsorg, detaljhandel och tillverkningsindustri/produktion13. Detta resultat torde inte vara överraskande med tanke på att dessa yrkesområden traditionellt
sysselsätter mycket personal, samtidigt som kompetenskraven inte är allt för höga.
Att resultatet inte överraskar, förringar dock inte dess värde. Utifrån denna kunskap
kan matchare, och liknande professioner, på ett bättre sätt rikta sina resurser för att
maximera effekten av sina matchningar. För mig framträder två möjliga inriktningar:
1. Att i än högre grad matcha personer långt från arbetsmarknaden mot de branscher
där dessa målgrupper redan idag anställs.
2. Att i högre grad skapa och underhålla samarbete med arbetsgivare inom de branscher där personer långt ifrån arbetsmarknaden inte är lika vanligt förekommande.

13 Ett intressant lokalt undantag är Helsingborg. Där sysselsatte transportbranschen år 2016 ca 8% av de förvärvsarbetande. Detta är nästan dubbelt så mycket som riket (Business Helsingborg, 2018). Inom branschen finns många arbetstillfällen, till exempel lagermedarbetare och truckförare, som inte kräver hög kompetens, vilket gör det lättare för matchare att
samarbeta med arbetsgivare inom transportbranschen. Detta exempel illustrerar att det rimligen förekommer lokala och
regionala variationer, som inte framkommer i resultaten från de studier som diskuterats här.
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Ett tydligt resultat från studien är att arbetsgivare som tidigare anställt en person med
lönesubvention, i mycket högre grad är benägna att anställa ytterligare personer ur
denna målgrupp (Behrenz m.fl., 2015, s. 32). Resultatet stöds även av en kvalitativ undersökning där anställande chefer har intervjuats och som redovisas i samma rapport.
Många av de intervjuade cheferna framhöll just tidigare, och i 94% av fallen även goda,
erfarenheter av lönesubventionerade anställningar, som grunden till varför de överväger sådana anställningar även i framtiden (ibid., s. 73 & 35). Författarna poängterar att
en viktig uppgift för myndigheter och aktörer som önskar få fler personer som är långt
från arbetsmarknaden ut i arbetet, är att sprida information via exempelvis marknadsföringskampanjer. Sådana kampanjer bör riktas framför allt till arbetsgivare som tidigare inte anställt med anställningsstöd, så att dessa ska kunna överväga möjligheten.

VAR ANSTÄLLS PERSONER SOM ÄR L ÅNGT FRÅN ARBE TSM ARKN ADEN?

Den första inriktningen har positiva effekter, eftersom den kan maximera matchningen så att fler får jobb. Arbetsgivare inom dessa branscher kan förmodas ha större
kunskap om, samt tidigare erfarenhet av, att anställa personer långt från arbetsmarknaden. Förmodligen har matchare, och liknande professioner, även redan upparbetade
kontaktnät bland dessa arbetsgivare. Samtidigt kanske det finns en risk för att det
uppstår ”mättnad” inom dessa branscher, eftersom de redan idag anställer många personer som inte får anställning någon annanstans. Den andra inriktningen kan erbjuda
större motstånd, eftersom arbetsgivarna här kanske inte har lika mycket kunskap eller
erfarenhet och det kan saknas upparbetade kontaktnät till arbetsgivare. Samtidigt kan
dessa branscher även ses som en outnyttjad resurs; rimligen bör det finnas arbetsgivare som önskar bidra till att personer långt från arbetsmarknaden får ett jobb, även
inom dessa branscher. Den ena inriktningen utesluter inte den andra, men genom att
synliggöra skillnaderna kan vi upprätta mer riktade arbetsgivarkontakter.
Vissa av de studier jag redovisat, visar att arbetsgivare med få anställda är bättre
på att anställa personer långt från arbetsmarknaden, medan andra studier visar det
omvända. Rent principiellt kan man argumentera för att större företag har fler resurser,
och kan känna större säkerhet i att anställa en person som kräver anpassning eller
extra handledning. Samtidigt kan stora företag och organisationer vara bundna till
mer rigida och institutionaliserade arbetssätt, medan mindre företag snabbare kan
besluta om att anställa en person långt från arbetsmarknaden. Utifrån de resultat som
granskats i denna översikt, hittar jag inget tydligt mönster som ger mer stöd åt det ena
eller det andra argumentet.
En annan lärdom från de resultat som presenterats, är att tredjepartsaktörer behövs
som ett ”smörjmedel” för att få arbetsgivare att överväga att anställa personer långt
från arbetsmarknaden. I såväl den australiensiska som i den svenska forskning som
diskuterats här, fastslås det att den arbetsgivare som väl tagit steget att anställa
en person långt från arbetsmarknaden (då ofta med en lönesubvention), därefter är
avsevärt mer benägen att anställa ytterligare personer ur denna grupp. Tredjepartsaktörer kan vara matchare från exempelvis kommun eller arbetsförmedling, men även
branschorganisationer, företagsföreningar eller liknande. För att dessa tredjepartsaktörer ska kunna få arbetsgivare att överväga att anställa personer långt från arbetsmarknaden, krävs dock att de åtnjuter förtroende hos arbetsgivarna.
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Digitalt utanförskap och nyanländas
möjlighet till etablering

D I G I T A LT U T A N F Ö R S K A P O C H N Y A N L Ä N D A S M Ö J L I G H E T T I L L E T A B L E R I N G

Maria Andreasson Kadhem
Det digitala utanförskapet i Sverige är ett aktuellt ämne som belyses från olika håll,
dock sällan med fokus på nyanlända. De nyanländas digitala utanförskap kan ses
som djupare, eftersom det även kan innefatta avsaknad av kunskap om samhället och
dess funktioner. Det finns förslag på att stat och kommun ska satsa mer på digital
inkludering, men dessa förslag beskriver inte hur detta ska gå till. I den här översikten
belyser jag vikten av åtgärder för digital inkludering av nyanlända, eftersom ett digitalt
utanförskap i dessa grupper kan leda till att de får svårare att etablera sig i det svenska
samhället.

Inledning
Digitalt utanförskap är en av vår tids utmaningar. Internetstiftelsens undersökning
Svenskarna och internet (2018), visar att cirka 1,1 miljoner personer lever i digitalt
utanförskap i Sverige idag. Undersökningen ser digitaliseringen som en demokratifråga, digitalt utanförskap innebär en ojämn tillgång till samhällets funktioner mellan olika
grupper i samhället (Berglund, 2018).
Digitaliseringen i det svenska samhället går fort, men trots att Sverige är ett av de
länder där de flesta har tillgång till internet och använder webbaserade tjänster, står en
stor grupp människor utanför det digitala samhället. De rapporter som belyser frågan
om digitalt utanförskap, visar på ett samband mellan digitalt utanförskap, ålder och
utbildning. De grupper som med stor sannolikhet omfattas av ett digitalt utanförskap,
är personer över 74 år, utrikesfödda personer med ringa eller ingen formell utbildning
samt personer med funktionsnedsättningar. Den grupp som lyfts fram som särskilt
utsatt är nyanlända med flyktingbakgrund (Umecon, 2016).
I min roll som integrationshandläggare på Arbetsmarknadsförvaltningen (AMF) i Helsingborg, möter jag nyanlända som saknar kunskap om hur de ska hantera vardagsärenden som myndighetskontakter, att betala räkningar och annat som kräver digital
kompetens. Som nyanländ saknar man ofta även kunskaper om samhällets uppbyggnad och struktur. Man är ju, precis som benämningen signalerar, ny i det svenska
samhället. Detta leder till frustration över att inte kunna vara självständig, sköta sina
vardagsärenden eller fullt ut förstå vilka roller olika myndigheter och kommunen spelar
i ens liv. Utmaningen kan här bli dubbel: att förstå myndighetssamhället samt lära
sig att hantera den digitala infrastrukturen. För att minska det digitala utanförskapet,
startade jag en kurs i digital inkludering för nyanlända. Läraren på kursen är själv nyan-
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länd och i fokus står digital kompetens och samhällsinformation. Som ett resultat av
kursen har mitt intresse för nyanländas digitala utanförskap fördjupats och med denna
text avser jag att belysa den kunskap jag inhämtat inom området.

Syfte, frågeställningar och tillvägagångssätt

Mina frågeställningar är:

•
•

Vad finns det för forskning om relationen mellan digitalisering, digitalt utanförskap
och nyanlända?
Finns det beprövade metoder för att öka nyanländas digitala inkludering i Sverige?

Kunskapsöversikten bygger på en litteraturstudie. Det material jag använt, har samlats
in via sökningar på Google och omfattar material från myndigheter, tidningar, universitet och utredningar. Det finns en mängd litteratur som behandlar digitalt utanförskap
generellt. Min avsikt har dock varit att hitta litteratur som specifikt belyser situationen
för de nyanlända i Sverige.
Kunskapsöversikten vilar också på de kunskaper och erfarenheter som jag samlat på
mig under de två år som jag har arbetat med nyanlända och deras digitala utanförskap
inom Helsingborgs stad, inte minst genom den kurs för nyanlända som presenterades
ovan. Denna erfarenhetsbaserade kunskap har varit min inspiration.

Definitioner
Med digitalt utanförskap, eller digital klyfta, menas avståndet mellan dem som nyttjar
och tar till sig ny digital teknik och dem som inte har tillgång till, eller kunnande nog, att
nyttja denna teknik (Umecon, 2016).
Med digitalt innanförskap menas i korthet förmåga, vilja och kunskap att använda
hårdvara som datorer, läsplattor och smartphones samt kunskap om hur man använder olika webbtjänster. Utvecklingen inom den digitala tekniken går dessutom snabbt,
så för ett digitalt innanförskap krävs även att man hänger med i teknikutvecklingen
(Umecon, 2016).
Nyanländ är någon som har beviljats uppehållstillstånd för bosättning på grund av
flyktingskäl eller andra skyddsskäl. Även anhöriga till dessa personer anses vara ny-
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Syftet med den här kunskapsöversikten är att sammanfatta kunskapsläget kring
åtgärder för att förebygga digitalt utanförskap för nyanlända. Genom att samla den
kunskap som finns om det digitala utanförskapet för nyanlända, vill jag utveckla det
integrationsarbete jag utför som integrationshandläggare. Förhoppningen är också att
även andra verksamheter ska kunna ha nytta av min kunskapsöversikt.

D I G I T A LT U T A N F Ö R S K A P O C H N Y A N L Ä N D A S M Ö J L I G H E T T I L L E T A B L E R I N G

anlända. En person är nyanländ under tiden som han eller hon omfattas av lagen om
etableringsinsatser, det vill säga två till tre år (Länsstyrelsen, 2017).
Med etablering avses det etableringsprogram som nyanlända i åldrarna 20 till 64 år
erbjuds att delta i. För att omfattas av etableringsprogrammet måste den nyanlände nyligen fått ett uppehållstillstånd som flykting, skyddsbehövande eller anhörig.
Programmet gör dock ingen skillnad på om personen i fråga har tillfälligt uppehållstillstånd (TUT) eller permanent uppehållstillstånd (PUT). Arbetsförmedlingen ansvarar
för programmet och erbjuder individuellt utformade insatser och stöd. Målet är att den
nyanlände så snart som möjligt ska lära sig svenska, hitta ett jobb och klara sin egen
försörjning (Arbetsförmedlingen, 2019).

Digitalisering i Sverige ur ett historiskt perspektiv
Tanken på ett inkluderande, digitalt Sverige har funnits länge. Sveriges it-politiska mål
har länge varit att Sverige ska ha bredband i världsklass samt att alla hushåll och
företag bör ha goda möjligheter att använda sig av elektroniska samhällstjänster och
service via bredband (prop. 2009/10:193).
Olika offentliga aktörer i Sverige har tidigare sjösatt insatser för ökad digitalisering.
Satsningen med lånedatorsystemet, som infördes 1998, nådde över 100 000 hushåll
som annars inte hade köpt dator. Statskontorets rapport Lånedatorsystemet: gratis
för arbetsgivaren, dyrt för stat och kommun (2005:14), poängterar att huvudmålet
med satsningen var att öka tillgängligheten samt att bidra till ett it-samhälle för alla
(Statskontoret 2005:14).) En annan, tidigare satsning är utbildningsaktiviteter med
ECDL (European Computer Driving Licence) som plattform, det vill säga det europeiska
datorkörkortet. Omkring 300 000 personer i Sverige har tagit detta körkort, men också
här har kostnaderna för stat och kommun visat sig vara stora. Dessa stora satsningar
är två av många faktorer som bidragit till Sveriges digitalisering. Samtidigt har kostnaderna varit höga, omkring 10 miljarder kronor, och kostnadseffektiviteten i insatserna
har ifrågasatts (Umecon, 2016).
It-utvecklingen är en av de starkaste krafter som förändrat världen de senaste två
decennierna (Davidsson & Thoresson, 2017). Sverige har många nyanlända som också
ska med på den digitala resan.

Nyanländas digitala utmaningar
Svenska stadsnätsföreningen tog 2016, i samarbete med Umecon, fram en studie om
digitalt utanförskap. Anledningen till att de gjorde studien, var att digitalt utanförskap
var ett omdiskuterat ämne som det saknades evidensbaserad kunskap kring. Författarna till studien samlade en mängd vetenskapliga rapporter och kunde utifrån dem
identifiera fem olika barriärer för de som lever i digitalt utanförskap: bristande kunskap,
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bristande förmåga, bristande motivation, bristande tillgång till internet och bristande
tillgång till hårdvara. Studien visar att lågutbildade människor som flytt till Sverige från
länder med mycket begränsad digital och ekonomisk utveckling är särskilt utsatta
(Umecon, 2016).

•

•
•

En grupp saknar nioårig grundskola, vilket innebär att de med nuvarande utbildningsgrad saknar realistiska möjligheter att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden. Detta är en grupp som i första hand behöver goda möjligheter till
sammanhållen grundläggande utbildning. Eftersom många i denna grupp är unga,
har de en lång tid på arbetsmarknaden framför sig, något som gör utbildningssatsningarna motiverade.
En andra grupp har god utbildning och goda möjligheter till etablering. Denna
grupp är främst i behov av en stark och matchningsinriktad arbetsmarknadspolitik. Centrala verktyg här är effektiva vägar för validering av formell utbildning och
kompetens.
En tredje grupp har utbildning som behöver kompletteras, och är i behov av flera
vägar till arbete än vad som erbjuds idag. Även för denna grupp behövs breda vägar
till utbildning som stärker möjligheten till arbetsmarknadsetablering. I utvecklingen
av nya vägar har arbetsmarknadens parter en viktig roll att spela. Avtal mellan parterna kan till exempel möjliggöra arbete kombinerat med studier. På så sätt skulle
individerna kunna komma in på arbetsmarknaden, samtidigt som de kompletterar sin utbildning i syfte att skapa långsiktiga förutsättningar att möta kraven på
arbetsmarknaden.

Om vi tittar på vilka länder de asylsökande kom ifrån under perioden 2002 till 2015,
är de i storleksordning Syrien, Irak, Afghanistan, Somalia, Eritrea och Iran (Umecon,
2016). I många av dessa länder används generellt digitala tjänster i mycket lägre grad
än i Sverige. Internetanvändande, e-tjänster, publika webtjänster och e-legitimation
saknas eller erbjuds i betydligt mindre omfattning (LO, 2016).
I mitt dagliga arbete möter jag nyanlända som har svårt att tillgodogöra sig sin etablering eftersom deras vardag inte fungerar optimalt. Att det är så kan så klart bero på
flera olika faktorer, men de faktorer som jag ser sticker ut är att många nyanlända inte
har ett helhetsgrepp om sin situation. De kan till exempel ha svårigheter med att betala
sina räkningar och få en överblick över sin ekonomi, att förstå var olika ersättningar
KUNSKAPSRESAN
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Sverige har under de senaste åren haft ett kraftigt växande asylmottagande. År 2013
sökte över 50 000 personer asyl i Sverige, antalet steg till över 80 000 år 2014 och
under 2015 uppgick antalet asylsökande till 160 000. LO:s rapport Kunskapsklyftor raserar den svenska modellen: en strategi för stat och parter från 2016, visar att gruppen
nyanlända kan sägas tillhöra tre, relativt jämnstora, grupper:

kommer ifrån och hur det hänger ihop, att få klarhet i vilka rättigheter och skyldigheter
man har, hur man söker bostad eller hur man följer sina barns skolgång. Min erfarenhet är, att när nyanlända får lära sig att sköta sin ekonomi inom ramen för de svenska
systemen samt får en samhällsintroduktion som är möjlig att förstå, öppnas nya
möjligheter. När man fått kunskap som gör det möjligt att ordna det vardagliga livet,
har man också lättare för att lära sig svenska, söka jobb och vara delaktig i samhället.
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It-politikens mål
Regeringens mål för den svenska it-politiken är att Sverige ska bli bäst i världen på att
använda digitaliseringens möjligheter. Att ta till vara på digitaliseringens möjligheter
är dock inget självändamål, utan syftar till att bidra till ett samhälle som är bra att leva
i och som kännetecknas av en hållbar ekonomisk utveckling och samhällstjänster
av hög kvalitet (prop. 2009/10:193). För att digitaliseringen ska kunna bidra till dessa
samhällsmål, krävs dock att alla grupper i samhället har tillgång till it-tekniken. Trots
det visar en enkät från Svenska stadsnätsföreningen, att mer än varannan kommun
avstår från åtgärder som stöttar till exempel flyktingar och andra som lever i digitalt
utanförskap (Dagens Samhälle, Torbjörn Carlbom).
I en intervju i Svenska dagbladet (27 oktober 2016), påpekar dåvarande digitaliseringsministern Peter Eriksson (MP) på att det ”behövs ett tydligare ledarskap från statens
sida för att minska utanförskapet”. Han menar vidare att det ”behövs utbildningsinsatser för nyanlända och alla andra samhällskategorier”.

Kommunens roll
Sverige har en stor offentlig sektor i form av myndigheter, landsting och kommuner,
en sektor som spelar en stor roll i medborgarnas liv. Särskilt kommunerna har ett
omfattande uppdrag när det gäller samhällsservice för sina invånare. Allteftersom
denna samhällsservice digitaliseras, uppstår en form av leveransproblem när invånaren inte har förväntade förutsättningar. Det blir då en demokratifråga och ett ansvar för
kommunerna att möjliggöra digital inkludering för samtliga invånare.
Tre studenter på en utbildning i statsvetenskap vid Linköpings universitet, har i sin
mastersuppsats visat att det hos flera av de kommuner som undersöktes finns en
otydlighet i hur man ska arbeta med digital inkludering. Författarna menar att en
sådan otydlighet ökar risken för att det digitala utanförskapet växer om ingenting görs
omedelbart. Särskilt gäller detta den äldre och den nyanlända befolkningen. Rapporten
fokuserar på bibliotekens möjligheter att möta upp behovet hos invånarna. De menar
att biblioteken är en nyckelspelare i arbetet för att minska det digitala utanförskapet,
men menar att biblioteken dels måste få resurser för detta, dels att deras arbete
måste kompletteras med stöd från regioner, kommuner, näringsliv och civilsamhället
(Getachew m.fl, 2017).
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I rapporten Digitalisering av kommunal socialtjänst (2018), ett forskningsprojekt i
samarbete mellan Lunds universitet och Helsingborgs stad genom stadens FoU-enhet
och socialförvaltningen, påpekar författarna att kommunens sätt att ge service och
information, inte alltid är anpassat till invånarnas förutsättningar. Detta kan bero på
administrativa hinder och organisatoriska stuprör (Svensson och Larsson, 2018). Denna slutsats kan kanske i än högre grad sägas gälla för de nyanlända, som möter en ny
kontext än vad man är van vid, och där mottagarlandet inte nödvändigtvis har förstått
den nyanländes behov.

Diskussion
Det digitala utanförskapet i Sverige är vida omdiskuterat, men det saknas djupare
kunskaper om nyanländas digitala utanförskap. Eftersom det fortfarande saknas studier inom området, har jag inte kunnat besvara frågan om vilka metoder som är mest
effektiva för att inkludera nyanlända i digitaliseringens Sverige. Det som forskningen
visar är dock att det krävs utbildningsinsatser i digitala frågor. Personer med låg utbildning och/eller bristfällig digital kompetens, riskerar att få svårare att få tillträde till den
svenska arbetsmarknaden. Målgruppen nyanlända är inte en homogen grupp, men det
de har gemensamt är, att de vid ankomst till Sverige oftast saknar arbete, och att de
behöver introduceras till de nya digitala arenor som används här.
Att verka för digital inkludering av nyanlända kräver en strategi för hur gruppen ska
kunna anamma digitaliseringens möjligheter. Eftersom gruppen är heterogen, krävs
också en förståelse av de nyanländas olika förkunskaper, behov och möjligheter att
tillgodogöra sig kunskapen.
Nyanlända har olika digitala kunskaper vid ankomst till Sverige, men oavsett förkunskaper behöver många kompetenshöjande insatser för att integreras på Sveriges
digitala arenor. Som nyanländ behöver man även få hjälp att förstå samhället som
helhet och dess funktioner, så att den digitala inkluderingen sker i en kontext som är
relevant för individen.
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Digital inkludering är viktigt för individen, men även för kommunen. En låg digital inkludering påverkar möjligheten att söka och få arbete, och många kommuner tampas
idag med en försörjningskvot där allt färre personer i arbete, ska bidra till försörjningen av allt fler som inte arbetar. Parallellt med detta, ökar medborgarnas krav på hög
tillgänglighet och hög kvalitet på samhällstjänster. Kommunerna har ansvar för att alla
kommuninvånare, oavsett behov, nås av samhällsservicen (Umecon, 2016). Efter hand
som allt mer av samhällsservicen digitaliseras, krävs också att det blir möjligt för alla
invånare att utveckla en digital kompetens. Frågan om digitalisering är därmed direkt
kopplad till kommunens ansvar för en jämlik samhällsservice. Som ett konkret exempel kan nämnas att försörjningsstödet i Helsingborg håller på att robotiseras.
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Kommunerna skulle kunna erbjuda digitala servicecenter till invånarna, för att ge stöd
i utvecklingen av digital kompetens. En kommunal aktör som skulle kunna bidra till ett
minskat digitalt utanförskap genom att erbjuda digitala center, är biblioteken. För att
kunna göra detta, behöver dessa dock tilldelas extra resurser (Berglund, 2018).
För att förbättra sitt arbete mot digitalt utanförskap behöver kommunerna också bli
bättre på att samla in data kring nyanländas behov av digitalisering. Kommunernas
kunskap om målgruppens behov måste utvecklas, så att de insatser man genomför
verkligen leder till digital inkludering för de nyanlända. Möjliga insatser skulle kunna
vara att erbjuda grundläggande it-utbildning som en del i etableringsprocessen samt
att utveckla strategier för hur digitaliseringen kan utnyttjas bättre i integrationsarbetet.
På så sätt kan frågan om digitalt utanförskap ses både ur ett samhälls- som individperspektiv, och digitalt utanförskap kan sättas i kontexten av övrigt utanförskap. Brist
på digital kompetens hindrar effekten av integrationspolitiska insatser som syftar till
ökad egenmakt och egenförsörjning. Att öka den digitala inkluderingen kan i sin tur
bidra till en förbättrad integration av nyanlända (Umecon, 2016). Digitalisering bör
således ses som en viktig faktor i integrationsarbetet.

Egna reflektioner
Mina egna reflektioner, både utifrån de studier jag tagit del av och mina egna erfarenheter, är att det är tydligt att nyanlända behöver erbjudas utbildning för att kunna ta
del av det digitala Sverige. Ett sätt att organisera sådan utbildning på, kan vara att låta
nyanlända lära nyanlända. Det är viktigt att se den potential som finns i de människor
som har kommit hit. Den kurs jag själv har startat upp, Digital Inkludering: nyanlända lär
nyanlända, kan ses som ett konkret exempel på en sådan insats. Eftersom det är andra
nyanlända som står som lärare och förebilder, fångar vi upp de nyanländas behov och
undervisar på ett sätt som verkligen når fram.
Framtiden kommer att utvisa vilka metoder som fungerar bäst. I nuläget är det av vikt
att de som jobbar med nyanländas digitala utanförskap i olika kommuner, delar med
sig av sina erfarenheter. På så sätt kan vi lära av varandra och erbjuda nyanlända i
Sverige en effektiv digital inkludering. Det är en sak att ha långt framskridna digitala
tjänster, en annan att se till att användarna av tjänsterna faktiskt kan ta del av dem.
Digitalisering ger många möjligheter och vi kan välja att se digitaliseringen som en
möjlighet till inkludering och integration.
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Delat beslutsfattande: framtidens
arbetssätt inom socialtjänsten?
Matilda Berg och Sandra Broström
I evidensbaserat arbete är det viktigt att involvera brukaren i det arbetet som sker med,
och runt brukaren. En bra metod för att göra detta är ”shared decision making” (SDM).
SDM är ett arbetssätt som syftar till att öka brukares delaktighet i planeringen av den
vård och omsorg som brukaren har behov av. Grundtanken i SDM är att all planering
ska göras i samråd mellan den professionella aktören (till exempel socialarbetaren)
och brukaren (Socialstyrelsen, 2012). I Sverige har SDM översatts till ”delat beslutsfattande” (DBF), och det är den termen som vi i fortsättningen kommer att använda.

Syftet med kunskapsöversikten är att klargöra om det finns möjlighet att använda DBF
inom socialtjänsten och Arbetsmarknadsförvaltningen i Helsingborgs stad. Vi ställer
oss frågorna:

•
•
•
•

Vad innebär metoden delat beslutsfattande?
Finns det ny, relevant forskning om metoden?
Har man i Sverige applicerat metoden inom socialtjänsten?
Har metoden utvecklat några verktyg/digitala verktyg?

Vårt tillvägagångsätt
För att besvara våra frågor, inledde vi med att läsa Socialstyrelsens skrift Shared
decision making: en introduktion till delat beslutsfattande inom psykiatrisk vård (2012).
Vår ledare för Kunskapsresan, Harald Gagner, gav oss även rådet att kontakta Pia
Nykänen, forskare vid institutionen for pedagogik, kommunikation och lärande vid
Göteborgs universitet, som har expertkunskaper i ämnet. Vi tog därför kontakt med Pia
Nykänen via e-post. I vårt e-postmeddelande beskrev vi bakgrunden till vår studie samt
våra frågeställningar. Med hjälp av Nykänen fick vi också via e-post kontakt med Ulrika
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Arbetsmarknadsförvaltningen (AMF) i Helsingborgs stad, har under de senaste åren
arbetat med att implementera strukturer som ska leda till ökat invånarinflytande i
förvaltningen, samt ge befogenhet till invånaren att styra sin egen planering. I kombination med socialtjänstens införande av evidensbaserat arbete, har förvaltningens ambitioner kring invånarinflytande förstärkt vår vilja att undersöka den eventuella nyttan
och värdet av DBF. Eftersom vi själva är verksamma inom socialtjänsten, har vi valt att
fokusera den här forskningsöversikten på forskning om DBF just inom det området.

Bergström vid Socialstyrelsen samt Sveriges kommuner och landsting (SKL). Förutom den information som vi fått genom direktkontakt med dessa forskare, har vi även
använt oss av Google scholar för att söka relevant forskning om SDM och DBF.
De studier och rapporter vi använt, har valts ut dels utifrån rekommendationer, dels utifrån graden av tillgänglighet. En väsentlig svårighet som vi har mött är att det finns lite
svensk forskning kring metoden, inte minst med fokus på socialtjänsten. Vad vi kan se
handlar det mesta av forskningen om hur metoden har tillämpats i olika sammanhang
inom vården. Vi anser dock att det finns goda skäl att tro att metoden kan användas
inom socialtjänsten, givet att kontexten så som lagar och möjligheter kan konkretiseras och synliggöras i relationen mellan klient och den professionella aktören.

D E L AT B E S L U T S FAT T A N D E

Vad innebär delat beslutfattande?
DBF beskrivs enligt Socialstyrelsen (2012, 2015) som en metod för ökad delaktighet. Metoden innebär att den professionella aktören och klienten jämbördigt utbyter
information och gemensamt tar ställning till olika behandlings- och insatsbeslut. Den
professionella aktören bidrar med expertkunskap och evidensbaserade behandlingsmetoder, förklarar deras för- och nackdelar samt uppmuntrar klienten att ta aktivt del
i beslutet kring sin behandling/insatser. Klienten bidrar med sina erfarenheter av att
leva med en viss problematik och beskriver sina behov, preferenser och värderingar
(Socialstyrelsen, 2015). Socialstyrelsen (2012, 2015) beskriver även en modell för
arbetsgången i delat beslutsfattande. Beslutsprocessen beskrivs utifrån nio steg:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Uppmärksamma att ett beslut behöver fattas.
Beskriva och tydliggöra de inblandades roller och ansvar.
Presentera behandlingsalternativ.
Informera om nytta och risker med de olika alternativen.
Undersöka vård- eller omsorgstagarens förståelse, värderingar och förväntningar.
Identifiera inblandade personers önskemål.
Diskussion med samtliga inblandade.
Fatta ett beslut som alla samtycker till.
Planera uppföljning.

Genom att arbeta igenom beslut på detta strukturerade sätt, främjar DBF klientens
inflytande över de beslut som fattas. En sådan delaktighet ökar också klientens benägenhet att följa dessa beslut. DBF har främst utvecklats och används inom vården,
med syfte att vårdpersonalen, i samspel med patienten, skall komma fram till den
bästa, tillgängliga vården för den enskilda patienten (Socialstyrelsen, 2012). Metoden
har främst använts inom primärvården som en metod för att öka brukarinflytandet i
verksamheten (Sandberg & Wieselgren, 2014).
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I Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni eller
schizofreniliknande tillstånd (2018), rekommenderas DBF som beslutsstöd när vård
och omsorgsåtgärder planeras. Anledningen är att DBF ger brukaren en ökad känsla av egenmakt och skapar en bättre relation till behandlaren. Metoden anses även
hjälpa personal inom sjukvården och socialtjänsten att bättre strukturera arbetet med
att uppfylla lagstiftningens krav på information, delaktighet, samtycke och individuell
planering (Socialstyrelsen, 2018).
Det finns dock flertalet andra definitioner av DBF än Socialstyrelsens. DBF är en mycket brokig flora av idéer, med flera olika definitioner och tillämpningar. Detta medför risker att kommunikation mellan enskilda forskare och discipliner försvåras. Något som
sannolikt också påverkar möjligheterna att tillämpa resultat från olika håll i konkret
arbete med DBF (Munthe, C., Nykänen, P. & Sandman, L., 2015).

Finns det ny, relevant forskning om metoden?

Evidensläget för metoden DBF är fortsatt oklart, inte minst eftersom de studier som
finns idag endast visar på blygsamma positiva effekter (Munthe, C., Nykänen, P. &
Sandman, L., 2015). Trots det finns det vissa belägg för att DBF skapar så kallad
”empowerment”, en subjektiv känsla av delaktighet i behandling, upplevd självförmåga
samt autonomi (Schön m.fl., 2018).
I Sverige och i övriga skandinaviska länder har DBF enbart implementerats i mycket
begränsade former (Schön m.fl., 2018). Socialstyrelsen (2018) menar att en av orsakerna till att DBF inte fått ett större genomslag i svenska verksamheter, kan vara att
det saknas ett formaliserat stöd för att införa arbetssättet. En annan orsak kan vara
bristen på svenska översättningar av de handböcker som finns utgivna.
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Det finns inte mycket ny forskning i nuläget. Tidigare, internationell forskning om DBF
har dock visat att när personer inom somatisk vård erbjuds att vara mer delaktiga i
sina vårdbeslut, ökar både patientens kunskap om behandlingsalternativ och deras
följsamhet under behandlingen (Socialstyrelsen, 2012). Samtidigt leder DBF till att det
sker färre avbrott i behandlingen. I sin rapport Om vård- och omsorgstagares delaktighet (2015), lyfter Socialstyrelsen fram att det finns ett visst vetenskapligt stöd för
att DBF ger en positiv effekt också inom missbruks- och beroendevård. Det har även
gjorts några få studier kring DBF inom psykiatrin, men där har ingen av studierna
kunnat påvisa några större hälsofördelar för de patienter som tagit del av metoden.
Däremot fann man att personer som ingick i interventionsgrupper där DBF användes,
ökade sina kunskaper om de egna tillstånden (Socialstyrelsen, 2015).

Har man i Sverige applicerat metoden inom socialtjänsten?

D E L AT B E S L U T S FAT T A N D E

När det gäller socialtjänsten är det svårt att införa en generellt framtagen modell för
DBF, eftersom verksamheten styrs av lagstiftning. Dessutom finns det inte några
studier eller undersökningar som visar hur DBF skulle kunna fungera inom socialtjänsten. Därför är det viktigt för socialtjänsten att besvara grundläggande frågor som: ”vad
innebär delat beslutsfattande inom vår myndighet/förvaltning?”; ”varför innebär det
detta?” samt ”vilka värden vill DBF främja och lyfta fram?” (Munthe, C., Nykänen, P. &
Sandman, L., 2015).
Om vi tittar mer specifikt på möjligheten att införa DBF inom försörjningsstödet, finns
det stora hinder då lagarna gällande exempelvis riksnorm styr detta. Dessa lagar sätts
av politiker på hög nivå, men även de kommunala politikerna sätter sin prägel på vad
som är möjligt genom policys. En klient kan aldrig direkt påverka vilken summa som
utgör riksnormen. Dock kan den påverka en del av de kriterier som måste uppfyllas,
så som inskriven eller inte inskriven på arbetsförmedlingen eller genom att informera
om sin hälsa. Det är därmed svårt att se hur beslutfattande inom försörjningsstödet
skulle kunna organiseras annorlunda med hjälp av DBF utifrån vad den professionella
aktören kan eller inte kan godkänna som utgift som ingår i skälig levnadsnivå (Munthe,
C., Nykänen, P. & Sandman, L., 2015).
I vissa kommuner, såsom Skellefteå kommun, har flertalet medarbetare inom socialtjänstens socialpsykiatri och funktionshinderområde gått utbildning i DBF. Metoden
används främst vid samordnad individuell planering (SIP) och omnämns även användas i samband med insatsen case manager14 (Sandberg & Wieselgren, 2014).

Har metoden utvecklat verktyg/digitala verktyg?
I rapporten Shared decision making: en introduktion till delat beslutsfattande inom
psykiatrisk vård (Socialstyrelsen, 2012) omnämns flera verktyg som kan användas vid
delat beslutsfattande. Verktygen har god reliabilitet och validitet, men inget av dem
finns ännu i svensk översättning. Forskare knutna till Centrum för evidensbaserade
psykosociala insatser för personer med psykisk funktionsnedsättning (CEPI), har i en
rapport undersökt upplevelsen av att använda dessa verktyg för att mäta effekterna av
DBF. I de fall som beskrivs i rapporten, har verktygen översatts till svenska och testats
av medarbetare och brukare inom socialtjänstens socialpsykiatriska verksamheter.
Rapporten konstaterar att verktygen kan betraktas som relevanta och användbara
för att stödja utvecklingen av DBF i Sverige. Författarna menar att de tre översatta
verktygen kan bidra till en strukturerad dialog och informationsutbyte mellan brukare

14 Case Management är ett samlingsnamn för ett antal stödmodeller vars gemensamma nämnare är att en vårdsamordnare så kallad Case Manager (CM) innehar en koordinerande funktion med ansvar för att utredning, planering och insatser
genomförs och följs upp med brukare/klient (Socialstyrelsen, 2018).
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och praktiker inom socialtjänstens och psykiatrins verksamheter (Svedberg & Schön,
2015).
Under senare år har internet kommit att bli ett allt mer användbart medel för beslutsstöd. Via internet är det enkelt att söka den senaste evidensen. Klienten kan själv
leta upp information om sin sjukdom och alternativa behandlingar. På internet finns
också övningar som kan hjälpa klienten att fatta ett välgrundat beslut (Socialstyrelsen,
2012). I en studie utvecklades ett sådant webbaserat verktyg för delat beslutsfattande.
Verktygets användarvänlighet testades sedan av klienter och personal inom socialpsykiatrin. Studiens resultat visade på goda förutsättningar för att skapa användarvänliga
webbaserade verktyg, men pekar samtidigt på att mer forskning krävs (Schön m.fl.,
2018).

Diskussion

Vad som emellertid inte framkommer, eller ens diskuteras, är hur DBF skulle kunna
användas inom socialtjänsten eller liknande myndigheter. Som mest konstateras att
erfarenheterna möjligtvis kunde vara relevanta även för socialtjänsten. I Socialstyrelsens rapport (2012) samt i rapporten Delat beslutsfattande och evidensbaserad praktik
inom socialtjänsten (Munthe, C., Nykänen, P. & Sandman, L., 2015) framkommer det
också att DBF definieras på en rad olika sätt, något som gör det svårt att presentera
en mer enhetlig bild av metoden och hur den skulle kunde tillämpas i praktiken inom
socialtjänsten. Skillnaderna i hur metoden definieras, bidrar även till svårigheter att
genomföra tillförlitlig forskning om DBF och metodens nytta och värde.
Det som gör bilden än mer komplex, är att det idag knappt finns någon samlad
information om vilka som använder metoden i Sverige. Denna situation försvårar
naturligtvis både kunskapsförmedling och kunskapsdelning. Vidare är det omöjligt att
fastställa om DBF i dagsläget är (eller inte är) en rimlig metod att tillämpa i socialtjänstens verksamhet.
En annan väsentlig brist i det material som vi har tagit del av, är att bilden av hur metoden används i praktiken är ensidig. DBF är en metod där både personal och brukare
har en viktig roll, men den litteratur som vi har läst har främst undersökt och utvärderat
hur socialarbetarna upplever DBF. Att så mycket av forskningen har ett så ensidigt
fokus, är ju en smula märkligt med tanke på att syftet med DBF är att öka individens
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I vår kunskapsöversikt har vi kunnat se att det finns en del rapporter som diskuterar
vad DBF kan betyda generellt. Ett exempel på sådana rapporter är Socialstyrelsens
Shared Decision Making: en introduktion till delat beslutsfattande inom psykiatrisk vård
(2012). Denna rapport är ett gott exempel på övriga studiers fokus och inriktning:
nästan all forskning om DBF fokuserar på tillämpningar inom vården.

delaktighet och att göra beslutandeprocessen så ömsesidig som möjligt. Dessutom är
det rimligt att anta att forskningen i första hand vänder sig till tjänstepersoner (det vill
säga individer med akademisk skolning i relevanta ämnen), inte brukare som kanske
saknar adekvat utbildningsbakgrund för att tillgodogöra sig denna typ av material.

D E L AT B E S L U T S FAT T A N D E

Utifrån den litteratur vi läst ses DBF främst som ett komplement till befintlig verksamhet. Ofta ses samordnad individuell planering (SIP) eller ”case manager” (CM) som
mötets huvudfokus, medan DBF används som metod inom ramen för dessa mötesformer i syfte att förstärka individens egenmakt genom att påverka innehållet i de planer
som tas fram.
Våra efterforskningar visar att få studier har genomförts med fokus på metoden DBF.
I de som gjorts understryks också behovet av mer forskning. Utifrån denna kunskapshorisont framstår det som tveksamt om det är rimligt att tillämpa DBF inom ramen för
socialtjänsten. Som forskningsläget ser ut idag, tycks det vara svårt att ens styrka att
metoden medför positiva konsekvenser för individen. Avsaknaden av tydliga positiva
effekter, kan dock ha lika mycket att göra med problem att mäta effekter (det är svårt
att fastställa vad som bidrar till hälsa respektive ohälsa i mätbara termer, inte minst
om en kvantitativ metod tillämpas i forskningen), som med metodens effektivitet i sig.
En annan aspekt är naturligtvis att DBF innefattar aspekter bortom hälsoeffekterna,
aspekter som kan vara väl värda att beakta. Exempel på sådana aspekter är metodens
påverkan på individens upplevelse av sin “egenmakt”, hens upplevelse av sin “integritet” och möjlighet att delta i ett demokratiskt samhälle.
Litteraturen beskriver att de ramar som till exempel omger försörjningsstöd, inte gör
det möjligt att använda DBF i sin grundform. Om en myndighet ändå vill använda
DBF inom dessa verksamheter, är det viktigt att myndigheten säkerställer att de delar
som plockas ur metoden inte medför skada för den enskilde. Det är också viktigt att
användningen av DBF inte väcker hopp om en form av inflytande, som inte är möjligt
utifrån det lagstadgade utrymme som den professionella aktören måste förhålla sig
till.
DBF erbjuder dock även intressanta möjligheter, till exempel kan DBF fungera som ett
stöd för att utforska och utveckla den digitala delen av socialtjänsten. Här har forskning visat att beslutsstöd kopplat till DBF kan öka brukarens upplevelse av att känna
sig delaktig och därigenom förhoppningsvis öka känslan av att äga sin planering.
Internet är något som många myndigheter/förvaltningar tar för givet att den enskilde
har tillgång till. Därför vore det naturligt att använda sig av digitala, internetbaserade
lösningar vid beslutsstöd. Många av DBF:s verktyg är dock i nuläget inte översatta till
svenska, något som försvårar en omedelbar tillämpning eftersom den ursprungliga
kontexten är en annan än den svenska. Översatta beslutsstöd som är tillämpliga i Sve-
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rige krävs för att få största möjliga genomslagskraft och för att DBF skall blir användbart i olika verksamheter.
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Ett evidensbaserat beslutstöd utifrån DBF skulle kunna implementeras i det som kallas
guideuppdraget15 inom AMF. Här skulle DBF kunna bidra till delaktighet, till en mer
strukturerad dialog samt till ett bättre informationsutbyte mellan invånare och praktiker. Då guideuppdraget är knutet till socialtjänstlagen begränsas dock användningen
av DBF också här. Eftersom myndighetsutövning ingår i detta uppdrag, blir en fullständig egenmakt i relation till sin planering inte möjlig. Därför är det viktigt att sådana
gränser klargörs, innan DBF implementeras i en verksamhet. Vid en omorganisering
där det är aktuellt att implementera DBF, är det alltså mycket angeläget att tydliggöra
sådana gränser, dels för att berörda tjänstepersoner ska ha klarhet över vilka befogenheter de har, dels för att brukaren ska vara informerad om vilka möjligheter hen har att
påverka sin planering. Ett sätt att göra detta på är att synliggöra den specifika kontext
i vilken brukare och tjänstepersoner samarbetar, för att därigenom kunna hitta möjliga
ytor för delat beslutsfattande, samtidigt som begränsningar gällande vad individen kan
bestämma över förklaras.
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Beslutsfattande socialsekreterares
handlingsutrymme inom verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd
SOCI ALSEKRE TERARES H ANDLINGSUTRYMME INOM EKONOMISKT BISTÅND

Erika Fagerqvist

Inledning
Handlingsutrymme i socialt arbete avser den del av arbetet där socialsekretaren gör
professionella bedömningar och fattar beslut. Formellt styrs handlingsutrymmet för
socialsekreterare inom verksamhetsområde ekonomiskt bistånd av Socialtjänstlagen (Socialtjänstlag, 2001:453). Eftersom Socialtjänstlagen är en ramlag finns det
allmänna råd, förordningar, kommunala direktiv, riktlinjer och lokala rutiner som stöd
för det praktiska arbetet. Domar i högre instans fungerar också som vägledande. I
olika verksamheter kan handlingsutrymmet därför se olika ut även fast verksamheterna omges av samma ramar. Detta leder till att handlingsutrymmet för beslutsfattande
socialsekreterare kan vara både föränderligt och otydligt. Vilka mandat finns på papper
respektive i praktiken? Vad behöver socialsekreterarna rådfråga om? Hur upprätthålls
medvetna, väl avvägda och rättssäkra beslut?
Tillitsdelegationen16 lyfter fram att handlingsutrymmet är en viktig princip för att
tillitsbaserad styrning och ledning ska fungera. Tillitsdelegationen menar att beslut på
högre nivå, i större utsträckning än idag, ska fattas av första linjens ledning och medarbetare. De menar också att dagens detaljstyrning bör undvikas eftersom den inte ger
önskad effekt. För att en sådan tillitsbaserad ledning och styrning ska kunna utvecklas,
behövs bland annat handlingsutrymme, tillit, kompetens och god samverkan (Tillitsdelegationen, 2017). Kanske bör beslutsfattande socialsekreterares handlingsutrymme
därför diskuteras, inte bara under utbildningen, utan också i praktiken i verksamheter
såsom ekonomiskt bistånd?
Syftet med denna kunskapsöversikt är att redogöra för relevant kunskap om vad som
påverkar handlingsutrymmet inom verksamhetsområde ekonomiskt bistånd. Syftet
är också att bidra med underlag för en vidare dialog som kan leda till att socialsekreterarens handlingsutrymme blir tydligare, och kan nyttjas i högre grad än vad som
sker idag. En förhoppning är att både socialsekreterare och ledning ska vilja beakta

16 Tillitsdelegationen är inrättad av regeringen för att, inom ramen för de befintliga regelverken, genomföra dels projekt
som främjar idé- och verksamhetsutveckling när det gäller kommunal verksamhet, dels projekt som omfattar hela styrkedjan (det vill säga styrning från den nationella nivån till genomförandet i kommuner och landsting). (Tillitsdelegationen,
2017)
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handlingsutrymmet och dess betydelse för organisation, medarbetare och invånare,
vid utveckling och styrning av verksamheten.
Följande frågeställningar har varit vägledande vid kunskapsinhämtandet:
Vad påverkar handlingsutrymmet för beslutsfattande socialsekreterare inom verksamhet ekonomiskt bistånd?
Vilka möjligheter och begränsningar finns för att utveckla och tydliggöra beslutsfattande socialsekreterares handlingsutrymme inom verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd?

Tillvägagångssätt
Arbetet med denna kunskapsöversikt har skett med stöd av projektet Kunskapsresan
och med hjälp av Torbjörn Hjort, docent i socialt arbete och universitetslektor vid
Lunds Universitet. För att bedöma källornas tillförlitlighet, bör läsaren beakta vem som
tagit fram kunskapen och i vilket syfte de har gjort det. I kunskapsöversikten använder jag till exempel rapporter från SKL och FoU i Väst (Björk, Casinowsky Bergström
& Håkansson, 2016) som samlar forskning från flera olika källor. Detta innebär att
forskningsresultaten inte presenteras i sin ursprungliga form, utan är tolkade och anpassade till det sammanhang som rapporterna skrivits i. Det kan också vara viktigt att
minnas att kunskap används och presenteras utifrån det behov som olika verksamheter har: underlag från SKL utgår med största sannolikhet från kommunernas intressen
och behov, medan underlag från skolväsendet förmodligen vill värna om den egna yrkeskårens kompetens. Vidare visar min kunskapsöversikt att det saknas kunskap om,
och forskning kring, verksamhetsområde ekonomiskt bistånd. Jag har därför använt
mig av kunskap som belyser handlingsutrymme inom andra delar av socialt arbete eller kunskap som handlar om socionomers handlingsfrihet över lag. Dock berör Stranz
(2007) verksamhetsområde ekonomiskt bistånd och kan visa på samstämmighet med
övrig kunskap kring handlingsutrymme i socialt arbete. Det är därför rimligt att tänka
sig att kunskap om handlingsutrymme inom socialt arbete i övrigt, också kan vara
applicerbar på verksamhetsområde ekonomiskt bistånd. Den kritik som kan lyftas mot
Stranz är att hans forskning berör förhållanden under 1990-talet, det vill säga innan nuvarande Socialtjänstlag (2001:453) trädde i kraft, och innan införandet av riksnormen.

Organisatoriska faktorer som påverkar handlingsutrymmet
Svensson, Johnsson, & Laanemets (2008) beskriver i sin bok Handlingsutrymme,
hur beslutsfattande socialsekreterare som utreder, bedömer och beslutar om rätten
till ekonomiskt bistånd begränsas av bland annat organisatoriska ramar och rutiner.
Även kommunernas möjlighet att använda egna riktlinjer och/eller tillämpningsanvisningar begränsas av övergripande, nationella regelverk (SKL 2013). Björk, Casinowsky
Bergström och Håkansson (2016), understryker i sin forskningsöversikt Forskning
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om ekonomiskt bistånd: en översikt av forskning om verksamhetsområdet ekonomiskt
bistånd, att samverkan med andra arbetsmarknadsinriktade myndigheter är väsentligt
för att socialsekreterare ska kunna fatta rätt beslut utifrån sina ramar. Möjligheten att
samverka med andra parter påverkas av hur den egna verksamheten är organiserad.
Hugo Stranz (2007) visar i sin avhandling Utrymme för variation, att organisatoriska
faktorer är de faktorer som främst påverkar hur beslutsfattare ser på, och nyttjar, sitt
handlingsutrymme17. En viktig del av de organisatoriska faktorerna är organiseringen, det vill säga vilken organisationsform verksamheten väljer. Det som avgör val av
organisationsform är framför allt politiska direktiv, samhälleliga normer och praktiska
lösningar (Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008). Den socioekonomiska hållning
en organisation har inverkar på vilka resurser som finns tillgängliga, och det påverkar
i nästa led vilka beslut som är acceptabla att fatta inom ramen för beslutsfattarnas
handlingsutrymme (Stranz, 2007). Stranz menar också att samhälleliga normer påverkar organiseringen av verksamhet ekonomiskt bistånd. Såväl Svensson, Johnsson och
Laanemets (2008) som SKL (2013) uppmärksammar att en del av de politiska beslut
som tas, och som påverkar organiseringen, är kortsiktiga och inte grundade i nationell
forskning och beprövad erfarenhet.
Trots att verksamhetens organisering har stor betydelse för handlingsutrymmet, visar
SKL (2013) i sin rapport Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten: kartläggning
av utvecklingsbehov inom verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd, att det saknas
forskning om organiseringens betydelse för verksamhetsområde ekonomiskt bistånd.
Bristen på forskning gör att det inte går att veta om en viss organiseringsform är
bättre eller sämre än en annan. En organiseringsform som blivit populär är den så kall
ade Motala modellen18, där ekonomiskt bistånd samlas under samma förvaltning som
arbetsmarknadsåtgärder. SKL (2013) menar dock, att just bristen på forskning innebär
att det inte går att avgöra om modellen är framgångsrik eller inte. För att kunna hävda
att modellen generellt är framgångsrik i Sverige, behövs studier från kommuner som
har en annan storlek, finns i andra delar av landet eller har mött eller möter andra typer
av arbetsmarknadsproblem än Motala.
En av de faktorer som Stratz (2007) studerat gällande organisering och ekonomiskt
bifall är graden av bifall inom ramen för handlingsutrymmet. Den enskilt största
organisatoriska faktorn till fler bifall inom handlingsutrymmet är hög ärendebelastning,
menar Stratz. Detta resultat visar att beslutsfattare som inte hinner fördjupa sig i
sina ärenden, ger bifall eftersom det går snabbare och bidrar till att minska den egna

17 Hugo Stranz (2007) använder begreppet variation istället för handlingsutrymme.
18 Motala-modellen härstammar från de kriser som Motala kommun mötte under ett antal industrinedläggningar.
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arbetsbördan. Stranz menar att den höga ärendebelastningen kan vara en konsekvens
av budgetnedskärningar, nedskärningar som i sin tur kan vara ett medel för organisationen för att hålla nere såväl kostnader som inflödet av ärenden.

Stranz (2007) diskuterar socialsekreterarnas handlingsutrymme i relation till möjligheten att fatta rättssäkra beslut. För att de beslut som fattas ska bli rättssäkra, menar
han att det även här måste finnas en samstämmighet i den bedömningsgrund som
socialsekreterarna använder. En viktig faktor för att skapa samstämmiga bedömningsgrunder, är socialsekreterarnas gemensamma utbildningsbakgrund. När aktörer
inom samma profession delar utbildningsbakgrund bidrar detta till att de senare fattar
likartade beslut. En annan faktor som ökar samstämmigheten i beslut är, enligt Stranz,
att de riktlinjer och regler som implementeras, blir väl förankrade hos beslutsfattarna.
Om riktlinjer och regler är väl förankrade, bidrar de till likartade ställningstaganden och
rättssäkra bedömningar, även när handlingsfriheten är stor. Stranz (2007) påpekar
dock att samstämmighet också kan inskränka den individuella handlingsfriheten.
Ytterligare en organisatorisk faktor som kan påverka handlingsutrymmet är vilken
kunskapssyn som råder i verksamheten. Om vissa former av kunskap väger tyngre än
andra, kan det påverka vilka kunskaper som socialsekreteraren väger in i sina beslut.
Inom exempelvis EBP är det forskning och beprövad erfarenhet som, tillsammans
med invånares erfarenheter och önskemål, värderas högst (Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008). Dock har EBP-modellen inte implementerats fullt ut i praktiken inom
socialtjänstens. I boken Förändringens entreprenörer och tröghetens agenter: människobehandlande organisationer ur ett nyinstitutionellt perspektiv (2013), skriver Linde
och Svensson att eftersom socionomers specifika kompetensområde är att kunna se
helheten, är det viktigt att de inhämtar råd och stöd från olika kunskapskällor. Samtidigt måste de våga agera inom sitt handlingsutrymme, delegation och kunnande.
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Vi har alltså sett att regelverk och organisationsformer kan minska beslutsfattande
socialsekreteras handlingsutrymme. Stranz (2007) nyanserar dock bilden och visar att
regelverk både kan minska och öka de professionellas handlingsutrymme. Han menar
att fler regelverk kan ge färre möjligheter till egna bedömningar, samtidigt som långtgående individuell delegation (det vill säga stort handlingsutrymme) inom riktlinjerna
tenderar att bidra till större variation mellan de beslut som tas. Stranz slutsats är att
kostnader för ekonomiskt bistånd kan öka i verksamheter där beslutsfattare har hög
delegation (stort handlingsutrymme). För att motverka denna konsekvens, och hålla
kostnaderna nere trots den höga delegationen, krävs samstämmighet kring beslutsfattandet, menar Stranz. Stranz resultat visar även att specialisering kan innebära ökad
återhållsamhet vad gäller att ge bifall samt att det, kanske något motsägelsefullt, finns
en risk att socialsekreterare får svårt att distansera sig gentemot målgruppen och
svårt att fatta negativa beslut om de kommer de sökande för nära.
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Beslutsfattares individuella agerande har betydelse för
handlingsutrymmet
Beslutsfattare kan, inom sitt handlingsutrymme, använda olika strategier för att
förhålla sig till det uppdrag de har (Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008). Exempel
på strategier kan vara att följa organisationens direktiv och på så sätt luta sig tillbaka
mot reglerna och riktlinjerna i beslutsfattandet, att arbeta inifrån och med hjälp av
dialog försöka utvidga handlingsutrymmet utifrån den egna enhetens mandat, att
arbeta utifrån med opinionsbildning för att väcka debatt om orimlighet i direktiv som
inskränker handlingsutrymmet, eller slutligen att kringgå problem som begränsar
handlingsutrymmet och hitta andra lösningar. Vilka strategier som synliggörs och är
möjliga att använda, påverkas av såväl beslutsfattarens egen som organisationens
identitet. Samtidigt menar forskarna att beslutsfattare som i stor utsträckning tillåter
att organisatoriska begränsningar stoppar dem från att göra det som de anser är rätt,
ger avkall på den yrkesprofessionella bedömningen.
Såväl Stranz (2007) som Hydén, Khyle Westermark och Stenberg (1995) visar att det
finns en relation mellan behovet av ekonomiskt bistånd i samhället och socialsekreterarnas villighet att ge sådant bistånd. I tider av ekonomisk kris och ökad arbetslöshet,
när behovet av ekonomiskt bistånd ökar, tenderar socialsekreterarnas inställning till
de som söker bistånd att bli mer återhållsam och skärpt (Hydén, Khyle Westermark &
Stenberg, 1995). En orsak till detta, menar Hydén m.fl. (1995), är att socialsekreterare
redogör för sina beslut inom ramen för den diskurs som för tillfället råder i det kulturella och sociala sammanhang som de befinner sig i. Vid ekonomiska kriser ändras
den samhälleliga diskursen och synen på ekonomiskt bistånd blir mer restriktiv. Denna
samhälleliga diskurs slår också igenom i socialsekreterarnas beslut. Hydén, Khyle
Westermark och Stenberg (1995) lyfter också fram att vad som anses vara individuella
rättigheter och skyldigheter ändras över tid, och att även dessa förändringar speglas i
de beslut som fattas. Svensson, Johnsson och Laanemets (2008) lyfter fram att moraliska och normativa aspekter, kan begränsa handlingsutrymmet. En ifrågasättande
kultur kan till exempel bidra till en ovilja att agera utifrån egen kompetens, eftersom det
finns en oro för att ett självständigt agerande kan leda till kritik.
Stranz (2007) påvisar i sin avhandling att väldigt strikta regler kan bidra till att socialsekreterare distanserar sig från de som söker ekonomiskt bistånd. Denna distansering
ökar risken för att socialsekreterarens egna moraliska uppfattningar får styra beslutsfattandet. Till exempel kan beslutsfattarens moraliska uppfattningar om de som
söker bistånd, och orsakerna till att de gör det, påverka om de avslår eller beviljar en
ansökan. I en av de avhandlingar som ingår i SKLs och FoU i Västs (Björk, Casinowsky
Bergström & Håkansson, 2016) kunskapsöversikt, visar forskarna också att det finns
en skillnad mellan hur mäns och kvinnors ansökan om ekonomiskt bistånd behandlas.
Män utsätts till exempel i högre grad än kvinnor, för sanktioner om de inte deltar fullt ut
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i aktiveringsinsatser. Björk, Casinowsky Bergström och Håkansson (2016) lyfter vidare
fram att socialsekreterares tudelade roll, som både relationsskapare och kontrollant,
kan bidra till en ambivalens mellan att låta personliga respektive yrkesmässiga värderingar styra beslutsfattandet inom ramen för handlingsutrymmet. När godtycklighet
får styra, eller beslut inte avvägs och motiveras väl, kan alltså handlingsutrymmet ge
utrymme för felaktiga beslut (Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008).

Handlingsutrymmet kan också sägas innefatta en viss osäkerhet. Ponnert (2013)
synliggör i sin bok Osäkerhet: ett nödvändigt uttryck för professionalitet eller ett tecken
på okunskap?, att oerfarna beslutsfattare förväntas agera inom ett handlingsutrymme
som de är osäkra på. Eftersom en del av yrkesrollens professionalitet förvärvas först
genom erfarenhet, måste oerfarna beslutsfattare fatta beslut, göra bedömningar och
verka i osäkerhet. Ponnert beskriver hur beslutsfattarens sökande efter säkerhet, kan
leda till ett avvaktande beteende. I vissa fall kan detta vara positivt, eftersom det ger
beslutsfattaren tid att inhämta mer kunskap. I andra fall är ett avvaktande beteende
dock negativt, eftersom det kan leda till begränsad handlingsförmåga.
Svensson, Johnsson och Laanemets (2008) visar hur socialsekreterares handlingsutrymme synliggörs i takt med att de blir mer medvetna om på vilka grunder som de
fattar sina beslut. Handlingsutrymmet synliggörs också genom bättre insikter i om det
finns personliga förhållanden hos dem själva, eller de invånare som söker ekonomiskt
bistånd, som kan påverka bedömningen. Den kunskap som förvärvas genom praktiskt yrkesutövande är alltså viktig för att förstå handlingsutrymmet. Genom praktiskt
yrkesutövande, växer kunskaper fram som påverkar hur socialsekreteraren ser på, och
nyttjar, sitt handlingsutrymme. Viktiga kunskaper handlar om den egna organisationen
och dess syn på behov, om normer och värderingar på arbetsplatsen, om ramarna för
det egna uppdraget, om hur den egna rollen tolkas, om vilka förväntningar som finns
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Flera av de studier som ingår i denna översikt, lyfter fram att det maktförhållande som
råder mellan invånare och beslutsfattare ger beslutsfattare ett tolkningsföreträde. Detta tolkningsföreträde gör det möjligt för dem att själva avgöra vilka kontakter som bör
tas för att kunna göra en professionell bedömning i ett ärende, vilken information som
ska inhämtas från, och förmedlas i det individuella mötet med den sökande, samt vilka
argument som ska användas för att motivera de beslut som tas (Svensson, Johnsson
& Laanemets, 2008; Stranz, 2007; Jergeby, 2008). Stranz (2007) menar att medvetenhet om den egna professionalismen kan förstärka denna ojämlika maktbalans.
Svensson, Johnsson och Laanemets (2008) menar att denna makt i praktiken innebär
att socialsekreterare, genom hur de väljer att nyttja sitt handlingsutrymme, kan agera
som antingen begränsare eller möjliggörare. Att verka som begränsare eller möjliggörare inom det egna handlingsutrymmet kan vara både ett medvetet och omedvetet val,
och en underlåtenhet att agera är också ett val inom handlingsutrymmet.
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på en själv internt och externt samt om hur den egna kompetensen kan användas. Till
detta kommer också kunskapen om invånares behov.
Svensson, Johnsson och Laanemets (2008) lyfter också fram att beslutsfattare balanserar en rättssäkerhetsaspekt mot individuella bedömningar inom sitt handlingsutrymme. Samtidigt som socialsekreterare ska göra individuella bedömningar, ska de också
se till att behandla alla personer lika. I sin avhandling belyser Stranz (2007), att tidigare
forskning pekar på att individuella faktorer hos beslutsfattarna genererar en variation i
de beslut som tas. I sin egen studie ser han dock ingen sådan koppling och menar att
det kan bero på att de socialsekreterare som ingått i hans studie både är äldre och har
arbetat längre än genomsnittet. Hos dessa äldre och mer yrkeserfarna socialsekreterare tenderar personliga moraliska uppfattningar spela mindre roll, eftersom de har en
större erfarenhetsbasad kunskap att luta sig mot. Samtidigt vill Stranz lyfta fram att
andra faktorer också kan spela roll för beslutsfattandet. Han finner till exempel att beslutsfattare med lägre utbildningsnivå tenderar att ge fler bifall än de med högre. I SKL
och FoU i Västs forskningsöversikt, slår författarna fast att både de organisatoriska
förutsättningarna och socialsekreterares personliga inställningar påverkar bedömningarna (Björk, Casinowsky Bergström & Håkansson, 2016). Enligt dem går det dock inte
att, utifrån den forskning som finns idag, avgöra vad som väger tyngst.
Enligt Stranz (2007) är det i det dagliga, praktiska arbetet som de gemensamma
bedömningsgrunderna i organisationen skapas. Därför är det också viktigt att det är
just i det dagliga arbetet, som det finns tillräckligt med stöd för att hjälpa socialsekreterarna att upprätthålla rättssäkerheten. Ett sätt att ge stöd är att erbjuda socialsekreterarna handledning. Såväl Svensson, Johnsson och Laanemets (2008) som Björk,
Casinowsky Bergström och Håkansson (2016), lyfter fram att handledning är viktig för
beslutsfattande socialsekreterares möjlighet att utveckla styrka att agera medvetet
och självständigt. Samtidigt betonar de att det saknas mer omfattande forskning kring
handledningens betydelse. Stranz (2007) menar att det är svårt att fånga upp och föra
vidare faktiska uppfattningar hos handläggare, men att handledning är en viktig del av
den professionella utvecklingen och kan bidra till mer korrekta behovsprövningar.
Vidareutbildning skulle kunna vara ett annat sätt att stödja beslutsfattande socialsekreterare. SKL (2013) finner i sin kartläggning, att många nyutexaminerade socionomer får sitt första arbete inom sitt yrkesområde, men att de där möter en komplex och
varierad målgrupp och många regelverk att ta hänsyn till. SKL (2013) menar därför
att kommunerna själva måste utbilda inom området, och att utbildningsmöjligheterna
mellan kommunerna varierar. I SKLs rapport framkommer det också att socialsekreterare oftare förlitar sig på egna erfarenheter, snarare än på akademisk kunskap. En
orsak till detta, som lyfts fram av såväl SKL (2013) som Björk, Casinowsky Bergström
& Håkansson (2016), är att kopplingen mellan forskning och praktik är svag.
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Sammanfattning och reflektion för vidare dialog

Översikten visar vidare, att organisatoriska förutsättningar och ramverk tycks ha större
inverkan på mer oerfarna beslutsfattare, än på dem med större yrkeskompetens.
Beslutsfattare kan också själva välja olika sätt att agera inom sitt handlingsutrymme,
förutsatt att de ser sin egen möjlighet att påverka och att arbetsplatsen tillåter det.
Samtidigt visar forskningen att även om det finns ett handlingsutrymme i teorin, kan
detta utrymme i praktiken begränsas av traditioner och normer på arbetsplatsen som
verkar emot ett självständigt beslutsfattande. Sådana strukturer bör uppmärksammas
och kompetensen för att medvetengöra dem stärkas.
Forskningen belyser vidare att ett icke-agerande, vare sig det är medvetet eller omedvetet, också kan förstås som ett agerande inom utrymmet. Detta innebär att även
den som inte tycker sig ha något större handlingsutrymme, kanske egentligen har ett
ganska stort sådant som hen inte väljer att nyttja. Samtidigt är det viktigt att notera,
att det ännu inte är klarlagt att ett medvetet nyttjande av handlingsutrymmet leder till
ökad rättssäkerhet, medan ett omedvetet nyttjande leder till minskad rättssäkerhet.
Några studier menar dock att det finns en sådan tendens, och att reflektion kan vara
ett verktyg för att skapa ökad medvetenhet och därigenom ökad rättssäkerhet.
Flera studier visar att enskilda beslutsfattare har ett tolkningsföreträde framför invånare som söker bistånd. Detta kan påverka hur socialsekreterarna stöttar, informerar och
agerar i mötet med invånarna och kan leda till godtyckliga beslut. Godtyckligheten kan
dock minskas genom utvecklingen av en gemensam profession och gemensamma
bedömningsgrunder. Ett annat sätt att minska godtyckligheten är att skapa utrymme
för handledning och reflektion. Handledning kan därmed vara ett bra redskap för att
skapa medvetenhet och samsyn kring beslutsfattandet, samtidigt som handlingsfrihet
råder. Forskningen ger dock inga mer specifika riktlinjer kring vilken eller vilka typer av
handledning som kan vara önskvärda.
Kunskapsöversikten visar att kompetens som förvärvas genom yrkesutövande,
bedöms ha en avgörande roll för i vilken grad ett handlingsutrymme kan nyttjas och i
förlängningen skapa ökad rättssäkerhet. Kanske är det ett uttryck för att det saknas re-
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Den forskning som beskrivs i den här kunskapsöversikten, visar att det finns samstämmiga forskningsresultat kring handlingsutrymmets möjligheter och begränsningar.
Överlag verkar handlingsutrymmet för beslutande socialsekreterare vara relativt stort
och flexibelt. Det finns till exempel möjligheter för både beslutsfattare och verksamheter att inskränka eller utöka handlingsutrymmet. Verksamheter kan förändra
handlingsutrymmet genom att förändra de ramar som omger uppdraget, till exempel
genom att förändra regler, riktlinjer, delegationsordning eller organisera om personal
och arbetsuppgifter.
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levant forskning, när yrkesprofessionella säger sig lita mer på egna erfarenheter än på
akademisk kunskap (Björk, Casinowsky Bergström & Håkansson, 2016)? Det är svårt
att se hur forskningsresultat ska kunna påverka praktiken, när sådana resultat inte
ens finns tillgänglig. Kanske behöver verksamhet ekonomiskt bistånd knyta kontakter
mellan det dagliga arbetet och den forskning som finns, samt ge utrymme för att reflektera kring vilka kunskaper som används i det praktiska arbetet? Kanske är det först
när beslutsfattare vågar utmana sina egna och varandras arbetssätt, som deras handlingsutrymme kan synliggöras och användas rättssäkert? Intressant i sammanhanget
är också att forskningen visar på ett samband mellan samhällsförändringar, politiska
direktiv och synen på de som söker bistånd å ena sidan och verksamhetens hållning
till rätten till bistånd å den andra. Det kan, med andra ord, vara relevant att fundera över
vilka samhällsnormer, traditioner och antaganden som varit och är normaliserade (och
därmed inte längre ifrågasätts) och varför just dessa har normaliserats.
I Tillitsdelegationens rapport (2017) framgår det att det är nödvändigt att handlingsutrymme och beslutsfattande utvecklas närmare de invånare som söker ekonomiskt
bistånd. Delegationen uppmanar därför kommunerna att ställa om sitt arbete. Att
skapa ett tydligt handlingsutrymme är alltså något eftersträvansvärt. För att kommunerna ska kunna utveckla handlingsutrymmet, är det dock troligt att vi måste ta till oss
kunskaper kring hur styrning och ledning relaterar till handlingsutrymmet. Forskningen
i denna översikt visar att organisatoriska ramar i högsta grad styr handlingsutrymmet.
Detta bör öppna upp för reflektion kring hur organiseringen av verksamhet ekonomiskt
bistånd samt samverkan med andra verksamheter bör utformas. Det är viktigt att
styrningen av verksamheten är tillitsbaserad och att handlingsutrymmet nyttjas på
ett sätt som gagnar invånare, medarbetare och organisation. Det är också viktigt att
verksamheten säkerställer att de ramar som beslutsfattare inom verksamhet ekonomiskt bistånd verkar inom, är tydliga och kända för de yrkesverksamma samt att det
finns goda förutsättningar för fungerande samverkan mellan verksamhetsdelar och
myndigheter (Tillitsdelegationen, 2017).
Vi har i denna kunskapsöversikt sett att organiseringen av verksamhet ekonomiskt
bistånd, ofta styrs av omständigheter som finns relativt långt ifrån det praktiska arbetet. Hit hör till exempel politiska direktiv och samhälleliga normer och trender. Skulle
kunskap om verksamheten och invånarnas behov kunna vara vägledande i större
utsträckning? Det är problematiskt att det saknas forskning om såväl organiseringens
betydelse för verksamhet ekonomiskt bistånd som andra aspekter av verksamheten.
Kanske är lösningen inte att lyfta fram bristen på forskning, utan att istället aktivt söka
och efterfråga ny kunskap? För att skapa kunskap och evidens som kan ge vägledning
och visa vilka satsningar som fått goda resultat, borde universitet och kommun samverka i större utsträckning än vad de gör idag. Ytterligare en annan förutsättning är att
den kunskap som redan finns, är lätt tillgänglig för verksamhet och yrkesutövare.

110

KUNSKAPSRESAN

Varför pratas det så lite om evidensbaserad praktik inom ekonomiskt
bistånd?

Bland de som intervjuades i SKLs (2013) rapport, finns en önskan om att lättare kunna
få tillgång till nationell forskning. De intervjuade efterfrågar också en kunskapsbank
där de kan hämta till exempel utvärderingar och rapporter. Vidare önskar många en
tydligare koppling mellan universitet och praktik. I denna kunskapsöversikt har jag
visat att verksamhet ekonomiskt bistånd och dess organisering och beslut ofta styrs
utifrån politiska direktiv, trender och socioekonomiska förhållanden snarare än utifrån
forskning. Kanske kan detta fortgå utan någon egentlig kritik, just för att det saknas
forskning och relevant kunskap att luta sig mot?
Redan när Stranz (2007) skrev sin avhandling, visade han att forskning och praktik behöver vävas samman för att utveckla professionalismen inom fältet. Trots det konstaterar SKL (2013) och SKL och FoU i Väst (Björk, Casinowsky Bergström & Håkansson,
2016) flera år senare, att kopplingen mellan praktik och forskning fortfarande är svag.
Detta speglas också i detta projekt. När verksamhetsområde ekonomiskt bistånd fick
möjlighet att delta i Kunskapsresan 2018 var det endast en person från verksamheten
som anmälde intresse. När Kunskapsresan nu går in i fas 2, där implementeringen av
evidensbaserad praktik ska ske, finns det ingen representant från ekonomiskt bistånd
med i gruppen och ingen officiell plan kring hur praktik och forskning inom verksamhetsområdet ska kopplas samman. Min förhoppning är att denna kunskapsöversikt är
ett bidrag till att göra verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd mer kunskapsbaserat.
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Denna kunskapsöversikt visar att annat socialt arbete än det som utförs inom
verksamhetsområde ekonomiskt bistånd, oftare lyfts fram i forskning och kunskapsöversikter. SKL (2013) visar i sin kartläggning av utvecklingsbehoven inom verksamhetsområdet, att ekonomiskt bistånd diskuteras mycket lite i grundutbildningen på
Socialhögskolan och att lärare förstärker en negativ bild av yrkesområdet. En annan
anledning till att det saknas relevant kunskap på området, kan vara att det dröjde ända
till år 2010 innan relevant statistik kring området började samlas in. Även sedan statistik har börjat samlas in, gör kommunernas olika verksamhetssystem att det blir svårt
att samla in statistik som kan användas för jämförelser.

Referenser
Björk, C., Casinowsky Bergström, G. & Håkansson, H. (2016). Forskning om ekonomiskt
bistånd – en översikt av forskning om verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd. Göteborg: Sveriges Kommuner och Landsting, FoU i Väst.

SOCI ALSEKRE TERARES H ANDLINGSUTRYMME INOM EKONOMISKT BISTÅND

Hydén, L-C., Khyle Westermark, P. & Stenberg, S-Å. (1995). Att besluta om socialbidrag en studie i 11 kommuner. Stockholm: Socialstyrelsen, CUS.
Jergeby, U. (red.) (2008). Evidensbaserad praktik i socialt arbete. Stockholm: IMS Socialstyrelsen och Gothia.
Linde, S. & Svensson, K. (2013). Förändringens entreprenörer och tröghetens agenter
- människobehandlande organisationer ur ett nyinstitutionellt perspektiv. Stockholm:
Liber.
Malmberg, A. (2003). Beyond the cluster – local milieus and global connections. I J.
Peck & H. Wai-chung Yeung (red.). Remaking the Global Economy. London: Sage Publications, 145-162.
Ponnert, L. (2013). Osäkerhet – ett nödvändigt uttryck för professionalitet eller ett
tecken på okunskap? I S. Linde & K. Svensson (red.). Förändringens entreprenörer
och tröghetens agenter - människobehandlande organisationer ur ett nyinstitutionellt
perspektiv. Stockholm: Liber.
SKL (2013). Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten. Kartläggning av utvecklingsbehov inom verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd. Hämtad från https://skl.se/
download/18.59311cdd145ac7ef71c7a646/1399972040609/SKL+Kartl%C3%A4ggning+av+utvecklingsbehov+inom+omr%C3%A5det+ekonomiskt+bist%C3%A5nd.pdf
Socialtjänstlag (SoL) 2001:453. Hämtad från http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/socialtjanstlag-2001453_sfs-2001-453
Stranz, H. (2007). Utrymme för variation – om prövning av socialbidrag (Doktorsavhandling). Stockholm: Stockholms universitet, Institutionen för socialt arbete.
Svensson, K., Johnsson, E. & Laanemets, L. (2008). Handlingsutrymme – utmaningar i
socialt arbete. Stockholm: Natur & Kultur.
Tillitsdelegationen (2017). Tillitsbaserad styrning och ledning. Hämtad från http://tillitsdelegationen.se/wp-content/uploads/2017/11/tillitsbaserad-styrning-och-ledning.pdf

112

KUNSKAPSRESAN

KUNSKAPSRESAN

113

