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Abstrakt 

Denna studie behandlar ämnet forskningsanvändning i praktiskt socialt arbete och har 

genomförts i form av en diskursanalys av utvalda delar av den offentliga debatten kring ämnet. 

De frågeställningar som styrt arbetet är vilka strategier för forskningsanvändning som kan 

urskiljas samt hur det kan påverka socialarbetare i praktiken. För att besvara frågeställningarna 

gjordes ett strategiskt urval av texter utifrån begränsningar i fråga om tid och relevans för ämnet. 

De dokument som granskats utgörs av Socialstyrelsens rapport om kunskapsutveckling inom 

socialtjänsten samt ett antal debattartiklar ur tidsskriften Socionomen. Studien har utformats som 

en diskursanalys med inslag av den kvalitativa fallstudien, alltså inom den kvalitativa 

forskningstraditionen. Texterna har analyserats och sedan kategoriserats utifrån de deltagande 

aktörernas problemdefinition, orsak till problemets uppkomst, hinder och förslag till lösning. Vad 

gäller studiens vetenskapsfilosofiska position och teoretiska angreppssätt befinner sig denna 

studie inom ramen för den kritiska samhällsforskningen och i analysen av resultat och slutsatser 

har utvalda teorier kring makt och profession använts. I studien har även en genomgång av 

tidigare forskning på området genomförts och dess slutsatser har även använts i analysdelen. En 

av slutsatserna som dragits i denna studie är att samtliga aktörer på debattarenan är överens om 

att forskningsanvändning och kunskapsutvecklingen i socialt arbete behöver utökas och 

förbättras. Skillnaden ligger i hur man beskriver det sociala arbetet och dess förutsättningar. 

Beroende på vilken position respektive aktör har i samhället kan denna beskrivning få varierande 

konsekvenser för socialarbetarna i det sociala arbetets praktik.  
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1 Inledning, syfte och frågeställningar m.m. 

Inledning 

Forskning i praktiken, hur används forskning i praktiskt socialt arbete? Är det så att forskning 

och vetenskapligt baserat socialt arbete förbättrar praktiken? Och i så fall för vilka?  Det är dessa 

inledande frågor som jag har valt att centrera denna studie kring. Att utforska den skriftliga 

debatten som förs om forskningsanvändning och kunskapsutveckling i socialtjänsten och sedan 

fundera över hur denna debatt kan påverka socialarbetarna i praktiken. Den praktik som ofta 

beskrivs som undermålig när det gäller förutsägbarhet, rättssäkerhet och god kvalitet av såväl 

media, utbildningsanordnare som centrala myndigheter. Men är verkligheten så ensidig som vissa 

vill påvisa? Kan man förstå socialtjänsten och socialarbetarnas situation på ett alternativt sätt? 

Kan bristen på vetenskaplig kunskap i socialtjänsten bero på andra faktorer än socialarbetarnas 

bristande intresse? Som socionom arbetar man ofta som företrädare för samhällets svaga grupper 

men samtidigt i en byråkratisk och hierarkisk organisation färgad av rådande ideologi. Ett antal 

intressenter gör alltså anspråk på att utforma socialarbetarnas förutsättningar för att utöva ett 

professionellt socialt arbete. Men dessa förutsättningar beskrivs på olika sätt beroende på vem det 

är som formulerar dem och det i sin tur kan påverka vilka konsekvenser det får för de verksamma 

i det sociala arbetets praktik.  

 

Syfte 

Syftet med denna studie är att närmare undersöka hur delar av den offentliga debatten kring 

forskningsanvändning i socialt arbete förs, samt att fördjupa förståelsen för hur detta kan påverka 

socialarbetare i praktiken. 

 

För att uppnå studiens syfte genomförs en granskning av ett urval offentliga dokument och 

artiklar som publicerats inom ramen för debatten kring forskningsanvändning och kunskaps-

utveckling i praktiskt socialt arbete. 

 

Frågeställningar 

Studiens frågeställningar kan utifrån syftet formuleras enligt följande: 

– Vilka strategier för forskningsanvändning i socialt arbete kan utläsas ur delar av  
    de offentliga dokument som publicerats inom ämnesområdet? 
 
– Vilka hinder eller möjligheter till forskningsanvändning för socialarbetare går att    
    urskilja i de offentliga dokumenten? 
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Förförståelse  

Ämnesområdet för denna uppsats är forskningsanvändning i socialt arbete och mitt intresse för 

detta område har väckts vid ett flertal tillfällen under socionomutbildningen. Vi har under utbild-

ningens gång fått lära oss betydelsen av att utöva vårat framtida yrke baserat på vetenskaplig 

kunskap. Det är viktigt för klienternas skull, för socionomens profession och för socialt arbete i 

stort. Genom praktikterminerna har vi som studenter fått inblick i socialt arbetes organisation 

och provat på direkt arbete med klienter och kollegor. Studiekamrater har förvånats och förund-

rats över diskrepansen mellan skolans teoriundervisning och praktikens verklighet. Frågor om 

vad skolan har för verklighetsanknytning har upprepats gång på gång. Begreppet evidensbaserat 

socialt arbete har också förts på tal men mer som ett faktum att det är bra utan någon kritisk re-

flektion. Sådant väcker ett visst intresse, vad är det som gör att det accepteras utan vidare? Eller 

det kanske låter bra att säga i socialarbetarsammanhang? Min egen kunskap om evidensbaserat 

socialt arbete är just bara själva begreppet utan någon ytterligare förklaring, men jag har förstått 

att det är något eftersträvansvärt. 

 

Förtydliganden 

Svensk debatt 

Denna studie fokuserar på situationen i Sverige när det gäller socialt arbete och forsknings-

användning. Debatten och frågan om relationen mellan forskning, praktik och utbildning pågår 

även i andra länder och det finns en hel del litteratur i ämnet. Jag har valt att koncentrera mig på 

den aktuella svenska debatten som den förts i för socialarbetare relevanta publikationer. Begräns-

ningen motiveras av vad som är rimligt och möjligt att genomföra inom ramen för en c-uppsats 

och utifrån studiens formulerade syfte och frågeställningar. 

 

Socialt arbete/socialtjänst 

När det gäller att definiera socialt arbete finns ett antal varianter. Med begreppet praktiskt socialt 

arbete avses i denna studie det arbete som utförs i den kommunala socialtjänsten som består av 

huvudområdena individ- och familjeomsorg samt vård och omsorg om äldre och funktionshind-

rade. Socialtjänstens arbete skall utföras på strukturell, allmän och individnivå. Arbetet styrs 

juridiskt av Socialtjänstlagen (SoL 2001:453) och lagen om stöd och service till vissa funktions-

hindrade (LSS 1993:387) som är inriktade på frågor om bistånd och rättigheter. Inom ramen för 

socialtjänstens arbete finns även inslag av tvång (Socialstyrelsen, 2000). 

 



      7 
   
 

Klienter 

I denna studie har jag valt att konsekvent använda begreppet klienter när jag talar om de personer 

eller grupper som kommer i kontakt med det kommunala sociala arbetet. I de texter som 

granskats skriver man klienter/brukare men jag har för enkelhetens skull valt endast klienter. 

Kring dessa begrepp finns det utrymme för många reflektioner, Tapio Salonen (1998) skiljer på 

tre olika aspekter av klientbegreppet: konsument, klient och brukare där respektive benämning 

kan inrymma olika grader av anpassning till systemet osv. Jag väljer att lämna den diskussionen 

till ett annat tillfälle och använder begreppet klient utan att lägga någon djupare mening i det. 

 

Studiens disposition 

I det första kapitlet redogörs för studiens syfte, frågeställningar och forskarens förförståelse. En 

del förtydliganden av begrepp ges även. Andra kapitlet beskriver bakgrunden till debatten om 

kunskapsutveckling inom socialtjänsten genom att exempelvis redogöra för relevant lagstiftning 

osv. Studiens tredje och fjärde kapitel redogör för de källor som ligger till grund för den teore-

tiska delen av arbetet. Till att börja med redovisas delar av den tidigare forskning som gjorts i 

Sverige inom ämnesområdet forskningsanvändning i socialt arbete. Den berör bl.a. socialtjänstens 

organisation och socialarbetares kunskapssyn. Efter det beskrivs de teorier som använts i analy-

sen och de är Brantes (1987) resonemang kring professioner samt Gaventas (1987) makt-

analytiska teorier och begrepp. Det femte kapitlet är det s.k. metodkapitlet där studiens genom-

förande och vetenskapliga position klargörs. I det sjätte kapitlet redovisas studiens resultat av den 

textanalys som gjorts av de utvalda dokument som granskats och de slutsatser som dras i resultat-

redovisningen ligger sedan till grund för studiens sjunde kapitel, analysen. Utifrån två teman 

kopplas resultatet till den tidigare forskningen och de teoretiska utgångspunkterna. Studien av-

slutas med ett diskussionskapitel där forskaren, jag, diskuterar och reflekterar kring det som 

framkommit i och med detta forskningsprojekt.  
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2 Bakgrund 

Inledning 

Syftet med denna del av uppsatsen är att försöka ge en beskrivning av bakgrunden till den debatt 

om forskningsanvändning inom socialtjänsten som är fokus för denna studie. Det är ingen hel-

täckande beskrivning eftersom det skulle uppta alldeles för mycket plats och tid. Avsnittet kan 

snarare karakteriseras som en kort beskrivning som förhoppningsvis underlättar förståelsen för 

frågeställningar, analys och diskussion.  

 

Kapitlet inleds med en kort beskrivning av socialt arbetes akademisering och därefter följer en 

redogörelse kring begreppet kvalitet och utvärdering i socialtjänsten utifrån lagtext, närmare be-

stämt den s.k. kvalitetsparagrafen (SoL 3 kap 3 §). Slutligen beskrivs utgångspunkten för den 

senaste debatten kring behovet av kunskapsutveckling inom socialtjänsten bl.a. debattinlägg från 

Socialstyrelsens ledning och en sammanfattning av regeringens uppdrag till Socialstyrelsen att 

skapa ett nationellt förslag om kunskapsutveckling inom socialtjänsten. Det sistnämnda för att ge 

en bakgrund till förslagets uppkomst och syfte.  

 

Det sociala arbetets akademisering 

Akademisering som process kan definieras som att vetenskaplig och akademisk producerad kun-

skap får mer utrymme och större betydelse och inflytande inom ett specifikt kunskapsområde, 

inom såväl utbildning och praktisk verksamhet (Dellgran & Höjer, 2000). Begreppet kan även 

definieras i något mer skeptiska termer, en akademisering av ett ämne kan ses som en anpassning 

till universitetsvärlden och det sker på bekostnad av engagemang i den praktiska verksamheten 

(Sunesson, 2003). För ämnet socialt arbetes del skedde akademiseringen i slutet på sjuttiotalet när 

den första professuren för socialt arbete inrättades vid Göteborgs universitet, samtidigt inlemma-

des socialhögskolorna i universiteten och därmed hade den akademiska disciplinen socialt arbete 

skapats med egna professurer och forskarutbildning. Synen på socialt arbete gick från en nära 

sammankoppling med lagstiftning och kommunal administration till ett ämne med en egen profil 

(Pettersson, 2001). Inför inrättandet av den första professuren, som för övrigt tillsattes av Harald 

Swedner 1979, formulerades en ämnesbeskrivning av socialt arbete som akademiskt ämne: 

”Professuren i socialt arbete är inriktat på studiet av sociala problem och åtgärder 
för lösning av dessa. Häri innefattas analys av dels orsaker till sociala problem som i 
vårt samhälle drabbar personer, grupper, lokalsamhällen etc., dels problemens bak-
grund i samspelet mellan individerna och deras sociala miljö. Forskningsområdet 
innefattar vidare analys av olika former för lösningar av sociala problem, utveckling 
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av kunskaper som kan omsättas i förebyggande åtgärder och utformning av 
åtgärder för den praktiska verksamheten på det sociala området.” 

             (Högskoleverket, 2003, s. 21) 

Under de nästan trettio år som socialt arbete har funnits som akademiskt forskningsämne har 

disciplinen etablerats väl bland övriga discipliner och myndigheter. Man har förhållandevis gott 

om resurser, tillväxten av studenter, forskare och lärare är god (Brante, 2003) och det produceras 

inom ämnet ett antal vetenskapliga tidskrifter t ex Scandinavian Journal of Social Welfare, Nor-

disk Sosialt Arbeid (Sunesson, 2003).  

 

Kvalitet i det sociala arbetet 

En andra central aspekt av det komplexa området forskningsanvändning i praktiskt socialt arbete 

är resonemangen kring kvalitet och kvalitetssäkring.  Diskussionerna finns bland annat kodi-

fierade i den så kallade kvalitetsparagrafen som den skrivs i Socialtjänstlagen (SoL 2001:453)  

3 kap 3 §: 

Insatser inom socialtjänsten skall vara av god kvalitet. 
 
För utförande av socialnämndens uppgifter skall det finnas 
personal med lämplig utbildning och erfarenhet. 
 
Kvaliteten i verksamheten skall systematiskt och fortlöpande 
utvecklas och säkras. 

 

Den infördes och trädde i kraft 1998 (då 7 § SoL/förf.anm.) som en följd av den översyn av 

socialtjänstlagen som regeringen gjorde i mitten på nittiotalet. Men kraven på socialtjänsten att 

följa upp och utvärdera sitt arbete är i princip inte nya. Redan i socialutredningen som låg till 

grund för införandet av den första Socialtjänstlagen (1980:620) formulerades sådana tankar men 

uttrycktes då inte lika explicit i lagtexten. För att kunna påvisa vilka resultat som socialvården 

uppnår bör forskning och utveckling bedrivas mot bakgrund av kontinuerlig uppföljning och 

utvärdering av verksamheten skrev man i en av utredningarna. Man ansåg även att ett aktivt FoU-

arbete i kommunerna var nödvändigt för utvecklingen av socialtjänsten och dess arbetsmetoder 

(SOU 1995:58, s. 108f). 

 

Det var alltså i slutet av nittiotalet som kravet på god kvalitet infördes i Socialtjänstlagen. Detta 

gjordes trots att kunskapen om vad som bör avses med begreppet kvalitet inom socialtjänsten var 

mycket begränsad. Men från socialdepartementet skriver man att syftet med den nya paragrafen 

var att ”ge ett stöd till utvecklingen och den fortlöpande förbättringen av socialtjänstens kvalitet 

utifrån en systematisk kontroll av kvaliteten i det löpande vardagsarbetet” (SOU 1994:39, s. 341). 
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Det som vidare nämns vara viktiga delar för att garantera kvaliteten är bl.a. att insatserna ges i 

enlighet med mål och andra bestämmelser i lagarna, förtroendefullt samarbete mellan enskild och 

socialtjänstens personal. Personalen i sin tur skall visa lyhördhet, inlevelseförmåga och respekt för 

den enskildes integritet. En viktig faktor är också socialtjänstens tillgänglighet, t ex vad gäller 

öppethållande och telefontider. Slutligen gör man även en jämförelse med sjukvården, att ett krav 

på kvalitet även finns inom hälso- och sjukvården. I och med denna nya kvalitetsparagraf i social-

tjänstlagen blir det således en bättre överensstämmelse mellan socialtjänstens och hälso- och 

sjukvårdens verksamhetskrav och detta är positivt eftersom de olika verksamheterna ofta är 

mycket nära sammankopplade (SOU 1994:39). 

 

Kunskapsutveckling i socialtjänsten 

Ett flertal organisationer och utredningar har de senaste tio åren på ett mer aktivt sätt arbetat för 

att stärka socialtjänstens förutsättningar för att tillgodogöra sig kunskap, bli mer resultat-

orienterade och professionella. Exempel på detta kan ses i SOU 1994:39, SOU 1995:58 mfl. 

(Denvall, 2001). Startskottet för den senaste tidens debatt kan sägas vara det inlägg på DN debatt 

som Socialstyrelsens ledning gjorde för ungefär fyra år sedan. I skarpa ordalag kritiserades social-

tjänstens arbete för att bedrivas på känn och att klienterna utsätts för okontrollerade experiment 

när nya arbetsmetoder på ett oreflekterat sätt tas i bruk i organisationen. ” Det råder en skriande 

brist på systematisk och generaliserbar dokumentation inom socialtjänsten. Det gäller hela indi-

vid- och familjeomsorgen och det gäller alla faser av arbetsprocesserna.” (Wigzell & Pettersson, 

1999-10-06, s.4). Artikeln grundas på en undersökning gjord av Socialstyrelsen som konstaterar 

att endast 15 procent av landets socialchefer säger sig ha en god inblick i vilka resultat deras 

arbete får för klienterna. Det viktigaste för socialtjänstens klienter, förutom att de får det skydd 

som lagen stadgar, är att de av socialtjänsten får en professionell behandling ”som är till verklig 

hjälp” (a.a.).  

 

Regeringens uppdrag till Socialstyrelsen 

Wigzell & Petterssons debattartikel skrevs strax efter det att regeringen gett Socialstyrelsen i upp-

drag att utarbeta det nationella förslag till kunskapsutveckling inom socialtjänsten som analyseras 

senare i denna studie. Här följer en kort sammanfattning av regeringsuppdraget (1999-09-23) 

hämtat ur Socialstyrelsens rapport (2000:12): 

 
Bakgrund: Behov att kunna utvärdera effekter och resultat av socialtjänstens verksamhet har 

uppmärksammats sedan länge. Sociala insatsers värde för klienter/brukare och samhället i stort 
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måste kunna redovisas och där finns brister i kunskap om resultat för den enskilde. Det behövs 

en systematisk prövning och utvärdering av metoder och arbetssätt inom socialtjänsten och för 

att uppnå detta krävs samverkan mellan de tre huvudaktörerna: utbildning, forskning och praktik.  

 

Uppdraget: Socialstyrelsen får i uppdrag att i samråd med berörda intressenter utforma ett förslag 

till program för nationellt stöd till kunskapsutvecklingen inom socialtjänsten med syfte att skapa 

en struktur för systematisk kunskapsutbyggnad och effektiv informationsspridning så att social-

tjänstens insatser i större utsträckning kan baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet. Empi-

risk och verksamhetsrelaterad forskning skall prioriteras. 

 

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan sägas att socialtjänsten och dess syn på kunskap är och har varit en stän-

dig källa till diskussion åtminstone sedan arbetet med den första socialtjänstlagen påbörjades. Den 

går från en ganska positiv bild av den sociala forskningen och socialt arbete som akademiskt 

ämnes förutsättningar att förbättra det sociala arbetes praktik till tider av kritik och ifrågasättande 

av socialtjänstens arbete och personalens kompetens. Numera stadgar Socialtjänstlagen att det 

sociala arbetet skall vara av god kvalitet och genomföras av personal med den rätta kompetensen. 

Huruvida det görs eller om det görs på rätt sätt kommer förmodligen att fortsätta att diskuteras 

inom ramen för det sociala arbetet, vare sig det gäller praktiskt eller teoretiskt, lokalt eller centralt. 



      12 
   
 

3 Tidigare forskning 

Inledning 

I det följande avsnittet kommer ett urval av tidigare genomförd forskning presenteras för att ge 

en beskrivning av kunskapsläget i ämnet forskningsanvändning i socialt arbete. Forsknings-

användning i socialt arbete är relativt outforskat i Sverige, i alla fall när det gäller empiriska under-

sökningar med en uttrycklig inriktning på detta område. Det finns ett antal närliggande ämnes-

områden som på ett eller annat sätt berör socialarbetares inställning till forskning och tillämpning 

av densamma i sitt yrkesutövande. Inledningsvis presenteras kortfattat den studie av Nilsson & 

Sunesson (1988) som undersökt användningen av social forskning i svenska kommuner. Efter det 

presenteras ett antal studier som behandlar frågorna om bl.a. socialarbetares kunskaper samt 

socialtjänstens relation till forskning, praktik och utbildning.  

 

Forskningsanvändning i svenska kommuner 

Vilka faktorer påverkar forskningsanvändningen inom socialtjänsten i svenska kommuner? 

Denna fråga diskuteras och undersöks i en studie gjord av Kjell Nilsson och Sune Sunesson 

(1988) och bygger på intervjuer med politiker och tjänstemän i kommuner samt vissa centrala 

beslutsfattare och forskare. Först konstateras med hänvisning till en del amerikansk användnings-

forskning att forskningsanvändning kan definieras på olika sätt. Användning i den instrumentella 

meningen att man i ett politiskt beslut kan härleda till specifika forskningsresultat är relativt säll-

synt. Däremot menar man att forskningsanvändning kan ha flera olika funktioner och att dessa i 

stor utsträckning formas i ett sammanhang t ex organisationen. Forskning kan användas i 

politiska syften som argument för eller emot nya förslag, som instrument för att lösa problem 

som uppkommer eller som det som författarna benämner som konceptualiseringsfunktionen d.v.s. en 

indirekt användning av forskning när man genom forskningen får nya tankar och idéer eller tän-

ker om i vissa frågor.   

 

De viktigaste slutsatserna av undersökningen sammanfattas i följande fem punkter: 

”– Forskningens funktioner för användaren beror inte på själva forskningsresulta-
tet, utan på sammanhanget där forskningen används. 

 
– Tekniska egenskaper i forskningsdokumenten och yttre vetenskapliga kriterier är 
inte avgörande för om forskningen blir använd eller ej. 
 
– Både individer och organisationer är aktiva användare av forskning. Passiv på-
verkan förekommer knappast, men aktiv investeringspolitik är vanlig. 
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– Det finns helt olika strategier för att använda forskning i kommunala organisatio-
ner. Dessa olikheter går tillbaka på olikheter i konfliktfält och organiseringsformer. 
 
– I den aktiva användningen händer ofta nåt med resultaten. De blir ”herrelösa” 
när de lämnas utan uppsikt, och innebörden av dem kan förändras, till en viss 
gräns.”  

      (Nilsson & Sunesson, 1988, s. 165) 

I det som ovan benämns som aktiv investeringspolitik har författarna urskiljt två olika strategier i 

syftet med politiska investeringar i forskning, antingen ser man det som ett medel för konflikt-

användning, att kunna bemöta kritik och motstånd eller för att skapa och definiera en expertis 

d.v.s. öka eller definiera kunskap. Tilltron till forskning som problemlösare är i kommunerna inte 

särskilt stor, forskningsanvändning ses snarare som investeringar som skall ge avkastning. 

 

Den vetenskapliga forskningen och hur den används i kommunernas socialtjänst påverkas således 

av det sammanhang och i vilket syfte den används, i vilken organisation den används och vilka 

konflikter som existerar i detta sammanhang, därav bokens titel Konflikt, kontroll, expertis (Nilsson 

& Sunesson, 1988). 

 

Kunskapsbildning och användning av kunskap inom socialtjänsten sett ur ett organisatoriskt per-

spektiv behandlar Verner Denvall (2001) i en studie gjord i samarbete med Blekinge FoU-enhet. 

Han gör dels en gedigen litteraturgenomgång på de senaste årens fokus på socialtjänsten och dess 

kunskapsutveckling, dels har han följt ett antal forskningscirklar med yrkesverksamma inom olika 

områden i Socialtjänsten. Frågeställningarna som styrt studien är:  

 – ” Vilka intressenter gör anspråk på att påverka socialtjänstens     
    kunskapsbildning?   
  
 – Utvecklar yrkesgrupper skilda strategier till lärande och kunskapsbildning?  

  
 – Vad främjar respektive försvårar kunskapsbildning inom socialtjänsten?”  

            (a.a., s. 22f) 

Sammanfattningsvis konstateras efter litteraturgenomgång och forskningscirklar att det inom 

området florerar ett antal uppfattningar om vad som är problematiskt och det påverkar i sin tur 

hur man formulerar förslagen på hur socialtjänstens kunskapsbildning skall genomföras. Författa-

ren presenterar en analysmodell där han delar in dessa uppfattningar i fem olika perspektiv: 

tekniskt där den bristfälliga kunskapen är problemet, processinriktat där det är bristen på utrymme 

för lärande, konfliktinriktat med utgångspunkt i bristen på resurser, kulturellt som påtalar bristen på 

traditioner och intresse samt slutligen det institutionella perspektivet som framför allt ser social-

tjänstens starka omgivningsberoende som problemet.   
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Som svar på de formulerade frågeställningarna ser Denvall (2001) för det första att det finns ett 

antal parter som är intresserade av att påverka socialtjänsten i frågan om kunskapsutveckling: 

FoU- enheterna, vetenskapssamhället, Svenska Kommunförbundet och Socialstyrelsen. Den sist-

nämnda nämns som den tunga motorn i denna fråga medan Svenska Kommunförbundet verkar 

ha en mer marginell ställning. Vad det gäller de eventuella strategier hos olika yrkesgrupper visar 

undersökningen att det är en naturlig utveckling med hänvisning till yrkesgruppernas varierande 

behov. Denvall påpekar att denna frågeställning endast delvis har besvarats och att detta är ett 

angeläget framtida forskningsämne. Slutligen den sista frågeställningen som ger ett mer komplext 

svar med två viktiga komponenter; för det första den faktiska kunskapsutvecklingen som sker i 

arbetsgruppen, genom handledning med stöd av arbetsledare och med hjälp av forsknings-

relaterad kunskap. För det andra handlar det om hur dessa möjligheter bäddas in i arbetsplatsens 

rutiner, regler och omgivningens påverkan på organisationen.  

”Personliga och organisatoriska skygglappar begränsar möjligheten till nyinlärning 
samtidigt som de kan vara viktiga för att skapa lugn och stabilitet kring den kun-
skap som en gång lärts in. Å andra sidan är förmodligen det rutinbaserade handlan-
det ett långt större problem eftersom det försvårar möjligheterna att utveckla ett re-
flektivt lärande som bas för nys former av handlande på en säkrare kunskapsmässig 
grund.” 
                          (a.a., s. 101) 

 

Socialarbetares kunskaper 

För att ta reda på hur socialarbetare förhåller sig till kunskap och forskning har ett antal under-

sökningar gjorts. Slutsatsen i en av dessa gjord av Bergmark & Lundström (2000) är att social-

arbetare saknar kunskaper och att det finns en efterfrågan på att öka deras kunskapsbas. Genom 

en enkätundersökning till ett antal socialarbetare inom kommunens individ- och familjeomsorg 

frågade man om utbildning, fortbildning, vilka tidskrifter eller böcker som läses samt synen på 

existerande och efterfrågad kunskap. Resultatet visar på en yrkesgrupp med hög akademisk ut-

bildning och omfattande internutbildning men samtidigt en dålig orientering i och även ett 

bristande intresse av den vetenskapliga kunskapsproduktionen. När det gäller konsumtion av 

vetenskapliga tidskrifter är den mycket låg bland yrkesverksamma socialarbetare.  

 

Nätverksmetodik eller lösningsfokuserat arbete nämns som de modeller eller teorier som för när-

varande används inom socialtjänsten med en påpekan att detta ofta lanseras av externa konsulter 

och att den inte utsätts för någon kritisk granskning. Författarna ser det som problematiskt att så 

få yrkesarbetande socionomer aktivt söker och använder ny forskning och kunskaper av två skäl: 
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för det första att professionaliteten hos socialarbetarna kan ifrågasättas eftersom de enligt under-

sökningen inte lever upp till de krav på vetenskaplighet som ställs från fackligt håll. För det andra 

blir statens krav på kunskapsbaserad socialtjänst ett svåruppnåeligt mål med det nuvarande 

kunskapsläget (Bergmark & Lundström, 2000). 

 

En annan undersökning gjord av Socialstyrelsen i samarbete med Dalarnas forskningsråd (Tydén, 

Josefsson & Messing, 2000) visar att det är framförallt tre källor som socialarbetare själva anser 

vara basen för kunskapsinhämtning: klienterna, den egna livserfarenheten och kollegorna. 

Kunskapsutveckling ses som ett individuellt och personligt projekt och är nära sammankopplat 

med den egna livssituationen. Även när det gäller arbetsgivaren d.v.s. kommunen, saknas en 

organiserad strategi för att öka kunskapsutvecklingen och yrkeskunnandet hos socialarbetarna. 

Grundutbildningen anses inte ha någon större relevans för det praktiska arbetet. Vidare visar 

undersökningen, som bygger på samtal i fokusgrupper samt djupintervjuer med yrkesarbetande 

socialsekreterare, att någon användning av forskningsresultat inte förekommer åtminstone inte på 

ett medvetet, uttalat sätt. Man uttrycker ett slags dåligt samvete över att inte hålla sig uppdaterad 

på ny forskning men ifrågasätter samtidigt forskningsresultatens relevans för den egna specifika 

verksamheten. Det som socialsekreterarna själva efterlyser enligt denna rapport är att det inom 

organisationen skapas utrymmen för reflektion samt en mer flexibel och kreativ organisation som 

helhet (Tydén, Josefsson & Messing, 2000). 

 

Forskning, praktik och utbildning 

Inom ramen för Högskoleverkets granskning av ämnet socialt arbete genomfördes nyligen en 

enkätundersökning med liknande syfte, att undersöka yrkesverksamma socionomers syn på och 

intresse för forskning och vetenskaplig kunskap (Dellgran & Höjer, 2003). Den undersökningen 

påvisar delvis en annan aspekt av frågan. Socionomerna i denna undersökning visar sig vara 

mycket intresserade av forskningsverksamhet och ha en vilja att själv delta i forskningsarbete eller 

vidareutbildning. Forskning spelar stor roll för kompetensen och en majoritet av de tillfrågade 

anser sig vara uppdaterad på aktuell forskning inom respektive arbetsområde. Att forskning för-

bättrar praktiken verkar vara en vanlig uppfattning, det kanske inte är den viktigaste ingrediensen 

i ett professionellt socialt arbete men den värderas högre här än i tidigare undersökningar. Det 

som problematiseras här är i stället samspelet mellan forskning och praktik. Undersökningen 

visar att man inte känner sig delaktig i själva forskningen och som orsaker till detta nämns dålig 

spridning av forskningsinformation samt möjligheten att följa och studera forskningen på arbets-

tid. Återigen frammanas bilden av organisationen som ett hinder för socionomers strävan efter 
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utökade kunskaper. Här lämnas inga förslag på åtgärder men en reservation avseende svarens 

giltighet med hänvisning till den möjliga sociala önskvärdhet som finns för dagens socionomer att 

plädera för forskningens förträfflighet (Dellgran & Höjer, 2003). 

 

Just samspelet mellan forskning och praktik har studerats närmare och gett upphov till reflektio-

ner kring forskningsanvändning. I en studie gjord av Karen Lagercrantz (2002) i samarbete med 

FoU Skåne fördjupar man sig i socialarbetares erfarenheter av forskningsverksamhet. Detta sker i 

form av granskning av ett specifikt forskningsprojekt och dess genomförande i praktisk verk-

samhet och en av slutsatserna blir att poängtera vikten av kommunikation mellan forskaren och 

praktikerna. Socialarbetarna på den berörda arbetsplatsen ansåg att forskaren var oförstående för 

det sociala vardagsarbetets förutsättningar, att det är omöjligt att förstå det genom att bara delta 

under en begränsad tid och att forskaren inte var tillräckligt intresserad. Det faktiska resultatet av 

studien visade att forskningsresultatet inte bidrog till eller skapade några organisatoriska föränd-

ringar på arbetsplatsen. Det skapades inte genom samarbetet några utökade möjligheter för 

diskussioner mellan berörda enheter tillsammans med forskaren. Däremot visar det sig att vissa 

begrepp kring yrkesrollen som används i rapporten numera används i det praktiska arbetet.  

 

Rapporten bygger på antagandet att forskning och praktik lever i skilda världar och att parterna 

bör mötas i något slags mellanläge, kanske en neutral arena? Författaren anser att möjligheterna 

för detta möte att bli meningsfullt ökar om det för det första finns en förutsättningslös och 

ödmjuk dialog mellan parterna och för det andra tydlig information från forskarsidan om forsk-

ningens omfattning, perspektiv och eventuella följder och slutligen för det tredje att tidsramen 

inte bryts alltför mycket, som forskningsprojekt annars har en tendens att göra. En risk som 

nämns i sammanhanget med fältförlagd forskning är den negativa inställning som praktiken kan 

få till resultatet om det visar sig innehålla kritik av den egna verksamheten (Lagercrantz, 2002). 

 

Håkan Jönsson (1998) har i en artikel beskrivit sin högst personliga upplevelse av resan från 

socialhögskolan och socionomutbildningen till det praktiska sociala arbetet i socialtjänsten för att 

slutligen landa i den akademiska forskningen. Med reservation för bristande kritisk eller distanse-

rad ansats samt förekomsten av förenklingar och polariseringar driver han två teser: 

” 1. Det sociala arbetets praktik och den kritiska forskningen om det sociala arbetet 
kan föras till skilda rationella sfärer. Det som är användbar kunskap i den ena sfä-
ren gäller inte utan vidare i den andra. 
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2. Den som övergår från den ena sfären till den andra, fostras in i det nya tänkan-
det, genom en socialiseringsprocess.” 

(a.a., s. 43) 

Han poängterar att den nämnda socialiseringsprocessen förekommer inom båda sfärerna, både 

inom det praktiska arbetet och inom den akademiska forskningen. Att den disciplinering som 

sker inte bara kommer uppifrån från chef eller professor utan också förekommer mellan kolle-

gorna. I processen av inlärning av rutiner och metoder internaliseras de värden och sanningar 

som styr verksamheten. Vägen från Socialhögskolan till den praktiska ”verkligheten” beskrivs 

som att det som i skolan identifierades som en motsättning mellan klient och socialnämnd i 

verkligheten uppfattades som föräldrar som vädjade om hjälp med sina barn och ungdomar som 

riskerade att förstöra sin framtid. Som yrkesverksam såg Jönsson (1998) relationen mellan forsk-

ning och praktik som att den förbättrar det sociala arbetet till nytta för klienterna. Forskningen 

utvärderar och mäter metoder för att praktikern skall veta vad som fungerar bäst. Vid det första 

mötet med forskning visade det sig att denna metod, i detta fall gällde det forskning om behand-

ling av ungdomsbrottslingar, endast kunde konstatera att det är tveksamt att behandling ger något 

resultat över huvud taget, det kan t o m vara så att den gör mer skada än nytta. 

 

Han konstaterar att socionomexamen och flera års yrkeserfarenhet är en dålig grund att stå på 

som doktorand i socialt arbete, socialarbetarkunskaperna har i den akademiska forskningens 

kontext en annan betydelse och värderas inte särskilt högt. Det gjorde däremot teorier och reso-

nemang med sociologisk utgångspunkt om exempelvis makt och dominans i förhållande till 

sociala problem. 

”Den samhällskritiska forskningens rationalitet kan ställas i kontrast mot den kun-
skap som söks och används i det sociala arbetets praktik. I mötet mellan forskning 
och praktik uppstår konflikter när forskaren inordnar praktikens åtgärder i repres-
siva system som de praktiskt verksamma socialarbetarna inte vill kännas vid. 
Praktikern känner sig missförstådd.” 
             (Jönsson, 1998, s. 47) 

Inom det praktiska sociala arbetet är man intresserad av den kunskap som legitimerar det arbete 

som genomförs. Det kan exempelvis göras genom att visa att andra insatser är sämre eller helt 

enkelt att påvisa att den nyttjade insatsen är bättre än ingen insats alls.  

 

Resan som beskrivs sammanfattas enligt följande: 

”På socialhögskolorna utbildas studenter till kritiska och kunskapsintresserade 
socialarbetare. Personalen på skolan förtvivlas därefter när de något år senare upp-
täcker att de före detta studenterna förvandlats till ”reaktionära myndighetsut-
övare” som förtjust arbetar med auktoritära socialbidragsmodeller. Eller som arbe-
tar med att ”störa” missbrukare. Och om dessa socialarbetare tar med sig sin prak-
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tik för kunskapsutveckling inom den kritiska forskningens domäner, hur ska 
forskningsfrågorna formuleras då?  Vilka krav är effektivast när det gäller att stärka 
de biståndssökandes resurser? Vilken typ av störande hjälper missbrukarna mest? 
Jag har svårt att se att forskning med den typen av frågor skulle kunna utvecklas på 
socialhögskolan i Lund, men jag kan fel.” 
             (Jönsson, 1998, s. 49) 

Sammanfattning 

Utifrån den forskning som gjorts på detta område kan konstateras att forskningsanvändning 

inom socialtjänsten påverkas av två huvudfaktorer, organisationen och socialarbetarna. Dels att 

forskningen när den når den kommunala kulturen kan få olika syften, dels vilken inställning den 

enskilde socialarbetaren och ledningen har till nya forskningsrön. Socialarbetarna beskrivs av 

vissa som en yrkesgrupp som trots en hög utbildningsnivå är ganska ointresserade av att hålla sig 

uppdaterade med aktuell forskning. I de fall där socialarbetarna uttalar ett intresse av forskning så 

återkommer problemet med organisationen, det finns inte utrymme för reflektion eller möjlighet 

till forskning på arbetstid inom socialtjänsten. Vidare beskrivs att kunskapsutveckling före-

kommer men att den bäddas in i rutiner, regler och omgivningens påverkan och därmed försvårar 

möjligheterna till det reflektiva lärande som efterfrågas.  När det gäller relationen mellan prakti-

ken och den akademiska forskningen beskrivs dem av vissa som skilda världar och om ett sam-

arbete dem emellan skall lyckas krävs mycket arbete. 
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4 Teoretisk ram 

Inledning 

När det gäller forskningsanvändning i socialt arbete är det två aspekter som kan ses som centrala, 

professionen och maktförhållandet som ger det sociala arbetet dess förutsättningar. Till att börja 

med professionen som i detta fall är socialarbetarprofessionen. I diskussionen kring denna aspekt 

kommer Brantes (1987) teorier om olika typer av professioner att användas. Det centrala i hans 

resonemang bygger på att man i en analys av en profession måste ta hänsyn till dess speciella för-

utsättningar och för socialarbetare är det att staten har ett stort inflytande på professionens 

utveckling. Utifrån detta resonemang kommer då frågan om makt och maktförhållanden in, i 

denna studie är det förhållandet mellan Socialstyrelsen och socialarbetarna som skärskådas. För 

att göra detta kommer jag att utgå från John Gaventas (1987) teorier om makt och deltagande 

som de presenteras i antologin Maktbegreppet (Petersson, red., 1987).  

 

I det följande kapitlet presenteras alltså de teoretiska utgångspunkter och förklaringsmodeller 

som används i den senare delen av studien. 

 

Profession 

Brante (1987) urskiljer två övergripande teoretiska modeller i frågan om professioners tillblivelse 

som han benämner den naiva respektive den cyniska professionsmodellen. Den naiva representeras av 

den funktionalistiska synen på professioners framväxt, till följd av samhällets och forskningens 

utveckling krävs nya typer av kunskaper. Detta knyter an och bygger på Talcott Parsons funktio-

nalistiska analys av samhället där ”professionerna får representera de främsta bärarna och för-

medlarna av det rationella värdesystemet” (s. 126). Den cyniska professionsmodellen däremot ser 

professionernas framväxt som ett resultat av intressegruppers strävan att uppnå högre status, att 

skapa ett kunskapsmonopol.  

 

Brante anser att ingen av dessa övergripande modeller är tillräckliga som förklaringsmodeller 

p.g.a. deras alltför höga anspråk på giltighet, de är också tyngda av idealistiska övertoner som är 

till deras nackdel. Han föreslår ett mer nyanserat och realistiskt perspektiv vid analyser av profes-

sioner och han skisserar även ett antal punkter för användning av detta. Huvudpunkten ligger på 

att i analysen inkludera det historiska och samhälleliga sammanhang som professionerna skapas. I 

stället för att tala om professioner i allmänhet utifrån vilken produkt som skapas bör fokus enligt 

Brante riktas mot vilka som är professionens kunder. Utifrån detta kan fyra typer av professioner 
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formuleras: fria professioner (entreprenörer), akademiska professioner, det privata näringslivets professioner 

samt välfärdsstatens professioner. Således kan en yrkeskår t ex jurister återfinnas inom samtliga typer 

av professioner. Dessa typer av professioner har varierande förutsättningar för professionalise-

ring beroende på position i samhället. Socionomer eller socialarbetare befinner sig ofta i kategorin 

för välfärdsstatens professioner och Brante påpekar det speciella med välfärdsstatens professio-

ner är att staten agerar både konsument och legitimerande instans. Det gör att denna typ av pro-

fessioners legitimitet står i ett slags beroendeförhållande till staten. 

 

Som utgångspunkt för studier av yrkesgrupper formulerar Brante en modell, en triad med kom-

ponenterna producent, avnämare och produkt enligt följande:  

 (Brante, 1987, s. 150) 

Produkten kan vara varor, tjänster, kunskap eller ideologier, det gemensamma hos dem är att 

producenten har investerat i den och därmed kräver avkastning. Målet för en profession är att få 

monopol på produktionen av den specifika produkten och att kunna motivera avnämarens behov 

av densamma. Avnämaren, konsumenten, kan vara enskilda personer, näringslivet eller staten och 

producenten representerar själva yrkesgruppen. Denna triad förekommer i en omgivning skapad 

av samhälleliga förhållanden och dessa ändras över tid, därför är det viktigt att professionalise-

ringsprocesser sätts in i sitt specifika sammanhang. 

 

Med hjälp av denna allmänna modell med tillägg av specifika förutsättningar för den studerade 

professionen, dess produkt och avnämare har man enligt Brante utgångspunkter att analysera 

professionen på relevant sätt. 

 

Makt 

Källan för denna teori är Gaventas (1987) översikt av teorier om makt som de formulerats av 

bl.a. Lukes, Bachrach & Baratz och Polsby & Nelson. Han söker genom detta förklara eller förstå 

gruppers politiska aktivitet respektive passivitet i termer av makt. Teorierna baseras på en under-

sökning om makt och deltagande (eller snarare frånvaro av deltagande) som genomfördes i ett 

eftersatt och ojämlikt område i Appalacherna, USA, 1980. Studien bygger på antagandet att 
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makten kan betraktas som tredimensionell och här följer en beskrivning av var och en av de tre 

dimensionerna.  

 

I maktens första dimension hänvisas till en definition av makt enligt följande: A har makt över B i 

den meningen att han kan få B att göra något som B annars inte skulle göra. Ur detta antagande 

kan man urskilja tre förutsättningar: att politisk (eller annan) handling grundas på medvetet miss-

nöje, att det sker på en öppen arena dit alla har tillträde och det sker på egen hand eller via en 

ledare. I denna dimension tolkas tystnad som samtycke och statlig eller annan upplysning kan ses 

som svaret på ojämlikheter, kort sagt är detta ett rationellt synsätt i demokratisk anda. Gaventa 

väcker dock frågan om varför inte alla förfördelade grupper är politiskt aktiva, varför det finns 

lokala skillnader.  

 

För att besvara detta stiger han in i maktens andra dimension eller som det benämns enligt Bachrach 

& Baratz, maktens andra ansikte. Detta handlar om fenomenet att vissa frågor och deltagare helt 

utesluts från debattens likväl som beslutsfattandets arena och det benämns även som barriär-

byggande. En del av makten formuleras som att den som sätter spelets innehåll sätter också vilka 

som får delta. Det som studeras här är vem som får säga vad, när och hur och kanske ännu vikti-

gare vilka som förbigås och på vilket sätt det sker. Makten utövas alltså inte bara i själva besluts-

processen utan kan också visa sig som de styrandes sätt att upprätthålla maktordningen och av-

leda kontroversiella frågor eller grupper från debatten (Sundh, 1999). 

 

Slutligen då den tredimensionella maktansatsen som lägger till diskussionen kring vad som Gaventa 

(1987) kan ses som den springande punkten i en analys av makt: ”det effektivaste och mest för-

såtliga sättet att använda makt är att förhindra att en konflikt över huvud taget uppstår.” (s. 34). 

Inom denna dimension vidgas maktbegreppet eftersom medlen för maktutövning är fler än inom 

de tidigare två dimensionernas ansats t ex att A får makt över B genom att utforma B: s behov 

och göra detta utan att det inträffar en iakttagbar konflikt mellan parterna. Här hänvisar Gaventa 

till Lukes som hävdar att det existerar en latent konflikt eftersom A ej uppmärksammar B:s verk-

liga intressen utan de som A själv har formulerat. Eftersom man inte begränsar makten till indivi-

ders handlingar kan man i den tredimensionella maktanalysen även beakta sociala och ideologiska 

krafter i processen av maktutövning. 
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Maktens mekanismer 

Maktens mekanismer kan ha funktionen av att dämpa eller forma konflikter och i det följande 

beskrivs exempel på dessa mekanismer inom respektive maktansats.  

 

I den första dimensionen är konflikter iakttagbara på en synlig och tillgänglig arena. På denna arena 

vinner den mest resursstarka när det gäller t ex röster, arbeten och inflytande genom exempelvis 

personlig effektivitet, politisk erfarenhet eller organisatorisk styrka. 

 

Andra dimensionen utökar tidigare nämnda resurser med begreppet ”mobilisering av partiskhet”. 

Mobilisering av partiskhet beskrivs som: 

”… en serie förhärskande värderingar åsikter, ritualer och institutionella procedurer 
(”spelregler”) som systematiskt och konsekvent verkar till förmån för vissa perso-
ner eller grupper på andras bekostnad. De som drar nytta av detta sitter i en fördel-
aktig position för att försvara och främja sina hävdvunna rättigheter.”  
           (Gaventa, 1987, s. 44) 

Denna mekanism kan utnyttjas vid beslutsfattande men också vidmakthållas genom det som 

Bachrach & Baratz kallar för icke-beslut, ett medel för att kväva krav på förändring i samhället 

innan de ens kommit till uttryck. Exempel på sådana icke-beslut kan vara hot om sanktioner eller 

motsvarande belöningssystem, att tillgripa tvång, utnyttjandet av symboliska beskrivningar 

(kommunist eller bråkmakare).  

 

Maktens mekanismer inom den tredje dimensionen är de sämst förstådda eller identifierade enligt 

Gaventa. För att identifiera dessa kan man t ex specificera med vilka medel makten påverkar, 

formar, eller bestämmer vad som skall betraktas som utmaningar. Kort sagt: ”att lokalisera makt-

processerna bakom uppbyggnaden av de meningar och mönster som får B att handla annorlunda 

än han kanske skulle göra, till A:s fördel och B:s nackdel.” (Gaventa, 1987, s. 38). Detta kan göras 

t ex genom att studera sociala myter, språk och symboler i informationsförmedling.  

 

Gaventa skiljer på direkta respektive indirekta medel för att förändra politiska uppfattningar. De 

direkta är t ex informationsstyrning och mer indirekta handlar om utsatta gruppers psykologiska 

anpassningar till maktlöshetens tillstånd. Detta kan ges i uttryck av en ökad benägenhet att inter-

nalisera makthavarnas värderingar i ett försök att minska känslan av maktlöshet. Om man stän-

digt förvägras tillträde på den politiska arenan för att medverka i besluten om egna angelägenhe-

ter får man kanske inte heller möjligheten att skapa sig en politisk medvetenhet om den egna situ-

ationen. Om en utsatt grupp trots detta vinner ett politiskt medvetande så är det till en början av 
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en osäker och otydlig karaktär vilket gör gruppen extra mottaglig för påverkan ovanifrån. I detta 

skede blir det extra effektivt för makthavare att använda myter och symboler. 

 

Sammanfattning  

Brante diskuterar professionsbegreppet utifrån att varje profession måste sättas in i sitt specifika 

sammanhang. Det gäller historiskt såväl som samhälleligt och han använder även de industri-

relaterade begreppen producent, avnämare och produkt. Ur detta formulerar han fyra typer av 

professioner; fria professioner, akademiska professioner, det privata näringslivets professioner 

och slutligen välfärdsstatens professioner. Socialarbetarprofessionen tillhör den sistnämnda typen 

och där poängteras statens roll för socialarbetarnas möjligheter till professionalisering. 

 

Gaventa beskriver maktbegreppet utifrån antagandet att den är tredimensionell och att olika me-

kanismer för maktutövning finns inom respektive dimension. I den första dimensionen är arenan 

öppen för alla, makt är att A får B att göra något som han i vanliga fall inte skulle göra. Konflikter 

som uppstår är synliga och makten tillfaller den som är resursstarkast. Den andra dimensionen 

karakteriseras av att arenan i sig själv inte är lika tillgänglig, den som har makten kan se till att 

vissa frågor eller grupper inte får tillträde, man bygger barriärer. Med hjälp av s.k. icke-beslut kan 

detta göras t ex genom att införa sanktioner eller belöningar av önskvärda eller icke-önskvärda 

aktioner. Maktens tredje dimension handlar om att konflikten inte ens uppstår eftersom de som 

innehar makt utformar de förtrycktas intressen i stället för att lyssna till det de egentligen säger. 

Maktprocesserna kan ske i utformning av meningar och mönster som främjar de ideologiska och 

sociala krafter som makten representerar t ex vid informationsförmedling. 
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5 Metod 

Inledning 

I det följande kapitlet presenteras studiens utformning dels på en abstrakt nivå och dels på en 

konkret sådan. Inledningsvis redogörs för studiens vetenskapsfilosofiska utgångspunkt samt dess 

design. Sedan beskrivs hur studien genomförts i termer av urval, materialinsamling tillika bear-

betning m.m. och avslutningsvis diskuteras hur pass giltig studien kan anses vara utifrån begrepp 

som validitet och reliabilitet etc. 

 

Vetenskapsfilosofisk position 

Denna studie befinner sig inom ramen för en kritisk forskningstradition som kortfattat kan sägas 

kännetecknas av att man med hjälp av en tolkande och kritisk ansats ifrågasätter den sociala verk-

ligheten (Alvesson & Sköldberg, 1994). Syftet med forskningen är att bidra och uppmuntra till 

frigörelse och omprövning av de idéer och förhållanden som tas för självklara och detta skall ske 

på en känslomässig såväl som en kognitiv nivå. Kritik i det här sammanhanget innebär inte bara 

en negativ inställning till olika förhållanden utan den kritiska ansatsen undersöker i stället hur 

sociala institutioner, ideologier och diskurser påverkar eller möjligtvis inskränker människors 

uppfattning av verkligheten (Alvesson & Deetz, 2000). 

”Det kan handla om 1) att identifiera och ifrågasätta de antaganden som ligger 
bakom vanliga sätt att varsebli, förstå och handla; 2) att erkänna det inflytande som 
historia, kultur och social position har över uppfattningar och handlingar;  
3) att föreställa sig och utforska ovanliga alternativ som kan rubba rutiner och en 
etablerad ordning; 4) att uppmärksamma olika, inte minst subtila, former för social 
dominans; och 5) vara tillbörligt skeptisk till varje kunskap eller lösning som påstår 
sig vara den enda sanningen eller det enda alternativet.” 
                (Alvesson & Deetz, 2000, s. 12) 

Den kritiska forskningstraditionen har genom ifrågasättandet av samhällets naturliga och ratio-

nella ordning gemensamma beröringspunkter med postmodernismen. I ett historiskt perspektiv 

kan postmodernismen beskrivas som en reaktion på det modernistiska projektet som har sitt ur-

sprung i den västerländska upplysningen d.v.s. frigörelse från myter och traditioner med hjälp av 

rationell kunskap. Med en postmodern och även en kritisk ansats menas att moderniteten i sig 

skapar farliga förhållanden som innebär orättvisa förhållanden i samhället. Det som skiljer det 

postmoderna resonemanget från det kritiska är att man inom den kritiska traditionen faktiskt när 

en förhoppning om förbättring och rekonstruktion av samhället trots det höga pris man tvingats 

betala för moderniteten. Inom postmodernismen avsvär man sig tanken på en framtid inom 

ramen för det modernistiska projektet (Alvesson & Deetz, 2000). Den kritiska teorin har sin 

grund i den s.k. Frankfurtskolan som var ett tvärvetenskapligt forskningsinstitut och bildades i 
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slutet av 1920-talet. Centrala personer inom denna tradition är bl.a. Adorno, Habermas och 

Fromm och de i sin tur hämtade sin inspiration från teoribildande män som Marx, Hegel, Weber 

och Kant (Alvesson & Sköldberg, 1994). 

 

Den kritiska samhällsforskningen fokuserar på den politiska dimensionen inom forskning när det 

gäller frågan om forskarens neutralitet. Kritisk forskning är av den uppfattningen att samhälls-

vetenskap inte kan förhålla sig neutral eller objektiv till sociala fenomen vare sig man vill eller 

inte. Trots att en kritisk ansats ter sig något radikal så kvarstår faktum att forskningen på ett eller 

annat sätt tenderar att gynna eller missgynna olika intressen. För att motverka detta poängteras 

vikten av reflektion inom den kritiska forskningstraditionen, dels genom att sätta sin forskning i 

ett större perspektiv och dels att reflektera över sin egen roll som forskare. Minimikravet på en 

kritisk forskare är att inse att man verkar i ett spänningsförhållande mellan reproduk-

tion/förstärkning av det etablerade och ifrågasättandet av detsamma och detta bör avspeglas i en 

kritisk forskningstext (Alvesson & Sköldberg, 1994). 

 

Studiens design 

Denna studie är av kvalitativ karaktär och är utformad som en diskursanalys med inslag av en 

fallstudie eftersom den innehåller centrala delar av respektive forskningsmetod.  

 

Kvalitativ forskning 

I vetenskapsteoretiska sammanhang skiljer man mellan kvalitativa och kvantitativa forsknings-

metoder. De kvantitativa metoderna sammankopplas med den traditionella naturvetenskapliga 

forskningen och utgångspunkten är att det som studeras skall göras mätbart och helst presenteras 

numeriskt. Man skall finna orsakssamband och kausala förklaringar i forskningen (Andersen & 

Gandrup, 1994). Den kvalitativa forskningen har i stället fokus på det unika i varje situation, 

förståelse för det enskilda fenomenet. Kunskapen som framkommer i kvalitativ forskning har 

tonvikt på helhetsbilden och informationen tolkas utifrån den föreställningsvärld som presenteras 

i empirin. Inom den kvalitativa forskningen söker man inte efter statiska eller stabila samband 

utan snarare ”dynamiska och ömsesidiga påverkningsskeenden mellan aktörer (och sociala 

ramar). Den sociala verkligheten är människoskapad och kan därför också förändras av 

människan.” (a.a., s. 72). 
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Diskursanalys 

En diskurs kan definieras som ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av 

världen)”. (Winther-Jørgensen & Phillips, 2000, s. 7). Diskurser förekommer inom de flesta 

områden till exempel vetenskap, religion och politik men även i mer specialiserade former inom 

dessa områden (Hellspong, 2001) och diskursen utgör alltså de grundläggande tanke- och 

handlingsmönster som utmärker dessa verksamheter (Hellspong & Ledin, 1997). 

 

Diskursanalys som metod innebär att studera samhällsfenomen genom att fokusera på språket. 

Språkets funktion inom diskursanalysen är inte bara att återge verkligheten utan bidrar i hög grad 

även till att utforma den. Det innebär en social aktivitet att använda språket och det skapas i en 

social kontext (Bergström & Boréus, 2000). I tre avseenden framhåller diskursanalysen att männi-

skor genom språket konstruerar den sociala världen enligt Alvesson & Sköldberg (1994):  

”För det första genom att man utifrån förut existerande lingvistiska resurser aktivt 
skapar utsagor. För det andra i meningen att man hela tiden aktivt arbetar med 
selektion av dessa resurser, av ett oändligt antal tillgängliga ord och menings-
konstruktioner utväljs några medan andra bortväljs. För det tredje genom att den 
valda konstruktionen har konsekvenser. Uttryckssätt gör något, påverkar föreställ-
ningar, genererar responser etc.” 

(a.a., s. 283) 

Diskursanalysen kan användas för att studera debatter och syftet är inte att förklara fenomen i 

termer av orsak och verkan utan snarare att lyfta fram spänningar eller motsättningar inom den 

granskade diskursen (Bergström & Boréus, 2000). I tolkningen av utsagor och texter riktas intres-

set mot nyanser, motsägelser samt hur de är organiserade (Alvesson & Sköldberg, 1994). 

Diskursanalysen kan också vara användbar för att studera makt och maktförhållanden. Eftersom 

diskursen till sin karaktär ”rekommenderar” vissa tankar och handlingar följer också att ett makt-

förhållande påverkar vilka som får säga vad, hur de får göra det och när. Diskursen blir således 

”en kamp om meningsskapande” (Bergström & Boréus, 2000, s. 236).  

 

Det som inom textanalytiska teorier benämns som kritisk diskursanalys handlar om att man i sin 

diskursanalys i större utsträckning i detalj inriktar sig på vad som sägs eller skrivs samtidigt som 

texterna integreras i ett sammanhang, en s.k. ”social praktik”. Detta innebär att man i en kritisk 

diskursanalys har möjlighet att avgränsa sin analys i fråga om tid och rum, att inom ett specifikt 

område studera exempelvis hur vissa strukturella positioner eller subjektspositioner innebär möj-

ligheter för vissa och begränsningar för andra (Bergström & Boréus, 2000). Kort sagt att inom en 

diskurs studeras samspelet mellan makro- och mikronivå. 

 



      27 
   
 

Fallstudien som metod 

Denna studie bär också drag av en s.k. fallstudie i den meningen att den fokuserar på en viss 

situation inom diskursen kunskapsutveckling inom socialtjänsten. Det som kännetecknar en fall-

studie enligt Merriam (1994) är framförallt fyra grundläggande egenskaper: de är partikularistiska, 

deskriptiva, heuristiska och induktiva. Partikularistiska i den meningen att de fokuserar på en viss 

företeelse eller person. Man riktar framförallt uppmärksamheten mot hur grupper av människor 

hanterar problem av olika slag. Slutprodukten i en kvalitativ fallstudie är deskriptiv. Det innebär att 

den är en omfattande beskrivning av företeelsen som studerats, d.v.s. att den innefattar så många 

variabler som möjligt och samtidigt beskriver samspelet dem emellan. Det heuristiska draget i en 

fallstudie innebär att den har möjlighet att skapa ny kunskap om det granskade fenomenet dels 

genom att förklara var, när, hur och varför problemet uppstått och dels genom att diskutera och 

bedöma de alternativ man inte valt. Slutligen är så en fallstudie induktiv till sin karaktär, d.v.s. att 

slutsatser, hypoteser och begrepp bildas ur den information man har tillgång till. ”Upptäckten av 

nya relationer och begrepp samt en ny förståelse, snarare än verifiering av på förhand specifice-

rade hypoteser, är utmärkande för kvalitativa fallstudier.” (Merriam, 1994, s. 27).  

 

Urval och avgränsningar 

Frågan om urval i denna typ av studie handlar om att begränsa forskningsområdet till ett hanter-

bart sådant, vilken diskurs är det som skall undersökas och i detta fall vilken företeelse skall väljas. 

För att göra detta urval användes i denna studie två urvalskriterier, för det första skall texterna 

beröra ämnet forskningsanvändning i socialt arbete och för det andra skall det finnas aktörer 

representerade i texterna. En diskursanalytisk ansats innebär att man läser texterna på ett djup-

gående sätt och det kan innebära att man tvingas till ett ganska drastiskt urvalsförfarande (Berg-

ström & Boréus, 2000), detta bl.a. till följd av vilken tidsram som finns för forskningsprojektet. 

Inom ramen för en c-uppsats är tiden ganska kort och det innebär att urvalet av texter till denna 

studie är diskriminerande eftersom det inte utgör en helhetsbeskrivning av diskursen och samtliga 

dess aktörer. De intressenter som logiskt sett kunde ha inkluderats kan enligt min uppfattning      

t ex vara Svenska Kommunförbundet i egenskap av kommunernas intresseorganisation. Således 

också den fackliga rörelsen som finns inom det sociala arbetet eftersom de representerar social-

arbetarnas professionella intressen. Klienternas intressen borde ha en självklar plats i debatten, 

det kan ses som lite symtomatiskt för hela diskussionen kring socialt arbete att klienternas röst 

inte får större utrymme. 
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Denna studies fokus ligger följaktligen på den av Socialstyrelsen publicerade rapporten om natio-

nellt stöd till kunskapsutveckling inom socialtjänsten samt ett antal artiklar ur tidskriften 

Socionomen som efterföljde publiceringen av rapporten. Artiklarna kan ses som reaktioner på 

Socialstyrelsens förslag från följande aktörer inom socialt arbete: den akademiska forskningen, 

praktiken samt CUS (Centrum för utvärdering av socialt arbete). Här kan det vara på sin plats att 

förtydliga att CUS inte är en fristående aktör utan de finns inom ramen för Socialstyrelsens verk-

samhet och har inrättats för att producera akademisk forskning. Slutligen kan man när det gäller 

de studerade texterna konstatera att de omfattar en ganska kort tidsperiod, ett par månader, och 

är alltså ett begränsat utsnitt ur debatten om forskningsanvändning i socialt arbete. Detta får till 

följd att jag använder mig av en viss generalisering när det gäller de olika aktörerna. I denna studie 

får t ex en enskild forskares åsikt och ståndpunkt representera hela den akademiska forskningen. 

Det är inte helt rimligt men nödvändigt för att kunna genomföra studien. 

 

Materialinsamling 

När det gäller insamling av material i en studie som bygger på skrivet material är det ett antal 

faktorer som inverkar: studiens problem- eller frågeställning, forskarens kunskap om materialets 

relevans inom det utforskade området och materialets tillgänglighet (Winther-Jørgensen & 

Phillips, 2000). Utifrån de urvalskriterier som nämndes i föregående stycke och studiens formule-

rade frågeställningar påbörjades den process som senare ledde fram till att studiens analysmaterial 

urskiljts. Till att börja med krävs en allmän inläsning av ämnesområdet, detta för att få en upp-

fattning om vilka aktörer som finns, vad som publicerats och vilka andra samhälleliga förutsätt-

ningar som har inflytande på området (Bergström & Boréus, 2000). Detta gjordes på ett allmänt 

plan genom bibliotekssökningar, sökningar via databaser och Internet i allmänhet med en viss 

systematik d.v.s. användning av vissa sökord, exempelvis forskningsanvändning, socialtjänst, kun-

skapsutveckling, forskning, praktik och socialt arbete. Men i denna del av processen är det fort-

farande en bred sökning dels för att få en överblick och dels för att hitta nya impulser och infalls-

vinklar på ämnet.  

 

Eftersom studien syftar till att undersöka den offentliga debatten inom ämnet forskningsanvänd-

ning i socialt arbete var de texter som hade relevans för frågeställningarna relativt lätta att få till-

gång till. En av finesserna med att söka litteratur är att en bok ofta leder till en annan och ganska 

snart kan man urskilja vissa återkommande titlar, författare och därmed har man också ringat in 

det aktuella området. Då blir nästa steg i processen att urskilja vilket material som kan betraktas 

som tidigare forskning och vilket material som kan vara relevant för analys. Här ligger ansvaret 
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enligt Merriam (1994) på forskaren att vara kreativ i förhållande till dokumenten eftersom de ur-

sprungligen producerats utifrån ett annat syfte än det som nu föreligger. Ganska snart framstod 

Socialstyrelsens rapport om kunskapsutveckling som ett centralt verk. Vidare fastnade mitt 

intresse på de reaktioner som redovisades i några artiklar i tidskriften Socionomen. Dessa texter 

verkade relevanta dels därför att det är ett aktuellt ämne och dels för att replikskiftet hade en kro-

nologisk följd och hade en begränsad och koncentrerad form. Vid närmare genomläsning av 

materialet väcktes också en nyfikenhet att undersöka vad som kunde orsaka sådana starka känslo-

yttringar i ett ämne som vid en första anblick verkar ganska torrt och teoretiskt. Detta material 

föreföll för mig innehålla en spännande samling aktörer och ståndpunkter som inte gick att 

identifiera omedelbart utan krävde en något djupare läsning. Sammanfattningsvis styrdes mate-

rialinsamlingsprocessen till en början av studiens frågeställningar och en bred informations-

sökande ansats för att sedan specialiseras dels utifrån urvalskriterier och dels forskarens, mitt 

eget, väckta intresse och nyfikenhet för de texter som nu fått egenskapen av denna studies 

utgångspunkt.  

 

Materialbearbetning 

Mitt textmaterial utgörs alltså av dels en rapport och dels sex tidskriftsartiklar och nästa uppgift är 

nu att bearbeta detta material så att det blir hanterbart och detta kräver ett arbete i flera steg. Till 

att börja med att läsa, läsa, läsa och läsa men efter ett tag blir det ganska tråkigt och då kan det 

vara på sin plats att försöka ta sig an texterna på ett mer systematiskt sätt. Rent praktiskt kan den 

bearbetning som jag gjort beskrivas i följande steg. Till att börja med lästes texterna utifrån ett 

antal ledord som formulerats: organisation, kunskapsutveckling, kvalitet, resultat, professionalitet 

och yrkesroll. De stycken som var relevanta utifrån detta markerades i texterna. Dessa stycken 

transkriberades därefter ordagrant först för hand och därefter till ett datadokument. Därmed var 

den första selekteringen av texterna gjord och det var dags att läsa utskriften av de ”nya texterna”. 

Efter ett antal genomläsningar påbörjades arbetet med att försöka komprimera detta omfattande 

textmaterial till ett mer hanterbart format, jag läste därför varje artikel för sig i ambitionen att 

koncentrera textens och därmed aktörernas ståndpunkter. Nu hade jag så ett hanterbart text-

material och då var det dags att börja strukturera upp det utifrån olika kategorier.  

 

När det gäller utvecklingen av kategorier i ett textmaterial är det enligt Merriam (1994) ofta frågan 

om intuitiva processer men det krävs också systematik och styrning av bl.a. syften och veten-

skaplig inriktning. I bearbetningen av detta textmaterial har kategoriseringsprocessen genomförts 

i tre steg, och i enlighet med hur Winther-Jørgensen & Philips (2000) beskriver denna kodnings-
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process har den ena kategoriseringen skapat förutsättningar för nästa o.s.v. De första kategorier 

jag valde för att strukturera texten var begreppen forskning, praktik och utbildning, tre kategorier 

på ett ganska brett och konkret plan. Jag läste så texterna och kategoriserade dem utifrån de 

parametrarna och i det här skedet är det fortfarande originaltexterna som används, de har i och 

för sig delvis skrivits om i koncentreringen men de är förhållandevis neutrala. För att utkristalli-

sera de följande kategorierna formulerades ett antal frågor till textmaterialet och svaren på dessa 

fick utgöra kategorierna. Frågorna ställdes till texternas olika aktörer och ville ha svar på respek-

tive aktörs bild av socialt arbete, socialarbetare, forskning, utbildning och klienter. Hur 

framställdes dessa huvudfrågor av respektive aktör? När så texterna var kategoriserade utifrån 

dessa teman och jag läst igenom dem gång efter annan framträdde slutligen en tredje variant på 

kategorier: problemdefinition, orsakssyn, lösning och hinder för lösning. Denna kategorisering 

utifrån problembild kan enligt Boréus & Bergström (2000) i en diskursanalys med fördel använ-

das för att komma åt föreställningar i diskursen, vilka ideal som diskursiveras och också lämnas 

därhän. I denna sista kategorisering ändrade jag även mitt språkliga fokus, i den slutliga redo-

visningen av texterna intog jag en mer aktiv roll i formuleringar, det var mer mina ord än 

originaltexterna. Men för att inte förlora kontakten med texterna använde jag mig i redovisningen 

av ett antal citat. Detta kan också enligt Bergström & Boréus (2000) hjälpa till att öka genomskin-

ligheten i studien. Genom denna slutliga kategorisering av materialet har således problembilden 

formulerats och därmed har materialet bearbetats och förberetts för den kommande analysen. 

 

Analys 

Vad det gäller analysen kan det sägas att jag har gjort två analyser, dels själva textanalysen som 

genomförts i och med den nyss beskrivna materialbearbetningen och dels den analys som utgör 

ett kapitel i uppsatsen. I analyskapitlet har jag gått tillväga på följande sätt: ur slutsatserna av re-

sultatredovisningen valde jag ut två teman som jag valde att kalla kampen om meningsskapandet och 

det evidensbaserade sociala arbetet. Dessa teman har sin utgångspunkt i de delar av resultat-

redovisningen där jag lokaliserat motsättningar mellan olika aktörer eller intressanta nyanser efter-

som det enligt Bergström & Boréus (2000) är ett av diskursanalysens syften. Temana utvecklades 

sedan något och därefter kopplades dem till den tidigare forskning som presenterats i kapitel 3. 

Det sista steget i analysen var att försöka förklara eller förstå dessa teman och det gjordes med 

hjälp av de teoretiska utgångspunkter som jag valt för studien.  
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Forskningsrapporten  

Enligt Backman (1998) finns det ingen bestämd form för hur en kvalitativ forskningsrapport bör 

utformas men att ett antal ingredienser bör finnas med: undersökningens syfte, motiv och fråge-

ställning, använd metodik, erhållen information och utvärdering av densamma och slutligen 

sammanfattning och slutsatser (a.a., s. 58). Så länge de delarna finns med är forskaren ganska fri i 

utformningen av sin rapport. I utformningen av denna rapport har jag strävat efter att få en logik 

och känsla av sammanhållning i de olika delarna och hela rapporten, att få ett visst ”flow” mellan 

beståndsdelarna. Detta har jag försökt uppnå dels i dispositionen och dels i den språkliga utform-

ningen. Min strävan är att förmedla till läsaren hur intressant och relevant det är med forskning 

och kunskapsutveckling även inom socialt arbete. När det gäller referenser har det som Backman 

(1998) kallar parentessystemet i princip använts. Med i princip menar jag att en del mindre 

justeringar gjorts i referenslistan utifrån ett tillgänglighetskriterium, dvs det som läsaren behöver 

för att själv kunna hitta den litteratur m.m. som refereras. Utifrån det har jag i t ex i referensen till 

Högskoleverkets rapport gett var och en av kapitelförfattarna en egen referenspost (se referens-

lista).  

 

Slutligen några ord om mig själv i språklig mening. Även kring detta för Backman (1998) en dis-

kussion, huruvida forskaren i rapporten skall benämna sig själv i första eller tredje person. Denna 

studie hamnar någonstans mitt emellan, i redovisning av mina egna resonemang och i metod-

genomgången använder jag jagform. Lagom är bäst även i vetenskapliga rapporter, en lagom 

blandning av en passivt, betraktande och subjektiv, aktiv forskare ger enligt min uppfattning en 

behaglig, språklig lätthet i dokumentationen av den genomförda forskningen. 

 

Validitet och reliabilitet 

Validitet 

Validiteten i en undersökning innebär svaret på frågan om man har undersökt det man hade för 

avsikt att undersöka, validitet beskrivs även som studiens giltighet (Kvale, 1997). Inom den 

kvalitativa forskningen har forskaren själv en ganska betydande roll. Bedömningen av materialets 

och därmed också slutsatsernas validitet bör således utgå från forskarens tolkningar av verklig-

heten (Merriam, 1994). Det som stärker validiteten i kvalitativa studier och kanske speciellt i en 

kritisk tradition är att metodiken vid databearbetning är inriktad på att skapa mening och sam-

manhang. Med en noggrann redovisning av använd metodik blir avvikelser och feltolkningar mer 

genomskinliga och lätta att identifiera. 
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Det senare kan förstärkas i resonemang kring diskursanalyser. Det är främst två faktorer som är 

vägledande i fråga om validitet: sammanhang och fruktbarhet. 

”Analytiska påståenden ska ge diskursen en form av sammanhang och om det är 
några element som inte passar in i den diskursanalytiska redogörelsen är det mindre 
sannolikt att andra kommer att acceptera analysen som färdig och trovärdig.”  

                 (Winther-Jørgensen & Philips, 2000, s. 123) 

När det gäller fruktbarheten handlar det om analysramens förklaringskraft samt dess förmåga att 

åstadkomma nya förklaringar. En annan faktor som också påtalas när det gäller diskursanalysers 

validitet är själva forskningsrapporten. Analys och slutsatser skall i rapporten läggas fram så att 

läsaren kan bedöma forskarens tolkningar, detta kan göras med hjälp av representativa exempel 

från det empiriska materialet samt en tydlighet i de resonemang som binder samman analytiska 

resonemang och specifika textutdrag (Winther-Jørgensen & Philips, 2000). 

  

Reliabilitet 

Reliabilitet i en undersökning hänförs ofta traditionellt till dess pålitlighet, att en annan forskare 

skall kunna upprepa studien och komma fram till i princip samma slutsatser (Andersen & 

Gandrup, 1994). Detta blir inom kvalitativ forskning något problematiskt eftersom det oftast är 

skeenden och dynamiska fenomen som utgör studieobjekt. Det saknas därmed ofta fasta refe-

renspunkter för att upprepa undersökningar i den meningen att vissa variabler är konstanta, det 

blir snarare en fråga om att möjliggöra en upprepning utan krav på att uppnå samma slutsatser. 

När det gäller reliabiliteten är den inom kvalitativ forskning nära sammankopplad med validiteten 

(se förra stycket) och strävan bör vara att forskningsresultaten har någon mening, att de är konsi-

stenta och beroende. Merriam (1994) nämner ett antal tekniker som man kan använda för att 

säkra reliabilitet i sin kvalitativa forskning, bl.a. att vara tydlig med forskarens position, förförstå-

else, urvalskriterier och i beskrivningen av det sociala sammanhang man hämtar informationen. 

En annan teknik är att möjliggöra för läsaren att granska forskningsprocessen, att ge en detaljerad 

beskrivning av olika skeden i produktionen av forskningen.  

”Forskarna skall alltså beskriva sina metoder såpass detaljerat att andra forskare kan 
använda en rapport som ett slags manual utifrån vilken man upprepar eller replike-
rar studien.” 

        (Merriam, 1994, s. 183) 

Generaliserbarhet 

Begreppet generaliserbarhet, som också kan benämnas som yttre eller extern validitet, innefattar i 

vilken utsträckning en studies slutsatser kan tillämpas i andra situationer än den för studien speci-

fika (Merriam, 1994). Återigen krävs en diskussion kring detta begrepps relevans för den kvalita-

tiva forskningen, för det första kan sägas att generaliserbarheten är sammankopplad med 
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validiteten i en studie och i en kvalitativ studie ligger fokus på att skapa och beskriva ett samman-

hang. Lyckas man med att säkra den validiteten kan man sen tala om hur pass generaliserbara ens 

resultat är. Generaliserbarhet i en kvalitativ studie kan definieras som dess användbarhet för 

andra, förslagsvis läsare av rapporten. Alltså, hur pass användbara slutsatserna kan vara tillämpliga 

på andra situationer kan lämnas till läsaren att avgöra. Men en viktig förutsättning för att läsaren 

skall kunna göra det är att forskaren ger en detaljerad beskrivning av den kontext som undersök-

ningen genomförts i (Merriam, 1994). 

 

Denna studie 

Vad gäller mina slutsatsers validitet, reliabilitet och generaliserbarhet kan sägas att jag så långt det 

är möjligt har strävat efter en tydlighet i metodbeskrivning, bearbetning av material och analysen. 

Dels genom att tydligt visa vem som tycker vad med hjälp av källhänvisning och särskiljning av 

mina egna synpunkter och dels genom att i resultatkapitlet använda mig av citat ur original-

texterna. Min ambition är att läsaren på det viset skall kunna följa mina resonemang och tolk-

ningar av materialet och samtidigt bilda sig en egen uppfattning av det empiriska materialet.  

 

Sammanfattning  

Sammanfattningsvis kan denna studie beskrivas som en kvalitativ diskursanalys med inslag av en 

fallstudie gjord utifrån en kritisk forskningstradition. Efter ett strategiskt urval av texter har de 

bearbetats och kategoriserats, d.v.s. positionerat de deltagande aktörernas olika ståndpunkter i 

frågan om forskningsanvändning i det praktiska sociala arbetet. Utifrån de slutsatser som drogs i 

resultatredovisningen har jag sedan genomfört en analys av materialet genom att koppla den till 

tidigare genomförd forskning och sedan försökt förklara de upptäckta fenomenen med hjälp av 

teoretiska verktyg.  
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6 Resultat 

Inledning 

I denna del av uppsatsen redovisas de texter som ligger till grund för analys och diskussion ut-

ifrån de formulerade frågeställningarna. Materialet utgörs av Socialstyrelsens rapport (2000:12) 

om nationellt stöd för kunskapsutveckling inom socialtjänsten samt ett antal artiklar ur tidskriften 

Socionomen där författarna representerar CUS (Centrum för Utvärdering av Socialt arbete), 

Socialstyrelsen (SoS), den akademiska forskningen i socialt arbete samt praktiken. Tidskrifts-

artiklarna är ett replikskifte som följde efter publiceringen av Socialstyrelsens rapport om natio-

nellt stöd för kunskapsutveckling inom socialtjänsten. De är inga vetenskapliga artiklar utan kan 

mer ses som olika aktörers inlägg i debatten kring forskning, kunskapsutveckling och dess roll i 

framtidens socialtjänst. Jag har i det följande valt att presentera texterna och författarnas stånd-

punkter utifrån fyra kategorier: hur man definierar problemet, orsaker till problemets existens, 

vilken lösning som förespråkas och slutligen vilka hinder som finns för att ”lösa problemet”. 

 

Problem  

Det övergripande problemet att socialtjänstens arbete inte är tillräckligt kunskapsbaserat, detta är 

alla parter i debatten överens om. Det finns ett behov av kunskapsutveckling inom socialtjänsten 

för klienternas, professionens och samhällets skull. 

 

Den kunskap som Socialstyrelsen förespråkar är den som kan påvisa det sociala arbetets effekter 

och värde för klienter, samtliga tillfrågade i arbetet med rapporten anser också att socialtjänsten 

bör utöka sina kunskaper inom detta område. Det finns dock en viss skepsis och osäkerhet inför 

utvecklingen av denna nya kunskap inom socialtjänsten. 

”Vetenskaplig och erfarenhetsbaserad kunskap behövs för att ge brukare och all-
mänhet en realistisk uppfattning om vilka krav och förväntningar som kan ställas 
på socialt arbete och vilka möjligheter som står till buds.”    

                       (Socialstyrelsen, 2000,s. 27) 

Sådana kunskaper kan vara till stöd för det praktiska sociala arbetet t ex för att i framtiden i valet 

av arbetsmetoder beakta vilket empiriskt stöd det finns för metodens effektivitet i förhållande till 

klienterna (Pettersson & Johansson, 2001). Socialstyrelsen poängterar att man inte förespråkar att 

all forskning i socialt arbete skall vara av den sort som rapporten efterlyser, ”en sådan position 

vore inte bara befängd, den vore skadlig” (s. 20). Det är även så att kunskapen om sociala inter-

ventioners värde för klienter som forskningen frambringar inte skall ses som universellt generali-
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serbara, det krävs att den sätts in i ett relevant sammanhang. Men med den utgångspunkten är 

den efterfrågande kunskapen och dess framväxt mycket viktig (Socialstyrelsen, 2000). 

 

CUS anser att klientperspektivet är det viktigaste argumentet för att skapa och utveckla en 

gemensam kunskapsbas för det sociala arbetet. Det är ett rättsäkerhetsproblem för klienterna att 

det finns sådana stora skillnader i kvaliteten på socialtjänstens insatser (Tengvald, 2001a). Den 

viktigaste komponenten i ett professionellt socialt arbete är förmågan att kunna ge klienten saklig 

information och att göra klienten delaktig i arbetet. Detta kan underlättas om det finns gemen-

samma kunskaper om vilka bedömningar som bör göras när det gäller beslut om insatser m.m. 

(Tengvald, 2001b). 

 

Förutom klienterna nämner CUS även att samhället och socialarbetarprofessionen har att gagna 

av denna typ av kunskapsutveckling. Samhällsintresset för empiriskt baserad kunskap om sociala 

interventioners effekter ökar, så även inom forskarsamhället. Klientorganisationerna är också 

positivt inställda till en ökning av det kunskapsbaserade sociala arbetet. 

”Jag tror att en systematisk, empiriskt baserad kunskapsutveckling av det sociala 
arbetet är det bästa sättet för socialarbetarprofessionen att övertyga samhället i stort 
om nyttan, professionaliteten och effektiviteten i det arbete man utför. Det ger re-
spekt till yrkesutövarna och är av värde för utvecklingen av klientarbetet. Det kan 
också öka förståelsen för klienternas svåra livssituation och insikten om de ofta 
mycket stora ansträngningar de själva måste göra för att förbättra den. Det är slutli-
gen ett helt legitimt sätt att söka påverka resurstilldelningen till socialarbetarnas 
verksamhetsområden.”  

                            (Tengvald, 2001a, s. 27) 

Representanterna för det sociala arbetets praktik anser att frågan om kunskapsutveckling inom 

socialtjänsten bör lyftas för klienterna/brukarnas och de anställdas skull och för att i längden höja 

yrkesområdets status. Man poängterar att kompetensutveckling för personalen redan förekommer 

i kommunerna men att det finns ett behov av att systematisera den (Josefsson, 2001). Även inom 

den akademiska forskningen anser man att det finns ett behov av en systematiserad, empiriskt 

baserad kunskapsutveckling inom socialt arbete (Månsson, 2001).  

 

Som sagt, att ett behov av kunskapsutveckling inom socialtjänsten finns är det ingen som ifråga-

sätter. I frågan om hur denna utveckling ska gå till, vilken kunskap som är eftersträvansvärd och 

vilka eventuella hinder som finns råder det däremot skilda meningar om mellan de olika aktörerna 

i debatten. 
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Orsak  

Socialt arbete beskrivs av Socialstyrelsen som tredimensionellt i meningen att det bedrivs i 

spänningsfältet mellan politik, profession och klientinflytande. Som främsta orsak till den hittills 

ej tillräckligt kunskapsbaserade socialtjänsten anges organisationen av arbetet. Dels kan kommu-

ners intresse för forsknings- och utvecklingsarbete ha olika (politiska?) förklaringar. Det är inom 

kommunal förvaltning inte bara kunskapstörsten som styr utvecklingen, det kan snarare vara 

frågan om resursknapphet, förändringar i organisationen eller i välfärdssystem och/eller en icke-

fungerande relation till högskolevärlden som ger incitament för förändring (Socialstyrelsen, 2000). 

Den sociala professionen är också den politiskt styrd. Den professionelles erfarenhets- och 

vetenskapligt grundade beslut får således färg av den rådande politiska och ideologiska hållningen 

som hävdas av demokratiskt tillsatta lekmän. Det blir heller inte bättre av att ledarskapet inom 

socialtjänsten är svagt och outvecklat, arbetsledare inom socialtjänsten saknar ofta erfarenhet av 

vetenskapligt arbete och en akademisk vidareutbildning är varken ett krav eller ens önskvärt för 

dessa personer (Socialstyrelsen, 2000). Hur klienterna och deras inflytande påverkar det sociala 

arbetet förklaras inte närmare men sammanfattningsvis kan sägas att Socialtjänstens organisation 

inte är den ideala miljön för en fruktbar kunskapsutveckling. Vad det gäller den akademiska 

forskningens hållning så är det just den politiska aspekten av det sociala arbetet som borde prio-

riteras och fungera som utgångspunkt vid försök att förklara den bristande kunskaps-

användningen inom socialtjänsten. Månsson (2000) menar att relationen mellan vetenskap och 

politik är känd och inte går att bortse ifrån.  

 

I fråga om eventuella problem i relationen mellan socialtjänsten och den akademiska forskningen 

nämner Socialstyrelsen att detta kan bero på att verksamhetsnära forskning har låg status i fors-

karsamhället, likaså forskning om ledarskap inom kommunal verksamhet (Socialstyrelsen, 2000). 

Här instämmer CUS i att det inom den akademiska forskningen finns och har funnits bristande 

intresse för forskning om och med praktiken och klienterna som på många sätt skapar förutsätt-

ningarna för den vetenskapliga delen av socialt arbete (Tengvald, 2001a). 

 

CUS anser att utvecklingen av en kunskapsbaserad socialtjänst har inletts men det är med stora 

svårigheter eftersom socialtjänsten har en bristande erfarenhet av att fokusera på mål och resultat. 

Avsaknaden av gemensam terminologi försvårar också en nationell upplyftning av kunskapsnivån 

inom socialtjänsten. Det har hitintills varit för mycket s.k. tyst kunskap inom socialtjänsten och 

användande av övergripande teorier kring hjälpprocessens värde i sig (a.a.). 
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Karin Tengvald har genom egna erfarenheter uppmärksammat två skilda bilder av socialt utveck-

lingsarbete. För det första att nya, egna importerade arbetsmetoder tas in och används utan att 

jämföra med tidigare arbetssätt, klientnyttan diskuteras ej. Ofta är det en eldsjäl eller konsult som 

är duktig på att kommunicera eller marknadsföra metoden. För det andra ställer de yrkes-

verksamma höga krav på empirisk evidens när ny forskning presenteras på t ex konferenser, ett 

slags misstänksamhet mot resultatens giltighet (Tengvald, 2001a). Alltså, både en bild av 

ogenomtänkt användning och uppföljning av arbetsmetoder och på samma gång en uttalad 

kritisk hållning gentemot nya forskningsrön. 

 

Lösning 

Denna fråga ägs enligt Socialstyrelsen av många aktörer och den kräver ett långsiktigt arbete med 

gemensamma diskussioner och konkreta samarbeten. Universitet, högskolor och FoU-centra bör 

ta en mer aktiv roll än tidigare i detta arbete (Pettersson & Johansson, 2001). En av aktörerna, 

socialhögskolorna, och deras ansvar för grund- och vidareutbildning av socialarbetare omnämns i 

rapporten. Deras uppgift är att skapa och utveckla de blivande socionomernas förhållningssätt till 

det framtida yrket genom att förmedla teoretisk, praktisk och erfarenhetsbaserad kunskap. 

”Enkelt uttryckt ger vetenskapen verktygen att systematiskt och metodiskt pröva 
erfarenheter medan problemställningarna hämtas ur den professionella verksam-
heten. I ett sådant väl fungerande samspel kan kunskapsutvecklingen ledas vidare i 
yrkeslivet”  
                       (Socialstyrelsen, 2001, s. 45) 

Eftersom det är svårt att ställa krav på vilka grundkunskaper en nyutexaminerad socionom skall 

ha så blir det centrala för grundutbildningen att bevara och förmedla en helhetssyn på sociala 

problem och dess uppkomst. Men för att kunna utöva ett professionellt socialt arbete krävs vida-

reutbildning, där poängterar Socialstyrelsen att grundutbildningen inte är tillräcklig utan just bara 

en grund. Ansvaret för vidareutbildning har legat och bör även fortsättningsvis ligga på arbets-

givarna. Exempel på vad som kan utgöra vidareutbildning som gynnar kunskapsutvecklingen 

enligt SoS är t ex systematiserad introduktion för nyanställda, handledning och mentorskap 

m.m.(Socialstyrelsen, 2000).  

 

Evidens eller inte? 

Man för även en diskussion kring begreppet evidensbaserad kunskap och det är orsaken till de 

häftigaste diskussionerna i debattmaterialet. Begreppet är hämtat från den medicinska världen, 

evidensbaserad medicin definieras av SoS som strävan efter att skilja mellan tro och vetande och 

därmed också nyansera allt som finns där emellan. Att redovisa allt som går att fastslå med hjälp 
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av vetenskapliga metoder och kanske framför allt det som inte går att göra det för att i förläng-

ningen skapa ett bättre beslutsunderlag. Detta är enligt Socialstyrelsen även ett relevant 

förhållningssätt för det sociala arbetet. Evidensbaserad kunskap i praktiskt socialt arbete skall 

grundas på utvärdering och forskning, men all värdefull kunskap och därmed kompetens behöver 

inte komma från endast en eller ett par källor (Socialstyrelsen, 2000). 

 

Även CUS instämmer i denna syn på evidensbaserad kunskap. Enligt Tengvald (2001a) kan 

denna kunskap i socialarbetarsammanhang vara att skapa en systematisk kunskapsbas med hjälp 

av forskning och utvärdering av det sociala arbetets praktik. Det kan inledningsvis göras genom 

att synliggöra det s.k. glidande sociala arbetet, att skapa en gemensam definition av begrepp som 

kvalitet, resultat och mål m.m. En metod som CUS förespråkar och även arbetar med är att skapa 

kunskapsöversikter inom olika områden, syftet med dem är att få en översikt på vad som gjorts 

inom forskning på olika områden som t ex kriminalvård. Det krävs enligt Tengvald empiriskt, 

uttalat och vetenskapligt stöd för det sociala arbetet och detta synsätt verkar också appellera till 

Socialstyrelsen. Däremot väcker denna snegling på medicinska modeller starka känslor i det soci-

ala arbetets akademiska forskarsamhälle. 

”Tanken att låta denna import från medicinen få styra den sociala forskningens val 
av frågeställningar och arbetsmetoder i forskningen känns inte alls tilltalande. Inte 
därför att jag och andra forskare skulle vara ointresserade av att producera kunskap 
om det sociala arbetets värde för klienterna. Inte alls. Tvärtom. Min tveksamhet har 
att göra med denna modells begränsade förutsättningar att fånga komplexiteten i de 
processer, relationer och villkor som karaktäriserar det sociala arbetets innehåll och 
som därmed utgör själva kunskapsobjektet för den sociala forskningen.”. 

              (Månsson, 2000, s. 9) 

Månsson ställer sig tveksam till denna inställning att sociala interventioners effekter skall gå att 

identifiera och mäta på något sätt. Hans syn på forskning i socialt arbete utgår från en helhetssyn, 

bedömningen av en effekt måste ställas i relation till problemet, hur insatserna har organiserats 

och utförts samt beaktandet av samspel med andra förhållanden i klientens liv. Det går inte att 

förklara det sociala arbetet genom att förklara enskilda fenomen och det är inte möjligt att få en 

exakt kunskap om vad som är effektivt i t ex en behandling (Månsson, 2001). Även praktikens 

representanter i debatten poängterar vikten av en helhetssyn i det sociala arbetet och uttrycker en 

viss oro för de naturvetenskapliga jämförelser som Socialstyrelsen och CUS gör i diskussionen 

om kunskapsutvecklingen (Josefsson, 2001). Kring detta resonemang svarar CUS med att för-

tydliga att det inom samhälls- och beteendevetenskap endast är möjligt att få en provisorisk och 

förenklad bild av verkligheten, men att denna kunskap är bättre än ingen kunskap alls under för-

utsättning att den är tydlig och genomskinlig (Tengvald, 2001a). Vidare anser Tengvald att det är 
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möjligt att studera effekter av socialt arbete men hur det skall göras på bästa sätt har ingen ännu 

svaret på. Man måste pröva sig fram och för egen del förespråkar hon ett större inslag av kvanti-

tativ forskning i socialt arbete (a.a.) 

 

Hinder 

Olika aktörer förespråkar olika lösningar på problemet med den bristande kunskapen inom 

socialtjänsten, därmed definierar man även olika hinder som finns för att öka kunskapsbasen i det 

sociala arbetet. 

 

Det sociala arbetet i sig 

Forskningstraditioner och rutiner saknas inom socialtjänsten för systematisk granskning och ut-

värdering och det kan enligt Socialstyrelsen bero på att socialt arbete till stor del består av svår-

mätbara relationer. Kvaliteten avgörs av vilka mål som satts upp för verksamheten och resultat 

kan sägas vara en bedömning eller mätning av måluppfyllelse antingen för verksamheten eller för 

en enskild klient. Resultat och värde kan också definieras av förbättringar i levnadsförhållanden, 

funktionsförmåga och livskvalitet för klienter (Socialstyrelsen, 2000), men som sagt kan alla dessa 

begrepp uppfattas som något flytande och svårfångade. Ja visst är socialt arbete ett komplext 

område det håller CUS med om, men det är farligt om socialarbetarna invaggas i tron att det är så 

komplext och styrt av osynliga processer att det inte är möjligt att studera. Det är viktigt att inte 

överdriva de kunskapsteoretiska skillnaderna mellan social och t ex medicinsk forskning, visst är 

processerna viktiga men de utgör inte hela det sociala arbetet. Socialt arbete kan mycket väl ta 

intryck från andra områden som också arbetar med utsatta grupper (Tengvald, 2001a). 

 

Socialt arbete bedrivs i en verklighet som är föränderlig och det påverkas av exempelvis ekono-

misk konjunktur, arbetsmarknad och liknande förhållanden. Detta försvårar projektet om en kun-

skapsbaserad socialtjänst, ännu svårare blir det om hela denna komplexitet alltid måste inrymmas 

i kunskapsproduktionen (Tengvald, 2001a). Detta kan ställas emot den akademiska forskningens 

syn på det sociala arbetet och hur det kan förstås: 

”1. värdet av socialt stöd kan aldrig förstås i termer av isolerade insatser, oberoende 
av den sociala och interaktiva kontexten, dvs oberoende av det ”nätverk av olika 
innebörder, relationer och verksamheter” som utgör själva hjälpprocessen. 2. de 
tankar om utvärdering av det sociala arbetet som rapporten föreslår bygger på en 
kunskapsteoretiskt problematisk modell hämtad från medicinens värld. Den bortser 
från det sociala arbetets komplexitet. Själva ”kliniktanken” (likställandet av socialt 
arbete med medicinsk klinikbehandling) är alldeles för snäv och knappast giltig för 
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mer än en liten, mycket liten del av det sociala arbetets sammansatta och interaktiva 
händelseförlopp och processer.” 

       (Månsson, 2000, s. 7) 

Konkreta hinder 

De konkreta hinder som beskrivs av de olika aktörerna finns inom varierande områden. Social-

styrelsen med sitt centrala perspektiv anser att det är ett problem med svårigheterna att få en 

nationell överblick på kommunernas verksamhet, detta p.g.a. det kommunala självstyret och de 

lokala faktorer som påverkar arbetet och dess resultat. Det är svårt att jämföra kommunerna 

emellan. Det verkar också inom professionen finnas en tveksamhet om det överhuvudtaget är 

möjligt att skapa en gemensam kunskapsbas för det sociala arbetet (Socialstyrelsen, 2000). Detta 

uppmärksammar även CUS, det verkar enligt dem finnas två riktningar inom socialarbetar-

professionen där en del tycker att det är önskvärt och möjligt med en gemensam kunskapsbas 

och en del ser socialt arbete som en konstart och ett individuellt projekt. I stort konstaterar dock 

CUS att socialarbetarna är positivt inställda till idén (Tengvald, 2001b). Här kommer emellertid 

vissa påpekanden från praktiken som problematiserar denna diskussion: 

”Vi måste visa samhällsnyttan av vår verksamhet… Fastän det innebär att vi också 
måste komma till rätta med socialtjänstens Moment 22, nämligen att kunskaps-
utveckling kräver dokumentation som stjäl tid från klientarbetet.”  
                                                                                 (Josefsson, 2001, s. 4) 

Man frågar sig från praktiken hur denna vetenskap och beprövade erfarenhet som Socialstyrelsen 

förespråkar skall tillämpas i den myndighetskultur som socialtjänsten verkar i, risken att det blir 

en ”papperstiger” utan betydelse är påfallande. En annan fråga som man från praktiken anser 

vara av central betydelse, och ett möjligt hinder för den önskade kunskapsutvecklingen, är det 

icke-professionella inflytandet på socialt arbete. Att denna diskussion inte får mer plats i Social-

styrelsens rapport påpekas av en socialchef med viss ironi: ”Men kanske måste vi först bli mer 

kunskapsbaserade innan frågan kan tas upp på allvar.” (Josefsson, 2001, s. 5). Från praktiken på-

pekar man även Socialstyrelsens genomförande av projektet med kunskapsutveckling inom soci-

altjänsten som ett hinder. Man anser att förslaget lämnats till regeringen väl snabbt och utan en 

tillräcklig dialog med kommunerna. På det viset måste förankringen i kommunerna ske i efter-

hand och det kan skapa problem eftersom det kan göra att de inte känner sig delaktiga i utveck-

lingsprocessen (Josefsson, 2001). 

 

En försvårande faktor kan också vara att forskarsamhället inte är tillräckligt intresserade av forsk-

ning om den praktiska verksamheten och dess förutsättningar som både Socialstyrelsen och CUS 

tidigare påtalat. Socialstyrelsen anser att det är forskarnas skyldighet att skapa nära kontakter med 

praktiken och klienterna (Socialstyrelsen, 2000). Tengvald (2001a) tycker sig också ana att fors-
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kare i socialt arbete är lite avundsjuka på den medicinska forskningen och praktikens framgångar 

och att detta bekräftas av beskrivningen av den medicinska modellen som Månsson (2000) gör. 

Enligt Tengvald är denna inställning till kunskapsutveckling inom socialtjänsten gammalmodig. 

Månsson (2000) svarar med att Socialstyrelsens beskrivning av forskarsamhället som ointresserat 

är både felaktig och kränkande, forskning om sociala insatsers värde bedrivs visst inom ramen för 

forskning i socialt arbete. Hans kritik mot Tengvald och Socialstyrelsens inställning är inte 

kommen av vare sig avundsjuka eller ovilja, det som han är skeptisk till är metoden som före-

språkas, att Tengvalds slagord evidensbaserad kunskap skall få vara ledstjärnan i detta arbete 

(Månsson, 2001). Det kan betraktas som ”gammal nattstånden positivism, där det enkla bud-

skapet är att det bara är det mätbara som har något värde ur vetenskaplig synpunkt.” (s. 18). 

Faktum kvarstår att huvudfrågan ej besvarats: Hur kan man isolera de verksamma faktorerna i 

socialtjänstens interventioner och sedan på ett relevant sätt mäta och jämföra dem? (a.a.) 

 

Inom utbildningen av socialarbetare finns enligt Socialstyrelsen ett antal hinder för socialtjänstens 

kunskapsutveckling. Ett av dessa är att begreppsparet teori och praktik ibland ses, enligt rappor-

ten, som två helt åtskilda fenomen inom de högre utbildningarna och man påpekar här att de 

utgör varandras förutsättningar och att detta synsätt även bör anammas av högskolevärlden. 

Utbildningsanordnarna bör också på ett bättre sätt än tidigare möta upp praktikens behov av 

vidareutbildning (Socialstyrelsen, 2000) och man förespråkar även en utökad användning av 

forskningsmaterial inom ämnet socialt arbete på grundutbildningen för socionomer (Pettersson & 

Johansson, 2001). Detta förbättrar enligt Socialstyrelsen oddsen för att de nyutbildade vid klivet 

ut i yrkeslivet har ett mer vetenskapligt och professionellt förhållningssätt till socialt arbete. 

 

Sammanfattning 

Det övergripande problemet att socialtjänstens arbete inte är tillräckligt kunskapsbaserat är som 

tidigare nämnts alla parter i debatten överens om. Men i frågan om hur den efterfrågade kun-

skapsutvecklingen skall gå till, vilken kunskap som är eftersträvansvärd och vilka eventuella hin-

der som finns råder det däremot skilda meningar om.  

 

Socialstyrelsen definierar socialt arbete som tredimensionellt eftersom det påverkas av politiken, 

professionen och klientinflytandet. Organisationen är också en faktor som skapar problem för en 

kunskapsutveckling inom socialtjänsten. Den akademiska forskningen anser att det är just den 

välkända relationen mellan politik och vetenskap som bör vara utgångspunkten för en beskriv-

ning av det sociala arbetets förutsättningar, likaså praktiken tycker att SoS inte lägger tillräcklig 
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tonvikt vid socialtjänstens organisation, alltså myndighetskulturen och det politiska inflytandet på 

de professionellas arbete. CUS däremot fokuserar på socialtjänstens kunskapssyn, den tysta kun-

skapen har styrt och man har använt sig av övergripande teorier om hjälpprocessens värde i sig. 

Socialtjänsten ter sig som en organisation som inte tänker igenom användning eller uppföljning 

av nya och gamla arbetsmetoder men på samma gång visar den upp uttalat kritisk hållning till nya 

forskningsrön. 

 

Helhet eller delar, det kan sammanfattningsvis sägas vara den inställning som skiljer olika aktörer 

i debatten om kunskapsutveckling inom socialtjänsten när det gäller frågan om hur det skall 

göras. Går det att mäta effekter av socialt arbete? CUS anser att det går men kan ännu inte säga 

hur det skall göras på bästa sätt. Däremot anser de att den evidensbaserade medicinen kan fun-

gera som modell i kunskapsutvecklingen inom socialtjänsten och det sociala arbetet i stort. Även 

Socialstyrelsen ser en möjlighet till användning och produktion av evidensbaserad kunskap i det 

sociala arbetet och att studiet av sociala interventioners effekter numera bör vara högprioriterat. 

Den akademiska forskningen ställer sig däremot frågande till om detta synsätt är relevant för 

socialt arbete, var tog helhetssynen vägen. Här poängteras att bedömningen av en effekt i socialt 

arbete måste ställas i relation till en mängd faktorer i klienternas liv. Det är inte fruktbart att för-

klara det sociala arbetet genom att förklara enskilda fenomen, det finns inget orsakssamband 

mellan delarna och helheten, förståelsen kan bara uppnås genom ett helhetsperspektiv. Även 

praktikens representanter betonar vikten av en helhetssyn i det sociala arbetet och är inte helt 

positiva till de medicinska och traditionellt naturvetenskapliga influenser som präglar Social-

styrelsens resonemang. 

 

Socialstyrelsen och CUS verkar överens om att det inte pågår forskning om sociala interventio-

ners effekter. Ett hinder som står i vägen för detta är forskarnas bristande intresse för denna typ 

av forskning och en anledning till det kan vara att den verksamhetsnära forskningen har låg status 

i det akademiska forskarsamhället. Detta bestrids av forskarsamhället och påpekar att skepsis till 

denna typ av forskning grundas i kunskapsteoretiska resonemang.  
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7 Analys 

Inledning 

När vi nu kommit till analysdelen av denna studie skall dessa frågor med hjälp av teorier och den 

tidigare forskning som gjorts på området om möjligt försöka besvaras. Här kan också vara på sin 

plats att återknyta till de övergripande frågeställningar som utgör studiens utgångspunkt: 

– Vilka strategier för forskningsanvändning i socialt arbete kan utläsas ur delar av  
    de offentliga dokument som publicerats inom ämnesområdet? 
 
– Vilka hinder eller möjligheter till forskningsanvändning för socialarbetare går att    
    urskilja i de offentliga dokumenten? 

 

I arbetet med texterna har två teman framträtt och jag kommer att koncentrera min analys kring 

dessa två teman som jag på ett övergripande plan har valt att kalla: kampen om meningsskapandet och 

det evidensbaserade sociala arbetet. Dessa teman har jag valt på grund av att det är de två ämnen inom 

texterna där jag hittat mest motsättningar mellan de olika aktörerna, både av uttalad och av 

outtalad karaktär. Kortfattat kan det första temat sägas handla om vem som har, eller åtminstone 

gör anspråk på, den korrekta beskrivningen av verkligheten inom den studerade debatten. Det 

andra temat analyserar frågan om möjligheten att evidensbasera det sociala arbetet. I de kom-

mande avsnitten presenteras närmare dessa två teman med efterföljande analys utifrån den forsk-

ning som kan knytas till ämnet samt de tidigare presenterade teoretiska utgångspunkterna som 

framförallt handlar om professionen och det maktförhållande som sätter dess förutsättningar. 

Det är min uppfattning att jag med hjälp dessa två teman och analysen av dem kan formulera 

tänkbara svar på studiens övergripande frågeställningar och det kommer att göras i slutet av detta 

kapitel. 

 

Kampen om meningsskapandet 

Hur man väljer att formulera ett problem påverkar i slutändan vilka lösningar man hittar, inte 

sant? Varför väljer man att formulera problemet på det särskilda sättet? Vilka intressen påverkar 

formuleringen? Vilka konsekvenser får det? Ämnet för denna del av analysen grundas i slutsatsen 

som drogs i resultatredovisningen, att olika aktörer ger olika förklaringar till problemet med bris-

ten på kunskap inom socialtjänsten. Detta överensstämmer med vad Verner Denvall (2001) 

konstaterade i sin litteraturgenomgång, att det florerar ett antal uppfattningar inom området. Han 

påvisar vidare att det finns ett antal intressenter som gör anspråk på att påverka kunskaps-

utvecklingen inom socialtjänsten och att Socialstyrelsen är den starkaste pådrivaren i frågan. Den 

uttalade strategin från Socialstyrelsen är att genom sitt förslag till regeringen påskynda och under-
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lätta för socialtjänsten att bli mer kunskapsbaserad och detta måste ske för klienternas och för 

socialarbetarprofessionens skull.  

”Vetenskaplig och erfarenhetsbaserad kunskap behövs för att ge brukare och all-
mänhet en realistisk uppfattning om vilka krav och förväntningar som kan ställas 
på socialt arbete och vilka möjligheter som står till buds.”    

                (Socialstyrelsen, 2000, s. 27) 

Den kunskap som Socialstyrelsen framhärdar som den mest relevanta i nuläget är den som kan 

påvisa det sociala arbetets resultat och effekter för klienterna. Produktionen av denna kunskap 

skall ske framförallt genom att skapa samarbeten mellan forskning, praktik och utbildning. Den 

verksamhetsnära forskningen skall uppmuntras. Behovet av denna utveckling motiveras till att 

börja med i offentliga debattartiklar från Socialstyrelsens topp där man i hårda ordalag beskriver 

socialtjänstens arbete som icke rättssäkert och av dålig kvalitet (Wigzell & Pettersson, 1999-10-

06). Denna beskrivning finner stöd i viss forskning som gjorts i frågan där det konstateras dels att 

kommunerna inte har en systematisk strategi för att öka kunskapsbasen och därmed inte heller 

yrkeskunnandet bland de anställda (Tydén, Josefsson & Messing, 2000) och dels att social-

arbetarna själva inte visar intresse för att delta i kunskapsutvecklingen, åtminstone inte genom att 

läsa eller orientera sig i nyproducerad forskning och aktuella debatter (Bergmark & Lundström, 

2000). Detta är en mycket kort och något förenklad bild av Socialstyrelsens strategi och i denna 

finns CUS med som en stark partner, detta är ganska naturligt eftersom CUS finns inom Social-

styrelsens ramar. 

 

Men Socialstyrelsens förslag och därmed också deras beskrivning av verkligheten stöter på patrull 

från olika håll, från praktikens och den akademiska forskningens håll anser man att ett antal cen-

trala frågor inte har fått tillräcklig betydelse i beskrivningen av det sociala arbetet och dess förut-

sättningar. Det gäller det politiska och icke-professionella inflytandet på det sociala arbetet samt 

hur denna kunskapsutvecklingsprocess på bästa sätt skall kunna appliceras på en myndighets-

kultur. Socialstyrelsen uttalar förvisso dessa aspekter och att de kan utgöra ett hinder för en 

fruktbar kunskapsutveckling, att utvecklingsarbete kan drivas i politiska syften och att social-

arbetarna till syvende och sist inte har en stark professionell ställning i kommunal förvaltning. 

Detta konstateras men problematiseras inte i tillräcklig utsträckning, varför inte det? Det påtalas 

ju tydligt från praktikernas håll som rimligtvis bör ha en mer direkt uppfattning om vad som är 

centralt i socialt arbetes verklighet. Att dessa faktorer har ett stort inflytande på socialtjänstens 

arbete går även att konstatera med hjälp av tidigare forskning. Dels att forskningen som sådan 

visst används för att utöka kunskapen men att den likafullt av kommunerna ses som ett medel att 

dämpa konflikter eller bemöta kritik, att forskning och användningen av densamma kan ha olika 
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syften (Nilsson & Sunesson, 1988). Det påverkar det sociala arbetet p.g.a. den organisation som 

finns med politiskt tillsatta nämnder. När det gäller att skapa en gynnsam kunskapsutveckling i en 

myndighetskultur som socialtjänsten utgör är det en något komplicerad operation enligt Denvall 

(2001) eftersom de organisatoriska skygglapparna, som han benämner det rutinbaserade handlan-

det, både är en förutsättning och ett hinder för att utöka sin kunskapsbas. 

 

Socialstyrelsen väljer att bygga sitt förslag kring en verklighetsbeskrivning som inte fullt ut be-

aktar förhållanden som har stor betydelse för det praktiska sociala arbetet. I och med detta 

formas en bild av verkligheten som de berörda aktörerna inte helt håller med om. En över-

gripande förklaring till detta går att finna i Denvalls (2001) indelning av uppfattningar om pro-

blemet, enligt den indelningen skulle Socialstyrelsens och delvis även CUS:s förklaring kunna 

beskrivas som en kombination av dels den tekniska och dels den kulturella d.v.s. att det är bristen 

på kunskap, traditioner och intresse som är problemet och varpå den akademiska forskningen 

och praktiken i stället betonar det institutionella perspektivet där man anger socialtjänstens om-

givningsberoende som problemet.  

 

Är det då möjligt att ge en total beskrivning av socialt arbete och dess förutsättningar? Vilka kon-

sekvenser får det att i en beskrivning bortse från delar av det sociala arbetet? Kan då de lösningar 

som man förespråkar vara relevanta i praktiken? Hur kan detta projekt förstås på andra sätt än 

det från Socialstyrelsen uttalade? Och hur kan reaktionerna från andra aktörer tolkas? För att 

försöka utreda dessa frågor kan det nu vara på sin plats att ta hjälp av teoretiska verktyg.  

 

Man har alltså olika beskrivningar av problemet men positionen i samhället påverkar också vilken 

genomslagskraft beskrivningen får. Socialstyrelsen har i egenskap av nationell tillsynsmyndighet 

och med mandat från regeringsnivå möjlighet att beskriva det sociala arbetets verklighet och 

sedan använda den som utgångspunkt för socialtjänstens fortsatta utveckling. I detta avseende 

kan man tala om Socialstyrelsen som en maktfaktor i förhållande till de enskilda kommunerna 

och deras möjligheter till forskningsanvändning. Bristen på helhetssyn, det politiska styret och 

professionens svaga ställning påtalas av praktiken och den akademiska forskningen. Social-

styrelsen har inte ignorerat dessa frågor men inte heller fäst så stor vikt vid dem som de som 

arbetar i det sociala arbetets praktik faktiskt gör. Detta kan ses som en form av det som av 

Gaventa (1987) benämns som barriärbyggande - att vissa frågor utestängs från debatten för att 

upprätthålla maktordningen eller avleda uppmärksamheten från dessa frågor. I denna maktens 

andra dimension beskrivs en av mekanismerna för att upprätthålla en önskvärd ordning som 
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mobilisering av partiskhet, detta kan man enligt min uppfattning också koppla till Socialstyrelsens 

strategi i kunskapsutvecklingsfrågan. Att vidmakthålla de värderingar och institutionella förfaran-

den som verkar till förmån för vissa grupper kan göras genom de s.k. icke-besluten som t.ex. kan 

vara hot om sanktioner eller löften om belöning eller utnyttjandet av symboliska beskrivningar 

(Gaventa, 1987). Sådana icke-beslut tycker jag man kan identifiera hos Socialstyrelsen och även 

CUS. Hela projektet med kunskapsbaserad socialtjänst kan ses som ett belöningssystem i form av 

de projekt och bidrag som Socialstyrelsen kan dela ut eller godkänna. De kommuner som bekän-

ner sig till Socialstyrelsens bild av socialt arbete blir belönade och reproducerar därmed den 

önskvärda bilden av socialt arbete och socialarbetare som icke-kunniga, ointresserade och icke-

reflekterande.  

 

Vad har socialarbetarna i egenskap av profession att sätta emot denna process? Här blir det något 

problematiskt om man börjar tänka i de termer som Brante (1987) använder i sitt resonemang om 

professioner. Socialarbetarna är en s.k. välfärdsprofession där staten agerar både konsument av 

professionens arbete, välfärdstjänsterna, såväl som legitimerande instans, vad som är önskvärt 

hos professionen. Socialarbetarna står således inte som en självständig profession, de har inget 

starkt mandat att uttrycka en avvikande åsikt från den av staten önskvärda, åtminstone inte om de 

har för avsikt att stärka sin professionella status. I detta fall kan Socialstyrelsen sägas representera 

staten och kombinationen av dels deras genomförande av kampanjen och dels socialarbetar-

professionens ställning gentemot staten kan enligt min uppfattning försvåra möjligheterna och 

därmed också intresset hos socialarbetarna att arbeta för att utöka sin kunskapsbas, åtminstone på 

det sätt som Socialstyrelsen argumenterar för.  

 

Även denna aspekt kan diskuteras utifrån Gaventas (1987) resonemang och här vill jag anknyta 

till vad en av socialcheferna uttryckte i textmaterialet. Ett av hindren för en gynnsam kunskaps-

utveckling var att Socialstyrelsen inte förankrat sitt förslag i kommunerna tillräckligt väl innan 

man presenterade det för regeringen och att detta i stället får ske i efterhand (Josefsson, 2000). 

Detta kan ses som att socialarbetarna nekas att delta i processen av beslutsfattande i frågor som 

rör deras situation, man får ta del av besluten först när de redan är fattade. Detta kan leda till det 

fenomen Gaventa beskriver som ett uttryck för en maktmekanism i maktens tredje dimension, att 

man i en sådan situation tenderar att internalisera ”makthavarnas” uppfattning för att minska 

känslan av maktlöshet. Här talar Gaventa om gruppens politiska medvetenhet men jag väljer att 

tänka i termer av professionell medvetenhet och vill här lyfta in aspekten av det sociala arbetets 

relativt unga ålder. Socialarbetarprofessionen är fortfarande i någon slags utvecklingsfas, sökandet 
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efter den professionella socialarbetarens unika egenskaper pågår ständigt och i detta exempel kan 

det få konsekvensen att man som socialarbetare blir extra mottaglig för påverkan ovanifrån. 

 

Det evidensbaserade sociala arbetet 

Det ämne som väckte starkast känslor mellan de olika aktörerna i debatten kring kunskaps-

utvecklingen inom socialtjänsten var diskussionen kring begreppet evidensbaserat socialt arbete. 

Socialstyrelsen diskuterar detta i sin rapport och anser att kan vara ett relevant förhållningssätt i 

det praktiska sociala arbetet, även CUS instämmer i argumentationen för att evidensbasera det 

sociala arbetet. Detta argumenterande får den akademiska forskningen att reagera starkt, det man 

vänder sig mot är bl.a. att begreppet är hämtat från den medicinska forskningsvärlden. Evidens-

baserad medicin handlar enligt Socialstyrelsen om att redovisa allt som går att konstatera med 

hjälp av etablerade, vetenskapliga metoder och kanske framför allt det som inte går att göra det 

(Socialstyrelsen, 2000), att skilja mellan tro och vetande med hjälp av vetenskapliga metoder helt 

enkelt. Applicerat på socialt arbete kan det evidensbaserade synsättet bl.a. vara produktionen av 

kunskapsöversikter, att skapa en för området gemensam grund av definitioner av begrepp som 

ofta kan tolkas på många olika sätt, t ex kvalitet och resultat (Tengvald, 2001a). Just det faktum 

att begreppet som är ledstjärnan i Socialstyrelsens kampanj för att öka kunskapsbasen i socialt 

arbete hämtas från den medicinska världen sätter sig som en nagel i ögat på det sociala arbetets 

akademiska forskningsdisciplin. Som det uttrycks i texterna är kritiken av visionen om det 

evidensbaserade sociala arbetet grundat i kunskapsteoretiska resonemang, Månsson (2000 & 

2001) menar helt kort att Socialstyrelsens och CUS:s tro på att kunna förklara och definiera 

effekter och resultat av sociala interventioner inte är realistisk eftersom socialt arbete och dess 

forskning är mycket mer mångfacetterad än den traditionella naturvetenskapliga som har stått 

som modell för Socialstyrelsens nya inriktning av socialt arbete.  

 

Är det möjligt att evidensbasera socialt arbete utifrån en medicinsk förlaga? Vilka faktorer kan 

inom de olika vetenskapliga såväl som praktiska fälten talar för eller emot genomförandet av det 

evidensbaserade sociala arbetet? I försöket att besvara dessa frågor ämnar jag diskutera olika 

aspekter av det sociala arbetet, social forskning och dra vissa paralleller till den medicinska värl-

den och dess förutsättningar vad det gäller klienter och professionell status m.m. Här vill jag dock 

reservera mig för att mina kunskaper om medicinsk forskning och praktik är något begränsade 

och därför kan beskrivningarna te sig något schablonmässiga. 
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För att kunna genomföra projektet med att evidensbasera det sociala arbetet är en förutsättning 

att kontakten mellan praktiken och forskningen fungerar på ett tillfredsställande sätt. Om man 

knyter an till den forskning som gjorts på temat kan detta bli något problematiskt eftersom det 

där till viss del framträder en bild av att forskning och praktik lever i skilda världar. Den kunskap 

som är relevant för forskarna betraktas som mindre viktig för praktikerna, forskarnas ofta socio-

logiska benämningar och kategoriseringar av praktiskt socialt arbete missuppfattas av praktikerna 

som i stället är mer intresserade av den kunskap som kan legitimera det arbete som genomförs 

(Jönsson, 1998). Praktikernas syn på kunskapsutveckling beskrivs som ett personligt projekt där 

det framförallt är klienter, kollegor och den egna livserfarenheten som styr (Tydén, Josefsson & 

Messing, 2000) och synen på den akademiska forskningen beskrivs i ett exempel (vars veten-

skaplighet man i och för sig kan ifrågasätta) som att den är bra så länge den inte kommer fram till 

något som kan uppfattas som kritik mot det sociala arbetets genomförande (Lagercrantz, 2002). 

Denna bild kan nyanseras av annan forskning som visar att socialarbetare visst anser att forskning 

är viktig för ett professionellt socialt arbete men att det likväl finns brister i kontakten mellan 

forskarna och den sociala praktiken (Dellgran & Höjer, 2003).  

 

Utifrån denna bild kan man i likhet med Socialstyrelsens och CUS:s uppfattning konstatera att 

socialtjänsten är en organisation som lider brist på forskningstradition och därmed en naturlig 

koppling mellan forskning och praktik och att förklaringarna kan hittas bl.a. i organisationen och 

hos socialarbetarna själva. Lösningen är bl.a. som jag nämnt tidigare att hämta inspiration från 

den medicinska världen och arbeta för ett evidensbaserat socialt arbete. Förutom de argument 

som Månsson (2000 & 2001) för fram emot denna modell som framför allt handlar om olika 

kunskapsteoretiska resonemang tycker jag att det är intressant att fundera kring andra faktorer 

som kan försvåra, eller underlätta för den delen, processen av att evidensbasera det sociala arbe-

tet. För att göra det kommer jag att använda mig av Brantes (1987) resonemang och modell för 

förståelse av professioner som presenteras i kapitel 4. 

 

Enligt Brante (1987) bör man för att kunna förstå olika yrkesgruppers professionalisering ta hän-

syn till de specifika förhållanden för respektive grupp och i det följande ämnar jag försöka göra 

detta genom att jämföra en del av de förutsättningar som påverkar utrymmet för dels social-

arbetarna och dels läkare. Enligt min uppfattning finns det inom läkarkåren en lång tradition av 

forskning, att bedriva forskning är en stor del av det som konstituerar läkarprofessionen, för att 

öka sin inomprofessionella status är det självklart att forska parallellt med att utöva sitt yrke prak-

tiskt. Denna tradition finns inte, eller har åtminstone inte funnits hitintills, inom social-
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arbetarprofessionen som framkommer både genom tidigare forskning och även de dokument 

som granskats i denna studie. Forskning inom socialt arbete är också en betydligt yngre 

forskningsdisciplin än vad den medicinska forskningen är. Socialt arbete beskrivs som ett tvär-

vetenskapligt ämne men tyngdpunkten ligger enligt mig mer på samhällsvetenskaplig forskning. 

Den medicinska forskningen tillhör, åtminstone mestadels, den mer traditionella naturvetenskap-

liga forskningstraditionen.  

 

I den triad som Brante (1987) konstruerat menar han att man skall studera vilken produkt som 

produceras av professionen samt vilka kunderna är. Han för ett resonemang kring de s.k. välfärds-

professionerna och deras beroendeförhållande till staten, där staten skapar efterfrågan på social-

arbetarnas produkter, socialt arbete, och samtidigt legitimerar arbetet. Jag väljer här att fokusera 

på den andra grupp som enligt mig också kan kategoriseras som socialt arbetes avnämare, 

nämligen klienterna. I Socialstyrelsens rapport (2000) konstateras att socialt arbete påverkas av 

klientinflytande men jag menar att det snarare är bristen på detsamma som till viss del konstitue-

rar det kommunala sociala arbetet. Socialtjänstens klientgrupper tillhör samhällets s.k. svaga 

grupper i termer av social och ekonomisk utsatthet och en låg utbildningsnivå m.m. Vilket 

inflytande har dessa grupper på det sociala arbetet? Jag vet inte riktigt men det är enligt min 

mening ganska lätt att inom socialtjänsten förbise dessa gruppers intressen. Socialsekreterare och 

annan personal har ofta ett övertag över klienterna när det gäller utbildning, kunskaper om 

systemet och slutligen även makten att fälla det sista avgörandet i klientens öde. Detta menar jag 

är till nackdel för socialarbetarna i ett avseende.  

 

Min tolkning av Brantes (1987) modell är att klienterna har en stor del i huruvida en yrkesgrupps 

arbete kan ses som professionellt eller inte. En stark klientgrupp som vet vilka rättigheter de har 

ställer förmodligen krav på hur de professionella utför sitt arbete, de har en slags kontrollfunktion 

på arbetets kvalitet. En svag klientgrupp som lever i en marginaliserad tillvaro gör kanske inte det 

i samma utsträckning. Inom hälso- och sjukvården har man patienter från hela samhällsspektrat, 

hög som låg, ung som gammal osv. och detta kan ge de medicinska professionerna större möjlig-

heter till att förbättra sitt arbetes kvalitet. Här vill jag dock göra en viktig åtskillnad mellan social-

tjänstens individ- och familjeomsorg (IFO) och den kommunala äldreomsorgen (ÄO) när det 

gäller de respektive klientgrupperna. För äldreomsorgens del så är klientgruppen mer varierad, 

människor från alla samhällsskikt blir gamla och många får vid något tillfälle insatser från den 

kommunala äldreomsorgen. Individ- och familjeomsorgen är till stora delar inriktad på olika typer 
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av problem som missbruk, kriminalitet o.s.v. och dess klienter tillhör ofta samhällets marginalise-

rade grupper. 

 

Sammantaget anser jag att det finns en mer naturlig koppling mellan forskning och praktik inom 

medicinen än inom socialt arbete.  Läkare och andra medicinska professioner har traditionellt sett 

en mer självständig position i förhållande till andra samhälleliga sektorer och staten. Inom de 

medicinska professionerna spelar forskningen en mer framträdande roll och i förhållande till 

socialtjänstens individ- och familjeomsorg kan hälso- och sjukvårdens patientgrupp ses mer som 

en kontrollfunktion av professionaliteten än vad socialtjänstens klienter kan eftersom de i större 

utsträckning representerar ett tvärsnitt av befolkningen. Utifrån ett professionsteoretiskt resone-

mang kan dessa faktorer enligt min uppfattning försvåra visionen om det evidensbaserade sociala 

arbetet. 

 

Sammanfattning – resultat och frågeställningar 

Vilken strategi har då utlästs ur de granskade dokumenten och vilka hinder eller möjligheter till 

forskningsanvändning kan urskiljas ur desamma? Den uttalade strategin för Socialstyrelsen, som 

även övriga aktörer instämmer i, är att öka kunskapsbasen inom socialtjänsten för klienters och 

socialarbetarprofessionens bästa. I förslaget som jag granskat är det framför allt forskning om 

sociala interventioners effekt och resultat som kan ses som det bästa sättet att stärka socialt arbe-

tes kunskapsbas och därför är det denna som skall främjas.  

 

Denna strategi och hur den genomförs av Socialstyrelsen kan ur ett socialarbetarperspektiv ses 

som problematisk på ett par olika sätt. För det första att Socialstyrelsen i sin beskrivning av 

socialt arbete inte lägger tillräcklig stor vikt vid aspekter som enligt praktikerna själva bör utgöra 

utgångspunkten. Enligt min tolkning kan detta begränsa socialarbetarnas vilja och intresse för att 

öka sin kunskapsbas, att få sin verklighet beskriven på ett sätt som inte känns relevant eller rent 

av felaktig. För det andra finns det för socialarbetarna som profession ett antal komplexa faktorer 

att ta hänsyn till. Det politiska inflytandet på arbetet i den kommunala organisationen påverkar i 

hög grad socialarbetarnas förutsättningar till forskningsanvändning. Socialarbetarprofessionen har 

även i enlighet med Brantes (1987) resonemang ett slags beroendeförhållande till staten som ut-

gör både beställare och legitimerande instans av det sociala arbetet. Bristen på forskningstradition 

är en svaghet i praktiskt socialt arbete och detta kan problematiseras ytterligare i fråga om social-

tjänstens klienter. Om man väljer att se klienterna som en kontrollfunktion av arbetets kvalitet 
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kan klientgrupperna inom individ- och familjeomsorgen utgöra en försvårande faktor för social-

arbetarnas möjligheter att bedriva ett professionellt socialt arbete. 

 

Utifrån denna analys är det mestadels hinder och svårigheter som visat sig. Vad det gäller social-

arbetarnas möjligheter till forskningsanvändning så kommer det att diskuteras i nästa kapitel. 
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8 Diskussion 

Inledning 

Inom den kritiska samhällsforskningstraditionen talar man om forskarens roll och neutralitet i 

den meningen att det inte är möjligt att förhålla sig vetenskapligt eller objektivt till sin eller någon 

annans forskning.  Att man som forskare samtidigt som man ifrågasätter det etablerade också 

hjälper till att reproducera eller förstärka detsamma (Alvesson & Sköldberg, 1994). Under arbetet 

med denna studie har många frågor och funderingar väckts. I detta diskussionskapitel kommer 

jag därför delvis att ta tillfället i akt att reflektera kring studiens resultat, analys och fråge-

ställningar utifrån mitt högst subjektiva perspektiv. Alltså utifrån den roll jag innehar i egenskap 

av socionomstudent och blivande socialarbetare. De frågor som jag i övrigt ämnar diskutera i 

detta kapitel är socialarbetares möjligheter till forskningsanvändning, klientinflytandet i det sociala 

arbetet och avslutningsvis några reflektioner kring framtida forskning inom området. 

 

Forskningsanvändning i socialt arbete 

Socionomutbildningen är en yrkesförberedande utbildning och syftar till att skapa skickliga och 

reflekterande praktiker i socialt arbete. I steget från socialhögskolan till praktiken möter man en 

organisation, kollegor och andra intressenter som har åsikter om hur man skall utföra sitt arbete. 

Då sätts det på prov hur utbildningen har lyckats med sitt syfte, har man lyckats att förmedla ett 

vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt till studenterna? Detta är en komplex situation med 

många olika aspekter som inverkar på resultatet. Bland annat finns det nu en opinion som säger 

att socialt arbete skall bli mer kunskapsbaserat. De traditioner av ickevetenskaplighet som tidigare 

karakteriserat socialtjänsten skall motas i grind med ett evidensbaserat socialt arbete. Den kom-

munala organisationen där många socionomer arbetar styrs av politiska och ideologiska krafter 

och även av samhällssituationen i stort. Den senaste tidens debatt kring kommunerna är deras 

dåliga ekonomi och på vilka sätt man bäst kan spara in pengar. Att hålla budgeten inom ramarna 

blir ett konkret och nåbart mål som ofta konkurrerar ut den mer långsiktiga visionen om välfärd 

för alla. Detta kortsiktiga tänkande kan exempelvis få till följd att en kommun köper ett svart 

hyreskontrakt i en annan kommun till en ”besvärlig” familj, som blev Solna kommuns något 

okonventionella lösning på ett problem (www.jo.se, 2004-01-13). 

 

Socialarbetares möjligheter till forskningsanvändning  

Hur starkt väger vetenskapliga argument och resonemang som bygger på ett mer långsiktigt tän-

kande i en sådan situation? Och hur kan socialarbetarna hitta utrymme i denna organisation att 
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för det första ta del av forskningen och för det andra att utveckla dessa resonemang för att sedan 

kunna implementera dem på ett givande sätt i sitt arbete. En av de viktiga uppgifterna för social-

arbetarnas användning av forskning i socialt arbete kan enligt min uppfattning vara att på olika 

sätt balansera det flöde av syften som påverkar kommunens syn på forskning och socialt arbete. 

Jag tänker då på det faktum att forskning och användning av forskningsresultat kan ha så många 

andra syften och innebörder än det av kunskapsförhöjande karaktär i den kommunala organi-

sationen. Det gäller för socialarbetarna i egenskap av företrädare för professionen och klienterna 

att hävda dess intressen snarare än de ekonomiska vinningar som eventuellt kan göras. Det ideala 

vore förstås att hitta en väg som gynnar alla tre intressen: forskning som är bra för klienterna, 

stärker socialarbetarprofessionen och är ekonomiskt lönsam för kommunerna.  

  

Det faktum att debatten om ökad kunskapsutveckling i socialtjänsten pågår och att samtliga 

berörda intressenter är överens om att den behövs kan ses som en förmånlig utgångspunkt för 

socialarbetarnas möjligheter att öka de vetenskapliga inslagen i sitt arbete. Att man ofta jämför 

socialarbetarna och socialt arbete utifrån en medicinsk förlaga kan vara ett tecken på bristande 

fantasi. Inom medicinen blir det mer och mer uppenbart, tycker jag, att medicinska och sociala 

faktorer ofta samspelar, att det inte är lika svart eller vitt som man sett det tidigare. Helhetssynen 

som visserligen gör det hela något mer komplicerat går inte att bortse från även inom den tradi-

tionsbundna medicinska verkligheten. Där har socialt arbete en styrka enligt min uppfattning 

eftersom det är just helhetssynen som utgör grundstommen.  

 

Socialt arbete som akademisk disciplin och socialarbetarnas professionella identitet börjar så 

smått hitta sin form. Det gör att man kan släppa skygglapparna och börja fokusera på de personer 

som socialt arbete kretsar kring, nämligen klienterna. Att man först nu aktivt börjar diskutera 

sociala insatsers nytta för klienterna kan verka banalt och märkligt. Men i mina ögon är det ett 

tecken på att professionen faktiskt är etablerad i praktiken trots alla de försvårande förhållanden 

som finns i termer av kunskapssyn och organisation m.m. Förvisso behöver man arbete för att 

förstärka vetenskapliga traditioner inom socialt arbete men det finns en någorlunda stabil grund 

att stå på.  

 

Klientinflytande i socialt arbete och forskning 

I det senaste numret av Socionomen diskuterar Socialstyrelsen frågan om klientinflytande i ett 

kunskapsbaserat socialt arbete. Med det menas att klienters erfarenheter och kunskaper i större 

utsträckning än tidigare blir en ”systematisk och kontinuerlig del av individ- och familje-
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omsorgens kvalitetsarbete.” (Printz, 2003, s. 45). Forskning om och med klientinflytande skall 

främjas och det är något som är positivt anser jag. Huvudpunkten bör ligga på forskning med 

brukarinflytande eftersom forskning om klienterna och dess inflytande lätt kan bli en meta-

forskning som snarare förstärker skillnaderna mellan myndigheten och klienten. Att se på klien-

terna som presumtiva forskningsobjekt i stället för subjekt har gjorts i alldeles för stor utsträck-

ning i socialt arbete. Hur lätt det är har jag blivit medveten om i och med arbetet med denna 

studie. Inte förrän jag började skriva på detta diskussionskapitel gick det upp för mig att jag 

exkluderat eller förbisett klienternas perspektiv i debatten och därmed reproducerar även jag 

bilden av de osynliga klienterna. Klienternas väl kan förbises i det praktiska sociala arbetet men 

också i retoriken kring utvecklingen av socialtjänsten och därför krävs ett aktivt ställningstagande 

för ett faktiskt klientinflytande i socialt arbete.  

 

I Printz (2003) artikel nämns socialhögskolornas inställning till klientforskning och det konsta-

teras att denna typ av forskning bedrivs i mycket liten utsträckning. Grundutbildningen är 

numera forskningsförberedande såväl som yrkesförberedande och därmed är det redan här 

studenternas inställning till forskning och klienter m.m. bör påbjudas. Under min tid på socio-

nomutbildningen har lärare, ibland något slentrianmässigt, talat om att vi måste vara 

professionella och höja socialarbetares status. Det kanske uppfyller ett syfte under utbildningen 

att skapa förutsättningar för en framtida kåranda. Men när det gäller förmedlingen av synen på 

klienternas roll i socialt arbete verkar det något paradoxalt. Först abstrahera och teoretisera kring 

klienterna som begrepp för att bygga en professionell identitet för att sedan återgå till deras nivå 

och börja prata om klientinflytande. Det förefaller för mig vara en ganska tillkrånglad väg att gå. 

Men är den kanske nödvändig för att kunna tillfredsställa de behov av professionell strävan som 

socialt arbete ändå tampas med? Står valet mellan kåranda eller klienter? 

 

Reflektioner kring framtida forskning 

I studiens analyskapitel för jag ett resonemang kring klienter som en kontrollfunktion av det 

sociala arbetets grad av professionalitet. För att stärka klienternas roll och professionaliteten i 

socialt arbete bör fortsatt forskning inom detta område således fokusera på klientgrupperna i 

socialtjänsten. Ett spår som jag funderat kring efter att gång på gång läst om socialarbetarnas 

ointresse och socialt arbetes dåliga resultat är forskning i socialt arbete med en positiv ansats. Det 

saknas som bekant vetenskaplig kunskap i många delar av socialtjänstens arbete. Mitt förslag är 

att börja med att forska om det som faktiskt fungerar, rimligtvis måste det finnas sådant även 

inom socialtjänsten. Vad är det i det befintliga sociala arbetet som fungerar och varför? Det kan 
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exempelvis göras genom att forska med de klienter som är nöjda med socialtjänstens insatser. Att 

försöka definiera det som klienterna anser vara ett verksamt och funktionellt socialt arbete och 

dokumentera det på ett vetenskapligt sätt. Med utgångspunkt i klienternas utsagor kan sedan 

forskningen fokusera på olika aspekter av det sociala arbetet som till exempel organisationen, 

professionen eller samhället i stort.  

 

När det gäller organisationen av socialtjänstens arbete är en central fråga att fundera kring hur 

man på bästa sätt skapar ett gynnsamt klimat när det gäller synen på forskning och dess använd-

ningsområden. Hur man trots alla de hinder som finns i och med organisationen kan uppmuntra 

till en ökad forskningsanvändning bland socialarbetare likväl som kommunledning. Om det är så 

att forskningen och praktiken lever i skilda världar, ska man då arbeta för att integrera dessa två 

eller kan det fungera ändå?  

 

Sammanfattning och avslutning 

Forskning i praktiken. Ja, för vems skull ska man bedriva forskning i och om det sociala arbetets 

praktik. För professionens, det sociala arbetets eller klienternas skull? Alla tre skulle jag vilja säga 

för jag tror att forskning förbättrar praktiken. Men det kräver mycket arbete och tålamod för det 

finns många höga och låga hinder att ta sig över för att lyckas. Det kräver framför allt att alla 

parter reflekterar över varför forskning är bra, vilken forskning som är relevant och över sin egen 

roll i sammanhanget oavsett om man är en enskild socialarbetare, forskare eller central myndig-

het. Om man får möjlighet att stanna upp och fundera över frågan i stället för att bara köpa hela 

paketet med den goda forskningen och det evidensbaserade sociala arbetet tror jag att framtidens 

sociala praktik kan förnyas och förädlas med hjälp av forskning.  
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