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Abstract 

Bakgrund: Allmänläkare och socialarbetare utgör exempel på välfärdsprofessioner vars 

villkor anses ha förändrats i det så kallade risk- och granskningssamhället. Minskad autonomi, 

inskränkt diskretion och försvagad jurisdiktion lyfts i professionsforskningen fram som några 

av uttrycksformerna för de förändrade villkoren.   

Syfte: Att beskriva och analysera allmänläkares och socialarbetares respons på 

evidensbaserade och organisatoriska riskreduceringsteknologier (ERRT och ORRT).  

Metod: Artikeln är baserad på en innehållsanalys av resultatet från en litteraturöversikt av 

referee-granskade empiriska artiklar, publicerade i vetenskapliga tidskrifter, om dessa 

professioners kunskapsanvändning i form av respons på RRT. 

Resultat: Det framkommer att båda professionerna, trots en i grunden positiv inställning till 

ERRT, intar en ambivalent inställning till dessa. Ambivalensen är såväl patient- och 

klientrelaterad som expertisrelaterad. Professionernas respons på ORRT skiljer sig dock i den 

bemärkelsen att allmänläkare ställer sig skeptiska till ORRT medan socialarbetare förhåller 

sig mer pragmatiskt till ORRT.   

Nyckelord: profession, risk, socialarbetare, allmänläkare, riskreduceringsteknologier 
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Risk- och granskningssamhället: kunskap, professioner 

och förtroende  

Kunskap, i synnerhet specialiserad sådan, har ur ett professions- och organisationsteoretiskt 

perspektiv utgjort en central aspekt för att förstå professioners praktik [1-3]. Allmänläkare och 

socialarbetare utgör exempel på två välfärdsprofessioner vars professionella praktik har 

betydande inverkan på livsvillkoren för välfärdsstatens klienter [3-4]. Dessa professioner har i 

det så kallade risk- och granskningssamhället [5-7] fått känna av ett allt starkare tryck att 

arbeta i enlighet med standardiserade manualer, procedurer, riktlinjer och evidensbaserade 

praktiker [8-9].  

Ett av risksamhällets viktiga kännetecken är ökad osäkerhet inför en alltmer komplex och 

oviss framtid [5-6, 10-11]. Den ökade osäkerheten förknippas med en kluvenhet till 

vetenskapligt producerad kunskap då vetenskapens möjlighet att förutse och mildra de så 

kallade ”unintended consequences” [5-6, 10] samt sidoeffekter som den moderna 

industrialismen för med sig är [5-6] begränsade. Den minskade tilltron till vetenskaplig 

kunskap har resulterat i att professioners expertis i allt högre grad kommit att ifrågasättas [2, 

92]. 

Bland människobehandlande organisationer har införandet av riskreduceringsteknologier 

(RRT, mer om detta längre fram) varit en av de strategier som använts för att hantera det 

minskade förtroendet för professioners expertis [11]. Allt fler professioner, bland dem 

socialarbetare och allmänläkare, förväntas anamma olika former av 

riskreduceringsteknologier (RRT) såsom evidensbaserad praktik i syfte att reducera osäkerhet 

och komplexitet samt skapa förutsägbarhet i den professionella praktiken [29-30]. Införandet 

av RRT aktualiserar dock frågor kring professionsutövningens villkor [4]. Mot denna 

bakgrund är det intressant att studera hur socialarbetare och allmänläkare förhåller sig till 

olika former av RRT, det vill säga teknologier för reducering av osäkerhet och komplexitet. 

Denna litteraturöversikt är ett steg i en sådan riktning.i 

 

Syfte och frågeställningar 
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Syftet med artikeln är att beskriva och analysera allmänläkares och socialarbetares respons på 

RRT, utifrån refereegranskade artiklar publicerade i vetenskapliga tidskrifter. Studiens 

specifika frågeställningar är:  

  Vilka likheter och skillnader föreligger i allmänläkares och socialarbetares respons på 

RRT?  

 Vad kan dessa likheter och skillnader bero på? 

Professioners	 ändrade	 villkor	 i	 risk‐	 och	 granskningssamhället	 i	

relation	till	införande	av	riskreduceringsteknologier	

Ur ett professions- och organisationsteoretiskt perspektiv kan new public management 

(NPM), evidensbaserad medicin (EBM), evidensbaserad praktik (EBP) och granskning 

(Audit) ses som teknologier för att organisatoriskt [15] hantera och reducera risk [7, 9, 16-20]. 

Organisationer tenderar i allt högre grad att försöka hantera risk genom att reglera, 

proceduralisera, fragmentisera och målstyra den professionella praktiken [9, 16, 18, 19]. 

De ökade kraven på styrning och kontroll i form av verifikationsritualer [7], 

ansvarsutkrävande (accountability), transparens, kvalitetssäkring, granskning och 

skuldfördelning innebär betydande förändringar av professioners villkor. Återkommande 

exempel i forskningen är hur införandet av RRT resulterat i gränsförskjutningar av 

professioners jurisdiktionii och begräsningar av den professionella diskretioneniii [7, 9, 16-18, 

20-27]. Vissa riskteoretiker pekar också på hur en skuldkultur (blame culture) [28] förstärkts i 

kölvattnet på införandet av RRT som innebär att individer som brister i arbetet att hantera och 

förebygga risker identifieras och tillskrivs skuld. 

Ur ett professionsteoretiskt perspektiv kan expansionen av RRT ses som ett uttryck för att 

organisatorisk professionalism fått en mer framträdande position i förhållande till yrkesmässig 

professionalism. Yrkesmässig professionalism som är baserad på kollegial auktoritet har 

tappat mark i förhållande till den organisatoriska professionalismen vars principer för styrning 

vilar på byråkratisk och rationellt-legal auktoritetsgrund [2, 29: pp. 129-130; 30-31]. 

 

Metod 
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I artikeln redovisas en innehållsanalys som bygger på resultatet från en litteraturöversikt av 

socialarbetares och allmänläkares kunskapsanvändning i form av respons på RRT. 

Innehållsanalys är en etablerad och mångsidig metod för rigorös analys av information, 

innehåll och teman i skriftligt eller symboliskt material, exempelvis texter i tidskrifter. 

Innehållsanalys utgör därför en användbar metod för att studera socialarbetares och 

allmänläkares kunskapsanvändning [32-33]. 

Datainsamlingen bygger på ett urval referee-granskade empiriska artiklar i databaserna Ebsco, 

Medline, Pubmed, Web of Science, EBM, JSTOR, LIBRIS, SocINDEX, Sage Journals online 

samt Diva-portal Vid sökningen användes både svenska som engelska sökord. De sökord som 

användes var: risk, riskbedömning, riskhantering, risk assessment, risk management, social 

workers’ and general practitioners’ use/utilization of knowledge, decision making, clinical 

reasoning, knowledge utilization/use in general practice/social work, kunskapsanvändning i 

socialt arbete/allmänmedicin, beslutsfattande, professionella bedömningar i socialt 

arbete/allmänmedicin. Dessa sökord resulterade i 130 artiklar varav endast empiriska studier 

valdes ut för fortsatt analys (se tabell1).  

Tabell 1. Översikt över det empiriska materialet 

  Antal Metod Årtal Tidskrifter Länder Regioner Längd 
Allmän- 
medicin  

29 Kvant: 10 
Kval: 16 
Mixed: 3 

2000-talet: 18
90-talet: 11 

14 peer-reviewed 11 Eur: 19 
Nord. A: 5 
Asien: 2 
Oceanien: 3 
 

Kortast: 4 sid
Längst: 19 sid 
Snitt: 7 sid 

Socialt  
arbete  

25 Kvant: 12 
Kval: 13 
 

2000-talet: 25
 

17 peer-reviewd 8 Eur: 13 
Nord. A: 9 
Oceanien: 2  
Asien: 1 

Kortast: 7 sid
Längst: 23 sid 
Snitt: 13,5 sid 

Av 130 artiklar var det 55 artiklar som bedömdes beröra problematiken kring socialarbetares 

och allmänläkares respons på RRT. Dessa 55 artiklar lästes i sin helhet, kommenterades, 

sammanfattades och jämfördes med varandra i syfte att finna likheter och skillnader mellan 

socialarbetares och allmänläkares respons på RRT [32-33].  

Gemensamt för de 55 artiklar som ligger till grund för denna artikel är att de berör 

socialarbetares och allmänläkares respons på RRT. Med respons avses i denna studie 

socialarbetares och allmänläkares reaktion på, och förhållningssätt till, institutionaliserade 

och/eller organisatoriskt förankrade procedurer och riktlinjer [15] vars syfte är att granska, 

styra och utvärdera professionernas arbete. Sett ur ett professions- och organisationsteoretiskt 
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perspektiv handlar det om responser på teknologier vars syfte är att reducera osäkerhet, 

ovisshet och komplexitet samt begränsa oönskade utfall såsom feldiagnostisering 

felbehandling och ineffektiva insatser. 

I artikeln görs vidare en distinktion mellan evidensbaserade riskreduceringsteknologier 

(ERRT) och organisationsfokuserade RRT (ORRT). Både ERRT och ORRT kan betraktas 

som teknologier för reglering och styrning av professionell praktik.  ERRT tar fasta på att 

styra det som kan beskrivas som kärnan i den professionella praktiken, nämligen 

professionens kunskapsanvändning. Primärt baseras ERRT på s.k. evidensbaserad kunskap 

om insatsers effekter på patienter och klienter. Sådan kunskap kommer företrädesvis från 

studier med experimentell design. Några exempel på ERRT är behandlingsmetoder, 

diagnosinstrument och riktlinjer för behandling av individer. ORRT fokuserar på att få 

professionen att anamma och arbeta efter organisatoriska principer snarare än professionella 

[2, 31, 34]. Med ORRT avses i artikeln prioriteringar, stödinstrument för beslutsfattande, 

byråkratiska regelverk, organisatoriska riktlinjer och procedurer. 

Resultat 

Resultatdelen är disponerad på följande sätt. Först presenteras allmänläkarnas respons på RRT 

varefter socialarbetarnas respons presenteras. Presentationen av allmänläkare och 

socialarbetare har samma struktur; den inleds med en redogörelse av responsen på ERRT som 

följs av en redogörelse av responsen på ORRT. 

Allmänläkares	positiva	respons	på	ERRT	

Den absolut vanligaste formen av ERRT som allmänläkare ställs inför är EBM. De artiklar 

som ligger till grund för denna studie visar att allmänläkare i allmänhet har en positiv 

inställning till denna form av ERRT [21, 35-39]. Trots denna positiva attityd finns det studier 

som pekar på att allmänläkare inte inkorporerar ERRT i sin praktik [36-39, 40]. En möjlig 

förklaring till detta är att det finns barriärer som försvårar för allmänläkarna att arbeta i 

enlighet med EBM [20-23, 41-49]. Till dessa barriärer hör resurs- och tidsbrist, bristande 

kunskap i EBM-terminologin, svårigheter att tolka statistiska data, kritiskt granska och avgöra 

evidensens kvalitet samt organisatoriska hinder i form av ledningens inställning till ERRT.  
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Allmänläkares	ambivalenta	respons	på	ERRT	

Ett antal studier [20-23, 41-49] som ligger till grund för denna artikel ger anledning att 

beskriva allmänläkares respons på ERRT som ambivalent; de har en i grunden positiv 

hållning till EBM men upplever svårigheter att agera följsamt. Denna ambivalens tar sig två 

huvudsakliga typer av uttryck. 

Den första typen av utryck för denna ambivalens är allmänläkarnas svårighet att förena en 

evidenscentrerad praktik med en patientcentrerad sådan. Här går det att särskilja tre varianter 

av ambivalens: 1) svårigheten att tillämpa statistiska riskbedömningar på konkreta enskilda 

fall, 2) upplevelsen av ERRT som ett hot mot patientrelationen, 3) upplevelsen av att ERRT 

inte förmår fånga den kliniska komplexiteten i patientens sjukdomsbild.  

Den andra typen av uttryck för ambivalens är allmänläkarnas svårighet att förena ERRT med 

den egna kliniska expertisen. Även här går det att särskilja tre varianter av ambivalens: 1) 

svårigheten att tillämpa EBM när den hamnar på kollisionskurs med den egna erfarenheten, 2) 

upplevelsen av EBM som en top-down modell som lämnar inget eller begränsat utrymme för 

den egna kliniska expertisen, 3) svårigheten att bedöma och tillämpa evidensbaserade metoder 

då evidensens kunskapskällor är många och inte alltid entydiga. 

I de följande två avsnitten ges en mer utförlig redogörelse för dessa former av ambivalens hos 

allmänläkare. 

Allmänläkares patientrelaterade respons på ERRT 

Många studier ger uttryck för att det i allmänläkares professionella praktik finns en inbyggd 

spänning mellan ERRT, i form av EBM, och det som kan betecknas som patientcentrerad 

medicin (PCM) [20-23, 43-46, 50-52]. Denna spänning leder nödvändigtvis inte till konflikt 

utan mer ofta till ambivalens. Det första uttrycket för denna ambivalens är allmänläkares 

svårighet att tillämpa statistiska riskbedömningar på den enskilda patientens biologi, 

sjukdomsbild och livsstil. Ambivalensen blir särskilt påtaglig när allmänläkare upplever att en 

strikt tillämpning av ERRT kan utgör en påtaglig risk för patientens hälsa. Ett exempel på 

detta är när allmänläkarna väljer att trotsa evidensbaserade riktlinjer om att upphöra med 

årliga och rutinmässiga hälsokontroller då de anser att detta skulle utsätta deras patienter för 

en ökad medicinsk risk. Ställd inför situationen att riskera att missa en diagnos väljer 

allmänläkare ibland att bortse från de evidensbaserade riktlinjerna [21, 45, 52]. 
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Det andra uttrycket för allmänläkare ambivalens är att de upplever att en strikt tillämpning av 

ERRT riskerar att äventyra relationen till patienten [21, 23, 45-46]. En sådan situation kan 

exempelvis uppstå när allmänläkare bedömer att patientens preferenser av vårdinsatser är 

oförenliga med ERRT. Det kan röra sig om situationer där patienter avvisar, visar motstånd 

mot eller inte ser något behov av evidensbaserade rekommendationer och behandlingar utan 

kräver sådana som saknar stöd i ERRT [20-22, 46, 52]. Allmänläkares lojalitet och ansvar 

gentemot patienten gör dem mer benägna att bortse från evidensbaserade riktlinjer än att gå 

emot patienters uttryckliga önskemål [21, 23, 45-64]. 

Det tredje uttrycket för allmänläkares ambivalens är att de upplever att tillämpningen av 

ERRT inte ger dem vägledning i hur de ska behandla patienter som lider av komorbida 

symptom; en situation som är mer regel än undantag i allmänmedicinsk praktik. Det finns en 

upplevd diskrepans mellan evidensbaserade sjukdomsspecifika riktlinjer och den komplexa 

sjukdomsbild som allmänläkare möter i sin vardagliga praktik. De noga utvalda 

undersökningsgrupper som evidensbaserade riktlinjer bygger på skiljer sig ofta från 

allmänläkarnas egna patientgrupper [50, 53]. I dessa sammanhang, där följsamhet gentemot 

ERRT endast i begränsad omfattning upplevs bidra till att reducera komplexiteten i patientens 

sjukdomsbild, är det vanligare att allmänläkare väljer att göra avsteg från evidensbaserade 

riktlinjer. 

Allmänläkares respons på ERRT relaterad till klinisk expertis 

I forskning om allmänläkare går det också att identifiera tre uttrycksformer för ambivalens 

mellan ERRT och allmänläkarnas egna kliniska expertis [21, 42, 44-49, 51-52, 54].  

Den första uttrycksformen för ambivalens är kopplad till svårigheten att tillämpa statistisk risk 

på enskilda individers situation. En sådan situation aktualiseras när experter och 

arbetsorganisationer kräver att evidensbaserade läkemedel och behandlingar ska ordineras 

utan att allmänläkaren har personlig erfarenhet av dessa. ERRTs begränsningar att täcka hela 

det symptomspektrum, i synnerhet vaga sjukdomstillstånd, som allmänmedicinsk praktik 

dagligen kommer i kontakt med, utgör ytterligare ett exempel på en spänning mellan ERRT 

och klinisk expertis. Allmänläkare upplever även svårigheter att applicera ERRT på äldre 

patienter då denna målgrupp sällan rekryteras till evidensbaserade forskningsprojekt [21, 37].  

Den andra uttrycksformen har att göra med att allmänläkare många gånger uppfattar ERRT 

som en” top-down” modell där lite eller inget utrymme lämnas för den egna kliniska 
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expertisen. ERRT uppfattas som auktoritär och som något som drivs ner i klinisk praktik 

uppifrån. Detta tycks i sin tur vara kopplat till maktförhållanden mellan de som har 

konstruerat ERRT och allmänläkare. Allmänläkare upplever att förespråkare av ERRT, 

kanske i entusiasm för att minska ”personpräglad” och ”undermålig praktik”, befrämjar en 

”kokbokspraktik” som underskattar vikten av allmänläkarnas egen kliniska expertis [21, 37, 

49].  

Den tredje uttrycksformen för ambivalens är relaterad till allmänläkares svårighet att bedöma 

den evidensbaserade kunskapens källor [55, 56]. Allmänläkares bedömning och kritiska 

granskning av ERRT försvåras av bristande tillgänglighet, exempelvis genom fackspråk och 

svårtolkade statistiska data. Vissa studier ger uttryck för att allmänläkare inte upplever sig ha 

adekvat kompetens för att kritiskt granska evidensen bakom ERRT. Ett exempel på detta är 

när allmänläkare upplever att de får olika signaler från olika aktörer inom läkemedelsindustrin 

om vilka läkemedel som är mest effektiva. Många allmänläkare anser också att en 

kontinuerlig uppdatering av vetenskaplig kunskap är orealistisk [21, 24, 42, 45, 52]. 

Allmänläkares	respons	på	ORRT	

Till skillnad från allmänläkares i grunden positiva men ambivalenta inställning till ERRT 

förefaller de inta ett mer uttalat skeptiskt förhållningssätt till ORRT, som anses reglera 

praktiken och kringskära deras professionella handlingsutrymme [6, 41, 45, 52, 57-58]. Det 

rör sig om ORRT i form av riktlinjer, behovsprövningar och ransonering av vårdstjänster.  

En uttrycksform för allmänläkares skeptiska hållning är deras obenägenhet att följa och 

tillämpa de riktlinjer som följer av ORRT i praktiken. Förklaringar som förts fram till 

allmänläkarnas skeptiska inställning pekar på att de upplever en osäkerhet kring intentionerna 

med ORRT eller uppfattar dem som negativa för verksamheten [45, 52, 57-58]. ORRT som 

rekommenderar modifieringar av etablerade beteenden, förefaller svårare för allmänläkare att 

hörsamma jämfört med sådana som rekommenderar utvecklandet av nya beteenden.  

En aspekt av ORRT som allmänläkare stundtals uttrycker skepsis inför är behovsprövningar. 

De upplever att det finns en konflikt mellan deras professionella bedömning av patientens 

vårdbehov och tillgången till, ofta knappa, vårdresurser. Där organisationen motiverar 

behovsprövningar utifrån en ”rättvis” fördelning av vårdresurser (m.a.o. de mest behövande 

ska prioriteras) ser allmänläkare behovsprövningar som gatekeeping, dvs. att de blockerar 

patienters tillgång till specialistvård. Allmänläkare riktar också kritik mot att det saknas 
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evidens för fördelarna med behovsprövningar [45, 52, 57]. För allmänläkare förefaller 

behovsprövningar många gånger ligga utanför det som är kärnan i deras professionella praktik 

och jurisdiktion [54, 57]; behovsprövningar anses därmed höra till politikens sfär. 

Allmänläkare uppger sig också sakna lämplig utbildning i behovsprövningar. 

Behovsprövningar får också kritik för att de ökar den tid som allmänläkare tvingas lägga på 

administration snarare än på patienter, samt för att vara en ”top-down-åtgärd”. Vid sidan av 

de skeptiska allmänläkarna finns det dock vissa som är uttalat positiva till behovsprövningar 

[57, 59-60].   

I likhet med behovsprövningar utgör ransoneringar ytterligare en styrform för att reglera den 

professionella praktiken. Det som skiljer dessa två styrformer är att behovsprövningar har 

fokus på allmänläkares bedömning av patienters behov medan ransoneringar har knappa 

resurser i brännpunkten. Ransoneringar, det vill säga fördelning av knappa resurser mellan 

patienter med konkurrerande behov [46], av vårdstjänster utgör med andra ord en annan form 

av ORRT som allmänläkare ställer sig skeptiska till. Den skeptiska inställningen till 

ransoneringar verkar dock, till skillnad mot behovsprövningar, vara kopplad till allmänläkares 

samhällsuppdrag, professionella roll, jurisdiktion, diskretion och egenintresse. Ransonering av 

vårdtjänster (med det uttalade syftet att motverka risken för en ”orättvis resursfördelning”) 

verkar leda till ett dilemma där det uppstår en konflikt mellan allmänläkares roller som statens 

”gatekeeper” och patientens ombud. Det är rollen som gatekeeper som på senare tid verkar ha 

fått en mer framträdande roll i allmänläkares samhällsuppdrag. Trots detta får krävande 

patienter (t.ex. de som kräver remiss till en specialist), allmänläkare att agera som patientens 

advokat och bortse från politiska och administrativa krav på gatekeeping. Motstridiga krav 

från patienter och arbetsorganisationer aktualiserar frågan om allmänläkares diskretion. En del 

allmänläkare betonar att de i de flesta fall inte har några problem med att balansera de två 

rollerna, till exempel genom att informera och resonera med patienten om ransoneringar. För 

denna grupp verkar inte de externa kraven inkräkta på deras diskretion. Andra läkare upplever 

svårigheter med att utöva diskretion och behålla sin autonomi när de befinner sig i 

skärningspunkten mellan patienters och organisationens motstridiga krav [46, 59-61].  

Socialarbetares	positiva	respons	på	ERRT	

I forskningen om socialarbetare framkommer att de i linje med allmänläkare generellt sett 

verkar ha en tämligen positiv attityd till ERRT [24-26, 62-67]. Även här är det framför allt 

evidensbaserad praktik (EBP) som exemplifierar ERRT. Flera studier visar dessutom att 
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socialarbetares positiva inställning till fler och mer tydliga evidensbaserade riktlinjer tycks ha 

ökat över tid [63-65]. Många socialarbetare ger uttryck för en växande optimism gentemot 

policydokument, procedurer och riktlinjer som grund för professionella beslut i socialt arbete 

[24, 63-65]. Vid sidan av denna positiva attityd till ERRT finns dock en mindre men 

välartikulerad grupp socialarbetare som intar en mer entydigt negativ inställning till ERRT 

[24, 63-65] och som beskriver ERRT som en deterministisk ansats, oförenlig med den 

komplexitet som ofta präglar det sociala arbetets praktik [24]. 

Socialarbetares	ambivalenta	respons	på	ERRT	

Precis som i fallet med allmänläkare intar emellertid socialarbetare en ambivalent hållning 

gentemot ERRT. Samtidigt som socialarbetare är positiva upplever de en kluvenhet inför de 

svårigheter som ligger i att förena ERRT med klienters preferenser och den egna kliniska 

expertisen. När det gäller socialarbetarnas klientrelaterade respons har vi identifierat två 

uttrycksformer för denna ambivalens. Det handlar dels om att ERRT kan hamna på 

kollisionskurs med socialarbetarnas relation till klienten, dels om att ERRT inte förmår fånga 

den komplexitet som det sociala arbetets praktik rymmer. Även ifråga om socialarbetares 

expertisrelaterade respons går det att skilja mellan två former av ambivalens. Den första är 

kopplad till deras svårigheter med att bedöma evidensbaserade kunskapskällor. Den andra rör 

svårigheten att förhålla sig till och integrera olika typer av kunskap. I de två följande avsnitten 

utvecklas resonemanget om dessa former av ambivalens hos socialarbetare.   

Socialarbetares klientrelaterade respons på ERRT 

Flera studier pekar på att det i socialarbetares professionella praktik finns en latent spänning 

mellan ERRT och relationen till klienten som gör socialarbetare kluvna. Det första uttrycket 

för socialarbetares ambivalens till ERRT är att klienter ibland avvisar evidensbaserade 

interventioner eller att de kräver sådana som saknar stöd i ERRT [24-25, 27, 68]. Ambivalent 

respons kan även orsakas av socialarbetares oro för stigmatisering av klienter till följd av 

tillämpning av ERRT. Ett typexempel ges i en studie där socialarbetare anser att 

riktlinjebaserade krav på att identifiera psykisk ohälsa hos småbarn kan leda till stigmatisering 

av dessa barn. Detta beroende på att riktlinjerna enbart fokuserar på biologiska orsaker till 

psykisk ohälsa och bortser från sociala faktorer [69]. Ytterligare ett exempel på vad som 

skapar ambivalens gentemot ERRT är att socialarbetare ibland uppfattar dem som politiska 

instrument för ekonomistyrning snarare än som redskap för att hjälpa klienter [24-25, 27, 68].  
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Det andra uttrycket för socialarbetares ambivalens gentemot ERRT finns i deras upplevelse 

att ERRT är svårförenliga med många klienters mångfacetterade och komplexa problematik. 

Flera studier om socialarbetare visar att ERRT ibland uppfattas som deterministiska 

kokboksansatser som inte förmår omfatta den komplexitet som ofta präglar det sociala 

arbetets praktik. I forskningen framgår också att ERRT många gånger upplevs vara okänsliga 

inför att det finns en betydande variation mellan olika klienters kontextuella och kulturella 

villkor. Det gäller bland annat mångskiftande och sammansatta behov hos klienter med 

multipla diagnoser. Ett annat exempel på ERRT:s okänslighet inför variation är att många 

evidensbaserade program betonar korttidsbehandling utan hänsyn till att det inte passar alla 

klienter [24-25, 27, 68].  

Socialarbetares respons på ERRT relaterad till klinisk expertis 

I forskning om socialarbetare går det även att urskilja två uttrycksformer för ambivalens som 

rör gränssnittet mellan ERRT och socialarbetares egna kliniska expertis.  

Den första uttrycksformen bottnar i socialarbetares svårighet med att bedöma evidensbaserade 

kunskapskällor. Precis som för allmänläkare försvåras socialarbetares bedömning av ERRT av 

bristande tillgänglighet till primärforskning, krångligt fackspråk och svårtolkade statistiska 

forskningsresultat. Sammantaget innebär det att socialarbetare upplever att det är 

problematiskt att bedöma evidensens trovärdighet och relevans för beslutsfattande, policy och 

planering [27, 68, 70-72].  

Den andra uttrycksformen för ambivalens har att göra med socialarbetares svårigheter att 

integrera evidensbaserad kunskap som tagits fram genom forskning och utvärdering, i 

erfarenhetsbaserad kunskap som utvecklas i professionell praktik. Problemen upplevs bottna i 

att dessa kunskapstyper är produkter av två olika kulturer; den akademiska kontra den 

praktiska kulturen. Kruxet med att integrera dessa typer av kunskap handlar framförallt om att 

den evidensbaserade kunskapen inte alltid upplevs relevant och tillräckligt konkret i relation 

till socialarbetares dagliga praktik [68, 70-72].  

Socialarbetares	respons	på	ORRT	

Analysen av tidigare studier tyder på att socialarbetares respons på ORRT är mer ambivalent 

och pragmatisk jämfört med allmänläkares dito [55, 66, 69, 73-79]. Socialarbetares kluvenhet 

och pragmatism förefaller bottna i att de uppfattar ORRT både som tillgång och begränsning.  
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ORRT i form av procedurer ses som en tillgång när de framstår som instrument för att 

tydliggöra det sociala arbetets jurisdiktion, dvs. när de markerar den professionella praktikens 

gränser. Det gäller i synnerhet när det uppstår fel och problem i arbetet, exempelvis att en 

klient far illa trots en upprättad kontakt med socialtjänsten. Om en socialarbetare i en sådan 

situation kan hänvisa till att vederbörande handlat i enlighet med organisatoriska procedurer 

kan ORRT upplevas som en tillgång. Med andra ord upplever socialarbetare ibland att 

ORRTs reglerande och standardiserande funktion erbjuder ett slags skydd när deras praktik 

kritiseras och granskas [66, 69, 80].   

Flera studier pekar på att socialarbetares tillit till den egna professionella kunskapen har 

minskat som en följd av deras växande tilltro till procedurer och byråkratiska system. Den 

utvecklingen tycks dessutom förstärkas av att många betraktar ORRT som instrument som 

kan stärka socialarbetares professionella status [24, 63-66]. Detta förefaller dock ske på 

bekostnad av minskat handlingsutrymme och otydligare gränser gentemot andra professioner. 

Trots det upplever många socialarbetare ORRT som ett komplement och inte ett alternativ till 

deras expertis [66, 74].  

ORRT i form av procedurer anses däremot vara begränsande när de inskränker socialarbetares 

diskretion och autonomi. Det tenderar ske när procedurer medför att socialarbetare slutar att 

ställa frågor och reflektera över sin praktik [74, 77].  

Socialarbetares ambivalenta resons på ORRT kan även ses mot bakgrund av ett antal andra 

inslag som tenderar att vara begränsande. Bland annat uppfattar socialarbetare många gånger 

ORRT som administrativt krävande, och som stigmatiserande när det gäller identifiering av 

vissa klientkategorier [69, 74, 78]. ORRT anses vidare vara något som ligger utanför 

socialarbetares jurisdiktion, och något som avleder deras uppmärksamhet från kärnuppgiften, 

dvs. relationellt arbete med klienter. ORRT ses i detta avseende som instrument för 

ansvarsutkrävande (accountability) snarare än som hjälpmedel för att understödja 

beslutsfattande.  

Socialarbetare som upplever att ORRT innebär begränsningar tenderar dessutom anse att 

ORRT ersätter deras expertis istället för att komplettera den [74, 78]. Det finns dock enstaka 

studier som tonar ned risken för att ORRT ska reducera socialarbetares autonomi och 

diskretion [73, 81]. Tvärtom anses den ökade regleringen och styrningen av socialarbetares 

professionsutövning i vissa fall ha utvidgat deras autonomi och diskretion [81]. I forskningen 
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finns dessutom studier som hävdar att socialarbetare är tvungna att anpassa sig till ORRT, 

men att arbetet förblir relationsbaserat då informella processer fortsätter att spela en viktig roll 

[73].  

Sammanfattning		

Resultaten indikerar att allmänläkare och socialarbetare är relativt samstämmiga i sin respons 

på ERRT (se figur 1) även om det förekommer nyansskillnader (se figur 2). Responsen på 

ORRT skiljer sig emellertid åt såtillvida att allmänläkare betraktar ORRT med relativt stor 

skepsis medan socialarbetare intar en förhållandevis mer pragmatisk inställning till ORR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som tidigare visats intar allmänläkare och socialarbetare en i grunden positiv hållning till 

ERRT. Samtidigt uttrycker de ambivalens inför vad en alltför strikt tillämpning av ERRT kan 

innebära. Båda professionerna uttrycker oro för att ERRT kan påverka relationen till patienter 

och klienter på ett negativt sätt. De professionella riktar även kritik mot att en oreflekterad 

tillämpning av ERRT kan innebära att den komplexitet som patienters och klienters 

problembild ofta präglas av inte i tillräcklig utsträckning beaktas. Allmänläkare och 

socialarbetare ger även uttryck för att de kunskapskällor som ERRT vilar på inte alltid är 

transparenta och lättillgängliga vilket försvårar möjligheten att bedöma dess värde för den 

professionella praktiken. 

Figur 1. Allmänläkares och socialarbetares respons på ERRT och ORRT
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Resultatet visar emellertid även att det finns nyansskillnader mellan allmänläkare och 

socialarbetare i responsen på ERRT (Figur 2). Framförallt handlar det om att allmänläkare i 

vissa situationer kan uppleva att de utsätter sina patienter för ökad medicinsk risk genom att 

följa riktlinjer och rekommenderade insatser som följer av ERRT. Allmänläkare ger även i 

högre grad än socialarbetare uttryck för att ERRT ibland är något som mer eller mindre 

tvingas på dem och att det bakom ERRT ofta döljer sig en ”top-down” modell för 

implementering. Socialarbetarna å sin sida, tenderar i högre grad än allmänläkarna, uppleva 

en svårighet att integrera evidensbaserad kunskap med den kunskap som följer av praktisk 

yrkeserfarenhet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

I jämförelse med socialarbetarna uppvisar allmänläkarna en större skepsis mot ORRT vilka 

uppfattas utgöra en inskränkning av professionens diskretion och jurisdiktion. Rädslan för att 

ORRT ska urholka den egna diskretionen och jurisdiktionen är inte lika påtaglig bland 

socialarbetarna. Snarare finns bland socialarbetare en tendens att se ORRT som något som 

kan bidra till tydliggöra den egna jurisdiktionen och skydda den enskilda socialarbetaren från 

kritik. 

Diskussion	

Diskussionen inleds med ett resonemang om vad likheter och skillnader i de professionellas 

ambivalenta respons på ERRT kan bero på. Vi har här valt att fokusera på ERRT eftersom 

tanken om evidens ligger djupt i allmänläkares och socialarbetares självförståelse av vad det 
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Figur 2. Allmänläkares och socialarbetares ambivalenta respons på ERRT
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innebär att vara en profession. Artikeln avslutas med professionsteoretiska reflektioner över 

eventuella vinster och förluster med respektive professions respons på ERRT och ORRT.  

Kontextualisering	av	likheter	och	skillnader	i	responsen	på	ERRT		

De likheter som framkommit mellan allmänläkares och socialarbetares ambivalenta respons 

på ERRT (se fig. 2) kan sättas i relation till tre faktorer. 1) För båda dessa professioner gäller 

att de uppfattar sin praktik som alltför komplex för att styras och kontrolleras av ERRT, 

exempelvis EBM eller EBP. För att hantera de många gånger vaga och svårtydda symptom- 

och problembilder som patienter och klienter uppvisar, upplever allmänläkare och 

socialarbetare att de behöver praktisk och kliniskt kunskap som går utöver de standardiserade 

scheman för bedömning och insatser som tillhandahålls genom ERRT. 2) Allmänläkares och 

socialarbetares professionella praktik inbegriper ett hänsynstagande och beaktande av 

relationella och emotionella aspekter i mötet med klienter och patienter. En alltför strikt 

styrning av den professionella praktiken genom ERRT riskerar emellertid att minska 

allmänläkares och socialarbetares handlingsutrymme att beakta klientspecifika aspekter i valet 

av insats. Det minskade professionella handlingsutrymmet som följer av ERRT upplevs av 

professionerna som en möjlig risk för patientens/klientens säkerhet, samtidigt som det riskerar 

att minska den egna professionella legitimiteten. 3) Både allmänläkare och socialarbetare kan 

uppleva att ERRT, som kunskapskällor betraktade, behöver kompletteras med egen klinisk 

erfarenhet och expertis. Detta ska dock inte tolkas som ett ifrågasättande av ERRT som 

kunskapskällor, snarare uttrycker det en otillfredsställelse över att ERRT i vissa sammanhang 

ges en monopolliknande status.  

De skillnader som framkommit mellan dessa professioners ambivalenta respons på ERRT 

berör tre aspekter. 1) bland läkare finns en ambivalens gentemot ERRT som bottnar i 

skillnaden mellan statistisk och individuell risk. Det vill säga den medicinska risk som 

föreligger på populationsnivå behöver inte gälla en specifik patient. Vi ser framförallt två 

anledningar till att det enbart är allmänläkare som uttrycker ambivalens rörande denna aspekt. 

Dels att denna grupps professionella praktik är mer diagnostisk till sin karaktär, dels att 

allmänläkares kunskapsbas i större utsträckning består av evidensbaserade studier på 

populationsnivå som ger underlag för att beräkna statistisk risk. Studier av denna karaktär 

verkar än så länge vara ganska få i socialt arbete [82]. 2) en annan ambivalent aspekt som 

primärt verkar finnas bland allmänläkare rör uppfattningen om ERRT som en top-down-

modell. En orsak till det kan vara att allmänläkares professionella självbild generellt sett 
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kännetecknas av hög status, en robust kunskapsbas, samt hög grad av diskretion och 

autonomi. Givet denna professionella självbild tenderar ERRT att upplevas som styrning 

uppifrån, som begränsar allmänläkares handlingsutrymme och professionella bedömningar. I 

litteraturen har vi inte funnit en lika utbredd uppfattning om ERRT som en top-down-modell 

bland socialarbetare. Det kan dels bero på en svagare professionell självbild, dels handla om 

att socialarbetare i många länder (bland annat i Norden) arbetar inom offentlig organiserade 

och politiskt styrda organisationer. Därigenom är många socialarbetare vana att få direktiv om 

hur de ska arbeta från politiker och högre tjänstemän. 3) En ambivalent respons på ERRT som 

primärt rör socialarbetare gäller den så kallade integreringsproblematiken. Den handlar om att 

forskare (kunskapsproducenter) och socialarbetare (kunskapsanvändare) verkar i olika 

kontexter, vilket gör att de har delvis olika syn på det sociala arbetets praktik och vilken typ 

av kunskap som är relevant. Socialarbetare upplever många gånger evidensbaserad kunskap 

(framför allt standardiserade och manualbaserade insatser) som svår att integrera med andra 

typer av kunskap (till exempel erfarenhetsbaserad kunskap och teori). 

Tänkbara	vinster	och	förluster	med	olika	responser	på	RRT	

Som tidigare påpekats intar socialarbetarna en mer positiv respons till ERRT och ORRT än 

vad allmänläkarna gör. Allmänläkarna är mer benägna att förknippa ERRT och ORRT med 

inskränkningar av den egna diskretionen samt jurisdiktionen, medan socialarbetarna i vissa 

sammanhang kan uppleva att följsamhet gentemot ERRT och ORRT utgör en möjlighet att 

tydliggöra professionens jurisdiktion och professionella status. Ett sätt att förstå denna 

skillnad kan vara att titta närmare på de båda gruppernas professionella position. 

En central skillnad mellan de båda professionerna är att allmänläkarna i det närmaste är att 

betrakta som en arketyp för vad som utgör en profession. En central aspekt av läkarkårens 

professionella position handlar om att de i sin professionella yrkesutövning åtnjuter ett 

betydande mått av diskretion och autonomi. Mot denna bakgrund är det föga förvånande att 

allmänläkare förknippar varje inskränkning av diskretion och autonomi som ett potentiellt hot 

mot deras professionella status då den vilar på principen om yrkesmässig professionalism, 

snarare än organisatorisk professionalism. I jämförelse med läkarkåren utgör socialarbetarna 

professionellt sett både en yngre och mer heterogen profession. Vid en jämförelse med 

läkarkåren framstår socialarbetarna fortfarande som en profession som försöker tydliggöra sin 

jurisdiktion. Kanske är det mot den bakgrunden som vi kan förstå socialarbetarnas mer 

positiva inställning till ERRT och ORRT. Ur ett professionssociologiskt perspektiv kan 
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införandet och tillämpningen av RRT ses som en ”standardisering” och förtydligande av det 

sociala arbetets praktik [2, 30, 82]. Sett ur detta perspektiv kan ERRT och ORRT bidra till att 

tydliggöra det sociala arbetets jurisdiktion. Mot denna bakgrund framstår ett följsamt 

agerande gentemot RRT inte som ett hot på samma sätt som det gör för läkarkåren.  

Till skillnad mot läkarprofessionen bär inte heller socialarbetarna på en professionell självbild 

av högstatusyrke med anspråk på att leda och fördela arbetet för andra yrkesgrupper. Tvärtom 

tycks socialarbetare ha en relativt svag professionell självbild [56, 83]. Mot denna bakgrund 

förefaller det rimligt att tro att följsamhet gentemot RRT utgör ett större hot mot 

allmänläkarnas professionella status än för socialarbetarnas. Sett ur ett professionssociologiskt 

perspektiv är det tveksamt ifall följsamhet gentemot RRT innebär att socialarbetarnas 

professionella status höjs, däremot kan vi reflektera över ifall följsamhet gentemot RRT kan 

innebära ett skydd för ytterligare statussänkningar av professionen. Socialarbetare blir ofta 

föremål för allmänhetens kritik och myndigheters granskning [9] och följsamhet gentemot 

RRT kan innebära att de i större utsträckning står med ryggen fri när deras praktik granskas 

och ifrågasätts. 

Kopplad till allmänläkarnas höga professionella status är föreställningen om att läkarkårens 

professionella praktik utgår ifrån en vetenskapligt förankrad och akademiskt förmedlad 

kunskapsbas. På samma sätt kan socialarbetares jämförelsevis lägre status kopplas till det 

sociala arbetets mer eklektiska kunskapsbas. Den kunskapsbas som allmänmedicinsk praktik 

bygger på, anses vara mer homogen och empiriskt förankrad, vilket kan ligga till grund för 

allmänläkares större skepsis mot implementeringen av RRT som kan innebära 

kunskapsstyrning. Den medicinska historien sägs vara rik på exempel på allmänläkares 

försiktiga förhållningssätt till ny kunskap. Denna försiktighet kan vara ett uttryck för en form 

av ”healthy skepticism” [34]. För socialarbetarna med deras mer eklektiska kunskapsbas kan 

det däremot vara mindre hotande att tillämpa RRT då dessa inte på samma sätt som för 

allmänläkarna framstår som oförenliga med den professionella kunskapsbasen. För 

socialarbetarna kan ORRT och ERRT framstå som ytterligare kunskapskällor i en redan 

eklektisk kunskapsbas. 

Socialarbetares större följsamhet gentemot RRT innebär emellertid inte nödvändigtvis en 

underminering av deras diskretionära makt. Socialarbetares tendens till följsamhet gentemot 

RRT kan snarare tolkas som en anpassning till professioners förändrade villkor i det så 

kallade risk- och granskningssamhället. Följsamhet gentemot RRT tillgodoser risk- och 
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granskningssamhällets krav på kontroll och styrning genom ansvarsutkrävande, samtidigt som 

följsamhet erbjuder en möjlighet att undgå skuldbeläggning. För socialarbetare tycks det 

därför inte föreligga en ”antingen eller situation” i förhållningssättet till organisatorisk och 

yrkesmässig professionalism. Utifrån ett professionssociologiskt perspektiv förefaller det 

snarare som att socialarbetarna försöker etablera den egna professionen i relation till såväl 

organisatorisk som yrkesmässig professionalism [83]. I detta avseende pekar resultaten från 

socialarbetarna i denna studie i samma riktning som de professionssociologiska studier som 

ifrågasätter ett motsatsförhållande mellan organisatorisk och yrkesmässig professionalism [2, 

29-31]. För allmänläkarna, med rötterna i den yrkesmässiga professionalismens, framstår 

dock RRT, och då särskilt ORRT, som en ökad och oönskad byråkratisk styrning av den 

professionella praktiken [2, 34]. 

Resultaten pekar på att socialarbetare kan uppleva professionsmässiga vinster genom att agera 

följsamt gentemot det ökade inslaget av RRT som följer i fotspåren av den organisatoriska 

professionalismens etablering. Allmänläkare verkar däremot inte uppleva sådana vinster utan 

försöker slå vakt om den yrkesmässiga professionalismens principer kring kollegialt styre och 

autonomi. 

Användningen av RRT kommer sannolikt att öka både i socialt arbete och allmänmedicinsk 

praktik, inte minst med tanke på de fortsatta ansträngningarna att implementera EBM och 

EBP. Hur de professionellas responser kommer att gestalta sig är dock inte givet. Därför ser vi 

det som en angelägen uppgift för professionsforskare att följa denna fortsatta utveckling.  
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i Studien ingår i ett större forskningsprojekt med titeln: Hur använder socialarbetare och läkare kunskap i 
praktiken? Projektet är finansierat av Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS).  
ii Jurisdiktion är ett kärnbegrepp i Andrew Abbotts [1] teoretisering kring professioner. Grovt förenklat åsyftar 
begreppet yrkesgruppers tillerkända rättighet att utföra vissa arbetsuppgifter och att utöva kontroll över ett visst 
yrkesområde och vissa arbetsuppgifter.  
iii Anders Molander anser att diskretion är en nödvändig del av professionellt arbete. Den har två dimensioner 
nämligen en strukturell och en epistemisk. Den förra står för ”ett område där man kan välja mellan tillåtna 
handlingsalternativ på grundval av sitt eget omdöme.” Den senare ”refererar till en form av resonemang som 
resulterar i omdömen om vad som bör göras i situationer av obestämdhet (indeterminacy)” [82, pp. 320-321; 
84].  
 
 




