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Abstract 

 
Föreliggande studie behandlar ledarskapets betydelse för användandet av kunskap och 
forskning inom socialtjänsten. Detta görs i form av en kvalitativ intervjustudie av 
enhetschefer på några vuxenmottagningar i Stockholms kommun. De frågeställningar 
som legat till grund för studien är; a) vilka definitioner av kunskap och forskning som 
kan urskiljas, b) vilka faktorer som hindrar användningen av forskning/forskningsresultat 
samt c) på vilket sätt ledarskapet har betydelse för hur forskning och kunskap tillvaratas 
och används. För att besvara frågeställningarna gjordes ett maximerat strategiskt urval av 
intervjupersoner. Intervjuguiden utformades utifrån tre teman;  kunskap, forskning och  
forskare; kunskapsutveckling och forskningsanvändning samt chefens betydelse. 
Materialet transkriberades, koncentrerades och tolkades sedan utifrån dessa teman. 
Resultaten analyserades utifrån en genomgång av tidigare forskning samt utifrån utvalda 
teorier kring begreppen kunskap och lärande. I resultaten framkommer att en majoritet av 
respondenterna har ett stort eller mycket stort intresse för forskningsverksamhet och ny 
kunskap.  De visar även att majoriteten anser att de i sina roller som chefer har stor 
betydelse för hur kunskap och forskning tillvaratas och används. Detta leder fram till 
slutsatsen att den något förhärskande bilden av det stora ointresset för vetenskaplig 
kunskap inom socialtjänsten i tidigare forskning inte överensstämmer med föreliggande 
resultat. 
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1. INTRODUKTION 
INLEDNING  
 
Anser sig socialarbetare inom socialtjänsten vara fullärda efter avslutad utbildning eller 
finns det några andra förklaringar till det bristande intresset för forskning och ny kunskap? 
Föreliggande studies intention är att uppmärksamma alternativa sätt att förstå situationen 
inom socialtjänsten - kanske är det inte bara det bristande intresset bland socialarbetare 
som är problemet?  
    Den så kallade kvalitetsparagrafen 3 kap 3§ i Socialtjänstlagen (SoL: 2001:453) anger 
att arbetet inom socialtjänsten skall vara av god kvalitet, att personalen skall ha lämplig 
utbildning och erfarenhet samt att verksamheten systematiskt och fortlöpande skall 
utvecklas och säkras. Av Norströms och Thunveds (2003, s. 47-55) genomgång av prop. 
1996/97:124 för motiven och definitionerna av begreppen i paragrafen, framgår tydligt att 
lagstiftaren anser att kvalitetsutvecklingen bör fokusera på alla delar av verksamheten; 
organisationsstrukturer, arbetsprocessen och resultaten:  ”Det är av stor vikt att det arbete 
som utförs, på alla nivåer i organisationen, granskas och   värderas, så att initiativ tas till 
förändring och förbättringar.” (a. a., s. 48). 
    Ett flertal studier och analyser tyder dock på att socialarbetare i allmänhet är obenägna 
och ointresserade av att ta till sig de nya kunskaper som förmedlas via forskning och 
forskningsresultat1. En stor diskrepans tycks med andra ord råda mellan lagstiftarens 
intentioner och praktisk verksamhet. Detta förhållande är givetvis inget unikt för 
lagparagrafer i allmänhet, men skillnaden i detta fall kan bitvis tyckas så omfattande att 
den är värd att uppmärksammas ytterligare. Behovet att kunna utvärdera effekter och 
resultat har också enligt Socialstyrelsen (2000, s. 6) uppmärksammats sedan länge: 
Sociala insatsers värde för klienter/brukare och samhället i stort måste kunna redovisas, 
och där finns brister i kunskaperna om resultaten för den enskilde. Detta kräver dock en 
samverkan mellan de tre huvudaktörerna: utbildning, forskning och praktik. Dessvärre 
verkar denna samverkan av olika anledningar lysa med sin frånvaro, eller för att använda 
Börjesons sammanfattande beskrivning: ”Å ena sidan är det ett faktum att det existerar en 
mängd kunskaper i ämnet, å andra sidan verkar det som att dessa av någon anledning 
aldrig når fram till socialarbetaren (2002, s. 116). Socialtjänstens och det sociala arbetets 
uppgift är, som vi alla vet, att inom ramen för ”god kvalitet” hjälpa samhällets mest 
utsatta. Frågan är i vilken mån detta är möjligt så länge en öppen och konstruktiv dialog 
mellan forskare och praktiker inte är en självklarhet2?  
    Förhållandet att tidigare undersökningar och analyser i första hand har fokuserat på 
socialarbetare i allmänhet, inte chefer i synnerhet, leder fram till ytterligerligare en 
utgångspunkt för föreliggande studie; ledarskapet har en avgörande betydelse för hur 
arbetet bedrivs inom en organisation. Huruvida ledaren eller ledarskapet kan anses ha 
någon påverkan eller ej kan naturligtvis diskuteras. Utgångspunkten i detta avseende 
grundar sig på ett flertal analyser3, vilka samtliga menar att betydelsen är avgörande. Det 

                                                 
1 Bergmark & Lundströms, 2000; Blomqvist & Wallander, 2004:8; Börjeson, 2002; Lagercrantz, 1998:1; 
Nilsson & Sunesson , 1988. 
2 Se ex Lagercrantz, 1998:1; Lundmark, 1997, s. 48; Hallberg, 2000, s. 255. 
3 Abrahamsson och Andersen (1998, s. 83), Ahrenfelt (1995), Blake och Mouton (i Abrahamssons & 
Andersens, 1998, s. 93; Svedberg, 2003, s. 303), Svedberg (2003, s. 283) samt Socialstyrelsen (2000, s. 16). 
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ovan nämnda antagandet kan även anses ha betydelse i förhållande till innehållet i  3 kap 
3§ i SoL (2001:453), då paragrafen som varande en del av en ramlag kan betraktas som 
ett av målen för socialtjänstens verksamhet (se t.ex. Svedberg, 2003, s. 335). Att 
tillsammans med medarbetarna sträva mot att uppnå vissa mål kan i högsta grad också 
betraktas som en uppgift för en chef.  
 
SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR  
 
Syftet med föreliggande studie är att öka kunskapen och förståelsen för hur enhetschefer 
på några av socialtjänstens mottagningar i Stockholms kommun definierar och använder 
kunskap och forskning. Syftet är även att få en bild av om och hur intervjupersonerna 
anser att de i sina roller som chefer har betydelse för hur kunskap och forskning 
tillvaratas och används på arbetsplatsen. 
    De frågeställningar som ligger till grund för studien är: 
1.  Hur definierar och söker intervjupersonerna kunskap och forskning? 
2. Vilka faktorer hindrar att intervjupersonerna använder sig av forskning/forsknings- 
resultat och ny kunskap på arbetsplatsen?  
3. På vilket/vilka sätt anser intervjupersonerna att de i sina roller som chefer har 
betydelse för hur kunskap och forskning tillvaratas och används på arbetsplatsen? 
 
FÖRFÖRSTÅELSE 
 
Under utbildningens gång har vikten av att basera det sociala arbetet på vetenskap och 
beprövad erfarenhet framhållits vid åtskilliga tillfällen. Trots att många socialarbetare är 
mycket kompetenta och väl utför ett svårt arbete har några av oss studenter dock uppfattat 
signaler om att långt ifrån alla ser fortlöpande kunskapsutveckling som en väsentlig del 
av arbetet. I kurslitteratur, övrig litteratur och i diskussioner med både teoretiker och 
praktiker har framkommit att man är relativt överens om att det finns ett mer eller mindre 
stort behov av kunskapsutveckling inom organisationen. För övrigt verkar man dessvärre 
vara oense om det mesta; problemets orsaker, omfattning, åtgärder, begreppsdefinitioner 
etc. 
    En av praktikperioderna tillbringade jag på Forsknings- och Utvecklingsenheten (FoU) 
Stockholms stad, där  jag bland annat fick en inblick i hur forskare och teoretiker ser på 
definitioner, förmedling och utveckling av forskning och ny kunskap inom socialt arbete. 
Under praktikperioden förstärktes också min uppfattning att ett kontinuerligt 
reflekterande, utvärderande och kunskapsutvecklande borde vara naturliga delar av 
arbetet på samma sätt som andra uppgifter. Detta för att kunna garantera den goda 
kvalitet och utveckling av arbetet som Socialtjänstlagen föreskriver. Under den andra 
praktiken, på en missbruksenhet, och under andra möten med socialarbetare, har 
framkommit att praktiker ofta har ett annat sätt att definiera och värderar begreppet 
kunskap. Enligt mitt förmenande är det ena sättet varken bättre eller sämre än det andra – 
bara olikt.  
    Och ledarskapet  – vilken betydelse kan det ha i sammanhanget? Min uppfattning är att 
attityderna kring och det sätt på vilket man prioriterar frågor som rör forsknings- 
verksamhet och kunskapsutveckling på något sätt fortplantar sig ner genom 
organisationen, och att ledare och chefer på alla nivåer därför har en avgörande betydelse 
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för övriga medarbetares inställning. Även om jag inte var medveten om det när jag valde 
ämne för uppsatsen, så visar det sig till min glädje (eller sorg, beroende på hur man ser 
det) att det hittills har gjorts mycket litet forskning som berör chefer inom socialtjänsten, 
vilket gjorde att ämnet kändes än mer angeläget.  
 
CENTRALA BEGREPP 
 
När det gäller definitioner av begreppet kunskap finns ett antal varianter att välja bland. 
Som exempel på några förhållandevis övergripande definitioner kan nämnas  National- 
encyklopedins;   
   ”en välbestämd föreställning om ett visst förhållande eller sakläge som har 

lagrats i minnet, ofta som ett resultat av studier e.d.” (Nationalencyklopedin 
2005-11-17). 

samt Caws; 
   ”en förmåga att uttrycka trovärdiga saker och kunna ge goda skäl för att hävda 
dessa.” (1998, i Tydén et al., 2000, s. 16).  
Båda dessa definitioner är väl applicerbara på de olika resonemang som förs i 
föreliggande studie. Men där finns även andra mer relevanta perspektiv, vilka jag 
återkommer till i de teoretiska ramarna samt i resultaten. 
    Med begreppet forskning avses i studien en process som genom systematiskt arbete 
kan frambringa nya kunskaper och ökat vetande. Denna definition innebär även att 
begreppen forskning och (ny) kunskap ibland har använts synonymt (National- 
encyklopedin, 2005-11-17).  
    Med begreppet utvecklingsarbete menas den verksamhet som karaktäriseras av att den 
systematiskt och metodiskt utnyttjar forskningsresultat och vetenskaplig eller 
erfarenhetskunskap för att åstadkomma nya produkter, nya processer, nya system eller 
väsentliga förbättringar av dem som redan existerar.  
    Begreppet forskningsanvändning definieras som en form av mental aktivitet, där 
resultat från forskning finns med som en komponent och i vissa fall omsätts i praktisk 
handling (Tydén, 1997, s. 55). Denna definition korresponderar väl med det ”vida” 
användningsbegrepp som presenteras av Nilsson och Sunesson (1988, s. 86), vilket syftar 
på att resultat av forsknings- och utvecklingsarbete har ingripit i eller påverkat beslut, 
planering eller reflektion.  
    Begreppet enhetschef avser första linjens chefer – de som har anställda under sig som 
inte är chefer. Begreppet verksamhetschef syftar på mellanchefer – de som har andra 
chefer både över och under sig. Med begreppen ledning och organisationsledning avses 
toppchefer samt styrelse, VD eller motsvarande (Akademikern, 18/2005, s. 9). Även 
begreppen arbetsledare/ledare och chefer används som synonymer för begreppen ovan, 
där det dock framgår av sammanhanget vilket av dessa som åsyftas. 
 
2. TIDIGARE FORSKNING 
Forskningsanvändning ur ett organisatoriskt perspektiv 
 
I en beskrivande undersökning av socialtjänsten från 1984-85 av Nilsson och Suneson 
(1988) svarade tjänstemän, kommunala förtroendemän, beslutsfattare och forskare på 
frågor om hur de använde sig av forskning och utvecklingsarbete i sin verksamhet. 
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Reslutaten visar att graden av forskningsanvändning skiljer sig åt mellan dem som inte 
använder forskningsresultat alls, till dem som ägnar en mycket stor del av sin tid till att 
följa med – och delta i – forskning och utvecklingsarbete. Även de sätt på vilket man 
använder forskning skiljer sig åt. De viktigaste resultaten med kopplingar till min studie 
är, om jag tolkat undersökningen rätt, att: 

• hur den vetenskapliga forskningen används påverkas av i vilket sammanhang4 och 
i vilket syfte5 den används, 

• även typen av organisation och de konflikter som existerar inom denna påverkar 
användningen, 

• forskningsresultaten i sig påverkar inte huruvida de används eller ej, 
• forskningsdokumentets tekniska eller yttre egenskaper är inte avgörande för om 

forskningen används eller ej. Samma gäller för dokumentets vetenskapliga 
kriterier (a. a., s. 165). 

    Värt att notera i detta sammanhang är att forskningsanvändning med politiska syften, 
där forskningaresultaten blir tillhyggen eller argument i en pågånde konflikt, utgör 
tjugofem procent av intervupersonernas samtliga referenser angående på vilket sätt man 
använt forskning (a. a., s. 91). Det framgår även att forskningsresultatens koncep- 
tualiceringsfunktion, det vill säga forskningens förmåga att leda till att människor börjar 
tänka i nya banor, är det vanligaste sättet att använda forskning (a. a., s. 96). 32 av cirka 
90 intervjupersonerna var chefer eller mellanchefer. Resultaten tyder på att det i vissa fall 
finns skillnader mellan den forskning personer med olika positioner använder, även om 
skillnaderna är små eller mycket små. Cheferna hänvisar t ex oftare än handläggarna till 
informellt material. Bland dem som framhäver hemmaplansbetonade och förvaltnings- 
projekt ligger mellancheferna i topp (a. a., s. 150). En intressant detalj i författarnas 
reflektioner är att det endast någon enstaka gång framgår att det finns ett underliggande 
missnöje med forskning/forskare. Däremot är ett mer eller mindre uttalat motstånd något 
vanligare av andra skäl (a. a., s. 107). 
    Även Verner Denvall (2001) behandlar kunskapsbildning och användning av kunskap 
inom socialtjänsten ur ett organisatoriskt perspektiv. Utgångspunkten för studien är den 
kritik mot socialtjänstens verksamhet och dess oförmåga att ta till sig ny kunskap som 
riktats från flera håll, bland annat från några av de forskare som presenteras i detta kapitel; 
Nilsson och Sunesson samt Bergmark och Lundström. Syftet med studien var att ta reda 
på varför organisationen har dessa problem med kunskapsbildning, vilket antyder att 
problemet har eskalerat sedan de tidigare studierna gjordes. De frågeställningar som 
inleder studien är: 

• Vilka intressenter gör anspråk på att påverka socialtjänstens kunskapsbildning? 
• Utvecklar yrkesgrupper skilda strategier för lärande och kunskapsbildning? 
• Vad främjar respektive försvårar kunskapsbildning inom socialtjänsten (a. a., s. 

22)? 
    För att få svar på dessa frågor görs dels en litteraturgenomgång av de senaste årens 
diskussioner om socialtjänstens kunskapsutveckling, dels följs ett antal forskningscirklar 
                                                 
4 Syftar på; a) kommuner och förvaltningar som generell användningsmiljö, b) de specifika förhållanden 
som råder inom just det fält som forskningen berör; äldreomsorg, missbruksvård etc. samt c) mer direkt hur 
forskning används; vad ligger bakom besluten etc. (s. 76-77). 
5 Syftar på olika funktioner; instrumentella, politiska, interaktiva, taktiska, konceptualiseringsfunktioner (s. 
85). 
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med yrkesverksamma inom organisationen. Sammanfattningsvis konstateras att det 
förkommer en omfattande diskussion om hur socialtjänsten borde förändras för att bli 
mera av en lärande organisation. Författaren identifierar dessutom två olika diskurser i 
diskussionen; en utvecklande och en undersökande, där förslagen om att socialtjänsten i 
högre grad skall bygga på akademisk forskning står i konflikt med uppfattningen om att 
kunskap skall bygga på praktikers erfarenheter. Olikheterna i uppfattningar hänförs till 
varierande problemuppfattningar, kunskapssyn och institutionell anknytning. Vidare 
konstateras att socialtjänsten som organisation tycks vara ovanligt resistent mot de 
förslag till förändring som tagits fram (a. a., s.11-12). Vad gäller de skilda strategierna 
hos olika yrkesgrupper visar undersökningen att detta är en naturlig utveckling med tanke 
på yrkesgruppernas varierande behov. Kollegor och klienter visar sig vara de främsta 
kunskapskällorna – forskning och vetenskapligt framtagen kunskap har låg prioritet. Den 
sista frågeställningen ger ett mer komplext svar; för det första att det genom handledning, 
med stöd av arbetsledare och med hjälp av forskningsrelaterad kunskap faktiskt sker en 
kunskapsutveckling inom arbetsgruppen. För det andra att denna förhindras av 
arbetsplatsens rutiner, regler och omgivningens påverkan på organisationen. Författaren 
menar att praktikern handlar mera intuitivt och baserat på tidigare traditioner än vad som 
kan förefalla vara önskvärt, samt att det rutinbaserade handlandet är ett stort problem 
eftersom det försvårar möjligheterna att utveckla ett reflektivt lärande som bas för nya 
former av handlande på en säkrare kunskapsmässig grund (a. a., s. 101). 
 
Socialarbetares kunskaper 
 
Bergmark och Lundström (2000, loc.cit.) drar utifrån sin undersökning av 412 
socialarbetare liknande slutsatser i det att man konstaterar att dessa saknar intresse för 
vetenskaplig kunskap samt att det finns en efterfrågan på att öka kunskapsbasen: 
Konsumtionen av vetenskapliga tidskrifter är mycket låg och man har en dålig orientering 
i den vetenskaplig kunskapsproduktionen. De tänkbara förklaringar författarna anger är:  

• Socionomutbildningens tillkortakommanden när det gäller att skapa en 
kunskapsaktiv inställning hos studenterna.  

• Forskarnas oskicklighet att göra forskningen tillgänglig.  
• En organisation som i mycket liten grad stimulerar till självständig kunskaps- 

inhämtning. 
• En kunskapssyn inom professionen som är fientligt inställd till teoretiska 

kunskaper. 
    Författarna ser i första hand två följdverkningar av att så få socialarbetare 
är ”kunskapsaktiva”, det vill säga på eget inititiativ inhämtar kunskaper inom sitt område: 
Professionaliteten hos socialarbetarna kan ifrågasättas då de inte lever upp till de krav på 
vetenskaplighet som ställs från fackligt håll (a. a., s. 29). Dessutom blir statens krav på en 
kunskapsbaserad socialtjänst ett svåruppnåeligt mål med det nuvarande kunskapsläget.  
    I en undersökning av socialarbetare inom socialtjänsten gjord av Socialstyrelsen i 
samarbete med Dalarnas forskningsråd (Tydén et al, 2000, s. 7-9) framträder ett annat 
perspektiv. Även här är syftet att tydliggöra hur socialsekreterare söker information, men 
även att öka förståelsen för kunskapsbildningsprocessen. Resultaten visar på ett 
vardagsnära sätt att skaffa nya kunskaper, där de  viktigaste källorna för kunskaps- 
inhämtning är klienterna, den egna livserfarenheten och kollegorna. Den 
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kunskapsbildning som framträder kan karaktäriseras som ett individuellt projekt, nära 
sammankopplat med den egna livserfarenheten. Handledningen framhålls som ett av de 
få tillfällen då denna integration – personlig/yrkesmässig – sker systematiskt. 
Grundutbildningen anses inte ha någon större relevans för det dagliga yrkesutövandet. 
Undersökningen visar även att någon användning av forskningsresultat inte förekommer, 
åtminstone inte på ett medvetet plan. Och trots att socialarbetarna ifrågasätter 
forskningsresultatens relevans för den egna verksamheten uttrycker man ett slags dåligt 
samvete över att man inte håller sig uppdaterad. Däremot menar de intervjuade att de 
anser sig väl uppdaterade i förhållande till vad kollegorna runt om i landet faktiskt gör, 
och den främsta källan till denna kunskap är det egna kollegiala nätverket samt tidskriften 
Socionomen. Författarnas egen slutsats av detta motsatsförhållande är att; 
 
    ”Ju tydligare man har satt ord på den egna yrkesutövandet, desto lättare är det att 

relatera till och även pröva tillämpbarheten av annan extern kunskap.” (a. a., s. 8).  
 
    I analysen av organisationens roll för individens kompetensutveckling (a. a., s. 44) 
framhålls att den oklara ansvarsfördelningen mellan politiker och tjänstemän leder till 
oklarheter även kring socialarbetaryrkets kunskapsbas och kunskapsutveckling. Det 
allvarligaste med det man kallar organisationens ”planlöshet” i förhållande till 
kunskapsinhämtande, är att varje tjänsteman själv måste göra en tolkning av 
organisationens mål och utifrån detta försöka ordna en utbildning som stämmer överens 
med denna tolkning. Rapporten ifrågasätter också i vilken mån det sociala arbetet 
verkligen utvecklas av att det i mycket högre grad än tidigare kommit att bli 
forskningsbaserat. Det framgår att denna fråga är komplicerad framför allt för att 
begreppet forskning används som om alla var överens om vad detta är, då det i själva 
verket finns en rad olika forskningstraditioner som i olika grad är till nytta för 
utvecklandet av arbetet. Erfarenheterna från studien visar i detta avseende tydligt på den 
vikt som de yrkesverksamma lägger vid erfarenheter från en reflekterad praktik. De mer 
erfarna efterlyser mer systematiserad reflektion, där de själva kan ha en aktiv roll. Kanske 
är det inte alltid den akademiska världen som är det självklara svaret på detta.  
 
Forskning och praktik 
 
I en nationell utvärdering av det sociala arbetet på initiativ av Högskoleverket (HSV) och 
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS), genomfördes en belysning av 
forskning i socialt arbete från två motsatta håll;  forskningsproduktionens orientering mot 
det sociala arbetets praktik och socialarbetares orientering mot forskning och 
vetenskaplig kunskap. I genomgången av forskningsproduktionen framträder det sociala 
arbetet som ett mycket brett och heterogent ämne, där forskningen täcker en lång rad 
olika former av socialt arbete. Samtidigt är flertalet av ämnets olika inriktningar och 
delområden fortfarande ganska outforskade. Inom det sociala arbetets praktikfält gäller 
detta t ex inom skola, kriminalvård och försörjningsstöd.  
    Den andra delen i studien består av en enkätundersökning av ett stort antal 
yrkesverksamma socialarbetare (1 140 personer), där frågor ställdes om deras 
erfarenheter av, syn på och intresse för forskning. I jämförelse med tidigare studier 
framträder här ett något annorlunda perspektiv: Dessa socialarbetare anser sig vara 
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mycket intresserade av forskningsverksamhet och har en positiv inställning till att själva 
delta i forskningsarbete eller vidareutbildning. Dessutom menar de allra flesta att 
forskning spelar stor roll för den egna kompetensen, även om man genomgående 
värdesätter andra typer av kunskapskällor högre. Däremot tycks inte många vara tillfreds 
med samspelet mellan forskning och praktik. Det man saknar mest är delaktigheten i 
själva forskningen, en bättre mottagning och spridning av forskningsinformation samt 
möjligheter att ta del av forskning under arbetstid. I frågan rörande i vilken mån de 
tillfrågade anser sig hålla sig à jour med aktuell forskning samt i frågan om allmän 
forskningsorientering finns intressanta och signifikanta skillnader mellan socialarbetare 
med olika typer av tjänster: Cheferna anser sig i mycket högre grad följa med i 
forskningen jämfört med t ex socialarbetare utan arbetsledande uppgifter. De tänkbara 
förklaringarna författarna själva anger är att intervjupersonerna ser detta som en uppgift 
man bör ha i egenskap av chef. Det kan också vara så att man är den som i första hand tar 
emot information om pågående forskning, eller på annat vis kommunicerar i större 
utsträckning med forskarna ( HSV: Dellgran & Höjer, 2003,  s. 198-250).  
    I en mindre studie av Karen Lagercrantz (1998; 2002, loc. cit.) i samarbete med FoU 
Skåne ges ett fördjupat perspektiv av samspelet mellan forskning, forskningsanvändning 
och praktik. Detta sker i form av en granskning av ett specifikt forskningsprojekt, vilket 
fokuserar på hur socialarbetare utvecklar kunskap i vardagsarbetet och hur de ser på 
forskning och forskare. Fyra av deltagarna arbetade som chefer på olika nivåer. Den 
viktigaste slutsatsen är att socialarbetarnas ovilja till forskningsanvändning i första hand 
anses vara kopplad till avsaknaden av en fruktbar dialog/kommunikation med forskare. 
Andra saker är att man inte känner sig delaktig i forskningsprocessen, att man påverkas 
negativt av polariseringen mellan forskare och praktiker samt av de båda yrkesgruppernas 
olika syn på kunskap. Resultaten av själva forskningsprojektet visar att forsknings- 
resultaten inte bidrog till eller skapade några organisatoriska förändringar på 
arbetsplatsen. Antagandet som ligger till grund för studien är att forskning och praktik 
lever i skilda världar, vilket leder till slutsatsen att parterna istället bör mötas i något slags 
mellanläge - en neutral arena. Författaren anger tre förutsättningar för att dessa möten 
skall bli lyckade;  a) att det finns en förutsättningslös och ödmjuk dialog mellan parterna, 
b) att det finns tydlig information från forskarsidan om forskningens omfattning, 
perspektiv och eventuella följder och c) att tidsramen för forskningsprojekt inte bryts 
alltför mycket.  
 
Organisation och ledarskap 
 
Socialstyrelsen har av regeringen fått uppdraget att i samverkan med andra berörda 
utforma ett förslag till program för nationellt stöd till kunskapsutvecklingen inom 
socialtjänsten (Socialstyrelsen, 2000, loc. cit.). Anledningarna till att det behövs 
kunskapsutveckling inom organisationen uppges i första hand vara att trots det idag finns 
kunskaper om orsaker till sociala problem på samhällsnivå, så saknas till stor del kunskap 
om kvaliteten och effekterna av insatserna. Man menar att vetenskaplig och 
erfarenhetsbaserad kunskap behövs för att ge klienter och allmänhet en realistisk 
uppfattning om vilka krav och förväntningar som kan ställas på socialt arbete och vilka 
möjligheter som står till buds. Det behövs också relevant underlag och beslutsstöd för 
praktiskt socialt arbete, samt instrument för kvalitetsförbättring och utveckling. 
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    I uppdraget betonas i första hand vikten av ett systematiskt och ömsesidigt förhållande 
mellan forskning, praktik och utbildning. Detta antagande grundar sig på insikten om att 
det saknas organisatorisk samverkan mellan de olika institutionerna inom socialt arbete 
och socialtjänst. Ett långsiktigt samarbete ses som en av förutsättningarna för att få fram 
empiriskt baserad kunskap om det sociala arbetets resultat och effekter. Vidare framhålls 
att både den politiska och den förvaltningsmässiga organisationen av socialtjänsten 
uppvisar stora lokala variationer, vilka tillsammans med de ekonomiska skillnaderna 
mellan kommunerna påverkar förutsättningarna för kunskapsutvecklingen (a. a., s. 44). 
Socialtjänstens verksamhet bedrivs i spänningsfältet mellan politik, organisation, 
profession och klientinflytande, vilket innebär att det är aktuella politiska och ideologiska 
tolkningar som påverkar villkoren för beslutsfattandet (a. a., s. 24). Med anledning av 
detta framhålls att det även är angeläget att tydliggöra vad som är det politiska uppdraget 
respektive professionens ansvar och hur den enskilde klientens ställning och inflytande 
kan garanteras.   
    I den tidigare nämnda studien av Denvall (2001, s. 49) framförs dock en viss kritik mot 
förslaget, där författaren t ex anmärker emot den ”auktoritativa tonen” som förespråkar 
att den empiriska och verksamhetsrelaterade forskningen skall få större betydelse. 
Dessutom hänvisas till ytterligare kritik, vilken pekar på att kunskapssynen i förslaget är 
utpräglat positivistisk och att den komplexitet som arbetsfältet innefattar inte kan 
beskrivas och förstås med de metoder Socialstyrelsen förespråkar6.   
    I förslaget uppmärksammas även arbetsledningens avgörande betydelse för kvaliteten 
och utvecklingen av socialtjänsten (Socialstyrelsen, 2000, s. 16). Genomgången visar 
dock att den vetenskapliga forskningen inom socialt arbete ägnat så gott som ingen 
uppmärksamhet åt ledningsfrågor inom organisationen. Man menar därför att det finns 
uppenbara skäl för att dessa frågor borde uppmärksammas mer - det behövs empiriska 
studier som stöd för kompetensutvecklingen och utbildningen inom området ( a. a., s. 
100). I ett förtydligande framhålls att förutsättningarna för en mer kunskapsbaserad 
socialtjänst är beroende av samtliga personalgruppers kompetenser samt att en 
vidareutbildning för arbetsledare bör ha till syfte att förstärka möjligheterna att nå 
socialtjänstens mål. Det kan med andra ord tolkas som att dessa möjligheter, bland annat 
som en följd av chefernas bristande utbildning, hittills varit begränsade. En genomgång 
av statistiken visar t ex att endast hälften av socialcheferna har socionomexamen. Om 
man däremot räknar in även andra relevanta högskoleutbildningar har minst nittio procent 
av socialcheferna och socialsekreterarna högskoleutbildning inom områdena samhälls- 
och beteendevetenskap, vård, omsorg eller pedagogik. Ett problem är dock att statistiken 
inte ger information om hur många som faktiskt är chefer/arbetsledare eller vilka 
arbetstagare och arbetsuppgifter man är ledare för (a. a., s. 33).  
 
Enhetschefer 
 
Socialstyrelsens genomgång visar också att det i stort sett saknas beskrivningar av vilka 
kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som är väsentliga för enhetschefer inom 
socialtjänsten (a. a., s. 72). Då ledningen av socialtjänstens kärnverksamheter ofta sköts 
helt nära den personal som möter klienterna innebär det att uppfattningar, förhållningssätt 
                                                 
6 dvs. studier av effekter av olika interventioner.  
 

 12



och attityder hos enhetscheferna blir mycket betydelsefulla för kunskapsutvecklingen. 
Det kan t ex gälla deras uppfattning om hur socialtjänstens insatser kan förbättras, deras 
syn på formell utbildning och forskning och deras egen roll som kunskapsproducenter. 
Ledarna behöver kunskaper, färdigheter och förhållningssätt för att kunna omsätta 
nationella och lokala mål i praktisk handling. Det saknas dock ofta problem- och 
behovsanalyser, medveten, långsiktig kunskapsutveckling och anpassade vidare- 
utbildningar för arbetsledare inom socialtjänsten (a. a., s. 43).  
    Trots bristen på empiriska undersökningar är det möjligt att med hjälp av en pågående 
studie inom Socialstyrelsen få vissa indikationer om den formella utbildningsnivån för 
enhetschefer: Tre fjärdedelar av arbetsledarna har arbetat inom individ- och 
familjeomsorgen (IFO) mer än tio år, men för ca två tredjedelar är erfarenheten som chef 
högst fyra år gammal. Två tredjedelar av arbetsledarna är kvinnor, och mer än en 
tredjedel är över femtio år. Även om de flesta av IFOs enhetschefer har socionomexamen 
som grund, har över hälften av dessa en examen som är mer än tjugo år gammal. Examen 
från akademiska vidareutbildningsprogram är sällsynt. Enligt Socialstyrelsen innebär 
detta att arbetsledarna inom individ- och familjeomsorgen har klart begränsade 
erfarenheter av vetenskaplig verksamhet och av hur vetenskapliga metoder kan tillämpas 
i det praktiska arbetet. Till bilden hör att endast ca femton procent har fått någon form av 
arbetsledarutbildning (a. a., s. 44). Ytterligare analyser visar att det generellt är ovanligt 
att enhetschefer anser sig ha något grepp om vad som uppnås inom verksamheten: Av 
cheferna inom IFO ansåg sig tio till femton procent ha god inblick i verksamhetens 
resultat för brukarna. Som jämförelse kan nämnas att en överväldigande majoritet ansåg 
sig ha god inblick i verksamhetens ekonomiska utveckling och i t ex rättssäkerhetsfrågor.  
    I en nyligen avslutad enkätundersökning av Denvall (2005) ställd till Föreningen 
Sveriges Socialchefer visar resultaten att cheferna i princip var postiva till att 
verksamheten ska baseras på kunskap om resultatet av insatserna (evidensbasering). Man 
ansåg däremot inte att forskarutbildning bör vara ett anställningskriterium för ledande 
befattningar. 
 
3. TEORETISK RAM 
 
När det gäller diskussionerna kring forskningsanvändning och kunskapsbildning inom 
socialt arbete finns ett flertal aspekter som kan anses vara centrala. Till dessa hör olika 
analyser av och resonemang kring begreppet kunskap, vilket i sin tur framträder i en rad 
olika konstellationer; -utveckling, -syn, -former etc. I föreliggande studie, liksom i 
tidigare forskning, har definitionen av och synen på begreppet en avgörande betydelse för 
det perspektiv som anläggs, och framför allt för analysen av de resultat som framträder. 
Detta är också anledningen till att jag som teoretisk ram valt olika teoretiska analyser av 
begreppet, och de är alla hämtade ur Tydéns, Josefssons och Messings studie om 
socialsekreterare och kunskapsbildning (2000). Många av de bärande argumenten för att 
en fortgående diskussion runt begreppet är nog så angelägen har bland annat framförts av 
Lundmark (1997, s. 25). Han menar att frågan om vad och hur man kan lära av forskning 
snarare borde gälla hur man skapar processer för kunskapsbildning istället för att föra ut 
färdigförpackad ”kunskap”. Även frågorna om vad det egentligen är vi talar om när vi 
talar om kunskap uppmärksammas – finns det måhända många olika slags kunskap - och 
är det överhuvudtaget möjligt att tala om vetenskap som om det vore något enhetligt?  
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Kunskap och lärande 
 
Tydén (et al., 2000, s. 12) hänvisar till de faktum att många forskare på ett övertygande 
sätt har argumenterat för att yrkeskunnandet innefattar både formell och 
erfarenhetsbaserad kunskap. Till dem hör Janik (1996, i a. a., s. 12) vilken ur ett praktiskt 
filosofiskt perspektiv diskuterar skillnaderna mellan de båda kunskapsformerna. Janik 
utgår från Aristoleles syn att all kunskap har sin grund i våra erfarenheter. När denna 
erfarenhet formulerats i ord, begrepp och skrift blir den till en formell kunskap, vilken 
lärs in via undervisning och läsande. Vissa erfarenheter är dock så bundna till situationen 
att varje generell och sann utsaga skulle vara meningslös som vägledning. Dessa 
erfarenheter kan bara formuleras ”på ett ungefär”, och tjäna som exempel på hur man kan 
handla i en liknande situation. Denna erfarenhetskunskap formuleras istället i form av 
mönsterbildande berättelser – vilka i sin tur tillsamman med regler och normer (med sitt 
ursprung i erfarenhetskunskapen) formar praktiken. Till skillnad mot formell kunskap är 
den erfarenhetsbaserade inte något vi har utan något vi är – yrkeskunnandet blir intimt 
sammanvävt med identiteten. Det yrkesmässiga tillkortakommandet utmanar inte bara 
yrkespersonen, utan också identiteten. Detta ger individen en stark motivation att 
lära/förstå mer – att komma ur en oroande situation genom att förstå den bättre för att 
kunna handla klokare. Den formella kunskapen kan läras in i traditionell undervisning 
och läsande, medan den erfarenhetsbaserade fordrar att individen är aktiv i en 
yrkespraktik. Det som behövs för att vi skall kunna bygga ett kunnande och en utveckling 
av erfarenhetskunskap är självreflektion – att vi lär oss se på oss själva utifrån. Detta är 
dock inget som någon annan kan göra åt oss – samtidigt som vi inte kan klara det på egen 
hand. Vi behöver en ”spegel”, där vi kan få syn på oss själva, vårt sätt att agera och 
resonera. Frågan som författarna ställer är hos vem eller var socialsekretare finner dessa 
spegelbilder att reflektera över samt vad dessa bilder reflekterar, där man som exempel på 
vad detta kan vara nämner kunskapskällor, motivation till kunskapssökande samt den 
kunskap som eftersöks.  
    Ellström (1996, i a. a., s.13; Socialstyrelsen, 2000, s. 52) diskuterar två perspektiv på 
lärande i yrkeslivet. Ett kognitivt, vilket fokuserar på individens intellektuella processer, 
det vill säga tolkning och lagring av information, och ett kontextuellt, vilket betonar 
lärandet som en social process bunden till ett socialt och kulturellt sammanhang. 
Handlingar växer fram ur växelspelet mellan människa och omgivning, och handlingens 
mål och innebörd kan utvecklas och omformas under själva handlandet beroende på 
omständigheter och situationens krav. Särskilt i komplexa situationer finner man ofta 
exempel på intuitivt snarare än ett analytiskt handlande, vilket innebär att problem löses i 
och genom praktiskt handlande snarare än på grundval av analys och teoretisk kunskap. 
Båda dessa perspektiv är dock nödvändiga av två skäl; dels för att kunna förstå  
lärandeprocessen och dels för att kunna uppnå hög kompetens i yrkeslivet. Det kognitiva 
kan vara mer lämpligt för att förstå och beskriva mindre erfarna personers yrkeslärande, 
medan det kontextuella bättre beskriver den erfarnes utveckling. Ellström menar att en 
överbetoning av det kognitiva perspektivet leder till att för stor vikt läggs vid arbetets 
intellektuella aspekter och teoretisk utbildning. En för stark betoning på det kontextuella 
perspektivet ger i stället en överbetoning på intuitiv, underförstådd och tyst kunskap samt 
på erfarenhetsbaserat lärande:  
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    ”Komplexa situationer i arbetslivet fordrar snarast en väl avvägd balans mellan 
dessa båda perspektiv. Vägen till insikt och förståelse går genom växelspelet mellan 
distansering och reflektion – det är genom att ställa oss vid sidan av och betrakta 
som vi har möjlighet att överhuvudtaget förstå något, inklusive oss själva. För att få 
mening måste livet både upplevas inifrån och observeras utifrån.” (Ellström, 1996 i 
Socialstyrelsen, 2000, s. 53). 
     
    Med hjälp av filosofiprofessorn Peter Caws (1998, i Tydén et al., 2000, s. 16) 
presenterar Tydén ytterligare ett sätt att betrakta och klassificera kunskap. Caws betonar 
förtroendekunskap och tidsaspekten i kunskapsprocesserna, och utifrån definitionen av 
begreppet7 görs en indelning i fyra former av kunskap: 

• Direkt kunskap – kunskap som kan plockas fram vid behov. Den finns i huvudet 
eller omedelbart tillgänglig.  

• Indirekt kunskap – kunskap som man vet var man kan få tag på. Att veta var man 
skall leta eller vem man ska fråga – och att införliva denna information, 
åtminstone tilllfälligt, i lagret av direkt kunskap. 

• Pragmatisk kunskap – den direkta kunskap som behövs för att aktivera indirekt 
kunskap, t ex den kunskap som är nödvändig för att kunna ha glädje av viss 
information (t.ex. betydelsen av förkortningen BNP). 

• Förtroendekunskap – kunskapen om tillförlitligheten av källorna till indirekt 
kunskap. 

    Caws menar att den fjärde formen av kunskap är den absolut viktigaste men samtidigt 
den mest negligerade; vi förlitar oss en hel del på människor som informationsbärare när 
vi istället borde ägna oss mer åt att fundera över deras trovärdighet. Vi borde ägna mer 
tid åt att bearbeta informationen på ett kritiskt och fantasifullt sätt.  
    Tidsaspekten är central på så sätt att tiden många gånger uppfattas som en bristvara när 
det gäller möjligheter för reflektion - den tid som yrkesutövare har, eller tar sig, är 
begränsad. Aktiviteter som strävar mot en ökad kritisk reflektion måste helt enkelt få ta 
tid. Dock kommer inte reflektionen automatiskt bara för att det finns tid – kanske gör 
man annat istället för att reflektera. Reflektion kräver en medveten organisering av 
tänkandet; speciella metoder samt organisatoriskt utrymme och acceptans. Exakt vilka 
metoder och vilka organisatoriska lösningar som passar för olika grupper måste utvecklas 
av dem själva, då gruppen själv är de enda bärarna av sin egen erfarenhet. 
    Det som är problematiskt med Caws klassificering av kunskap, är att det kan vara svårt 
att rent konkret föreställa sig innehållet i begreppen då dessa i mina ögon framstår som en 
aning diffusa och abstrakta.  
 
4. METOD 
Litteratursökning och val av litteratur 
 
Redan innan syfte och frågeställningar var klart formulerade började jag läsa litteratur i 
ämnet. Tips på intressant sådan fick jag inledningsvis av handledaren på min dåvarande 
praktikplats, FoU-enheten i Stockholm. Med hjälp av Stockholms Universitets biblioteks- 
katalog Substansen letade jag sedan vidare för att få ytterligare uppslag. Vidare gjordes 

                                                 
7 Se sid 6 i uppsatsen. 
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litteratursökningar i Libris, Artikeldatabasen, DIVA, Stockholms Lärarhögskolas 
bibliotek, Stockholms Stadsbibliotek, Nationalencyklopedin och Socialstyrelsen. De 
sökord  jag bland annat använt mig av är socialt arbete, forskning, forskningsanvändning, 
teori, praktik, integration, samverkan, kunskapsutveckling, social work, research, theory 
och practice.  
    Utifrån de sökningar som gjordes visade det sig finnas relativt lite litteratur och 
forskning i ämnet, och litteratur och forskning med specifik inriktning på chefer inom 
socialtjänsten hittade jag ingen alls. Det var med andra ord aldrig fråga om att välja bort 
sådant som verkade väsentligt, utan snarare att försöka få tag på det lilla som fanns. I ett 
par av de tidigare undersökningarna ingick dock även personer med chefsbefattningar, 
och de viktigaste resultaten med anknytning till min studie har presenterats ovan under 
avsnittet Tidigare forskning. Då ämnet är relativt outforskat i Sverige, åtminstone rörande 
empiriska undersökningar, kan presentationen till viss del även ses som en kortfattad 
beskrivning av kunskapsläget. Tips på avnsnittsindelning i detta kapitel fick jag från 
Jessica Sjögrens C-uppsats ”Forskning i praktiken – för vems bästa?” (2003, s. 12). Det 
fanns även en hel del litteratur om organisationer och ledarskap i allmänhet, vilka varit 
till stor hjälp inför förberedelserna till studien.  
 
Metodval 
 
Anledningarna till att jag valt kvalitativa intervjuer som metod är flera, och de passar alla 
studiens syfte mycket väl: Kvalitativa metoder studerar situationer och individer ur ett 
helhetsperspektiv. Vid en kvalitativ intervju är intervjupersonens livs- och upplevelse- 
värld i fokus då man med hjälp av intervjun bland annat försöker nå kunskap om 
invividens subjektiva upplevelser utifrån hennes egna ord och beskrivningar. Att via 
intervjun få ta del av dessa upplevelser mot bakgrund av individens egna kunskaper, 
bedömningar, tolkningar etc är också en av de stora fördelarna med metoden (Larsson, 
2005, s. 92, 100).  
    Ett av problemen med valet av metod berör frågan om den interna validiteten. Även 
om föreliggande studies urvalsstrategi närmast kan beskrivas som en form av maximerat 
urval (a. a., s. 103) vilka beskriver ett begränsat antal vanliga fall, kan problem uppstå 
just i förhållande till detta vanliga – hur kan vi veta hur pass vanliga dessa fall egentligen 
är (a. a., s. 116)? 
 
Urval 
 
Min avsikt var att göra ett maximerat strategiskt urval av intervjupersoner, det vill säga 
ett urval som beskriver olika variationer av vanliga fall vilka uppfyller vissa bestämda 
kriterier (Larsson, 2005, s. 103; Ruth, 1991, s. 280). Det faktum att samtliga respondenter 
är kvinnor är dock helt slumpmässigt. Orsaken till att det blev så är förmodligen att 
majoriteten av enhetschefer inom socialtjänsten är kvinnor, vilket också – om man vill 
vara välvilligt inställd – kan tyda på att studien i detta avseende når en större 
generaliserbarhet.  
    Valet av respondenter avgränsades till fyra stycken enhetschefer vid en viss typ av 
mottagningar inom socialtjänsten i Stockholm. Av hänsyn till respondenternas har jag 
dock valt att inte ange exakt vilken typ av mottagningar det rör sig om, då detta skulle 
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äventyra deras rätt till anonymitet. Det kan dock nämnas att ett av skälen till att just dessa 
chefer valdes ut var att det inom deras arbetsområde finns en hel del forskning att ta del 
av, vilket ju inte är fallet inom alla områden. Ytterligare ett skäl var att samtliga tillhör 
första linjens chefer, det vill säga de chefer som arbetar närmast både klienter och 
socialsekreterare. Skälen till att de aktuella enheterna valdes ut var bland annat deras 
placering rent geografiskt, t ex innerstad – förort, norrort – söderort, samt det omgivande 
bostadsområdet. Samtliga deltagare har mellan femton och trettio års erfarenhet av 
socialarbetaryrket, och mellan ett och trettio års erfarenhet som chefer. 
    Efter att urvalet gjorts skickades ett brev8 till cheferna med en presentation av mig 
själv och studien. Jag informerade även om att jag skulle komma att söka dem per telefon 
inom den närmaste veckan. Jag nämnde också att de själva gärna fick välja tid och plats 
för intervjun samt hur lång tid den beräknades att ta. Trots att ett par av de tillfrågade 
ansåg att själva ämnet var en aning komplicerat, var samtliga positivt inställda till att 
delta. En av de tillfrågade ville gärna ha intervjufrågorna i förväg och dessa skickades 
också via mail veckan innan själva intervjutillfället. 
 
Intervjuguidens utformning och intervjuernas genomförande 
 
Arbetet med utformningen av intervjuguiden startade med att jag utifrån syfte och 
frågeställningar skrev ner alla frågor jag ville - eller trodde att jag ville - ha svar på. 
Dessa sållades och omformulerades ett antal gånger tills jag fått fram dem som var mest 
relevanta och intressanta. Så småningom var det även möjligt att urskilja tre olika teman; 
kunskap, forskning och  forskare, kunskapsutveckling och forskningsanvändning samt 
chefens betydelse. Sin slutgiltiga form fick guiden efter den testintervju som 
genomfördes9. 
    Jag träffade sedan respondenterna på den tid och plats de själva valt. Alla valde att 
genomföra intervjuerna på respektive arbetsplats i ett avskiljt rum under ordinarie 
arbetstid. Intervjuerna spelades in på band och tog cirka en timme att genomföra. Det 
inledande samtalet såg lite olika ut vid de olika intervjutillfällena, beroende på hur stort 
jag uppfattade att intresset av information var: I ett par fall beskrevs studiens 
utgångspunkter mera ingående och i något fall lite mindre. Helt kort diskuterades även 
eventuella konsekvenser av medverkan.  
 
Bearbetning och analys av materialet 
 
Varje intervju transkriberades sedan i direkt anslutning till intervjutillfället, då jag 
fortfarande hade allt i färskt minne. Intervjuerna skrevs ut i talspråksform, och efter 
transkriberingen läste jag igenom materialet samtidigt som jag lyssnade på inspelningarna 
för att vara säker på att jag inte missat något eller hört fel.  
    De analysmetoder som använts är meningskoncentrering, –kategorisering och –
tolkning, då dessa enligt Kvale (1997, s.170-180; Larsson, 2005, s. 106) kan vara 
lämpliga för den typ av syfte och frågeställning som angivits i studien. Koncentreringen 
syftar till att mer kortfattat uttrycka den mening som intervjupersonen uttalat vid 
intervjutillfället och kategoriseringen fokuserar på att finna sätt att indela materialet på ett 
                                                 
8 Se bilaga 1. 
9 Se bilaga 2. 
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kreativt sätt. Tolkningen i sin tur syftar till att förstå meningen med samt presentera 
djupare tolkningar av de uttalanden som gjorts. I föreliggande studie fanns utifrån 
intervjuguiden redan några givna kategorier, vilka utgjordes av de teman som intervjun 
var uppbyggd kring. I resultatavsnittet presenteras resultatet utifrån ovan nämnda teman, 
och i analysdelen tolkas de intervjuutsagor som erhållits i förhållande till det teoretiska 
perspektivet och tidigare forskning. För att tydliggöra respondenternas utsagor har även 
deras egna beskrivningar och citat i viss mån använts för att belysa olika ståndpunkter.  
 
Verifiering 
Reliabilitets- och validitetsfrågor i kvalitativa studier 
 
Validiteten vid kvalitativa studier har större koppling till graden av informationsrika 
beskrivningar och undersökarens förmåga att analysera än till urvalsstorleken. Då det 
gäller informationen utgör även mångsidigheten en viktig punkt, vilket innebär att belysa 
och analysera fenomenet ur flera olika aspekter, t ex utifrån olika metodstrategier, 
datakällor, undersökare och teoretiska perspektiv. Validiteten hänför sig då till om 
läsaren kan skapa sig en tydlig bild av det studerade fenomenet via de beskrivningar och 
analyser som forskaren presenterar. Dessutom är validiteten kopplad tilll undersökarens 
hantverksskicklighet, vilket innebär att validiteten blir beroende av forskarens förmåga 
att kontrollera, ifrågasätta och teoretiskt tolka sina resultat. Vid kvalitativa studier med 
små urval eftersträvar man i första hand en hög intern validitet, det vill säga att man gör 
en detaljerad och intensiv undersökning av ett antal – som man antar - typiska fall, vilka 
beskrivs mycket noga.  
    Reliabiliteten hänför sig bland annat till resultatens konsistens och inre logik. 
Undersökaren kan pröva konsistensen i svaren från intervjupersonen genom att fråga 
flera liknande frågor på samma tema. Vid utskriften av materalet kan samma avsnitt av 
en intervju skrivas ut vid två olika tidpunkter. Vid analysen kan undersökaren pröva om 
analyserna ger liknande resultat vid upprepad kategorisering och med de olika begrepp 
som används (Larsson, 2005, s.116). 
 
Generaliserbarhet 
 
Då kvalitativ forskning arbetar med relativt små och icke-slumpmässiga urval är 
möjligheten att generalisera resultaten dessvärre begränsade (Larsson, 2005, s. 118). 
Kvale (1997, i a. a.) uppmärksammar dock några andra aspekter kring möjligheterna att 
generalisera kvalitativa resultat. T ex  gäller detta så kallad naturalistisk generalisering, 
vilken syftar på kunskap som kan verbaliseras och därmed övergå från tyst kunskap till 
mer formulerad påståendekunskap. Analytisk generalisering utgör en noga övervägd 
bedömning utifrån en teoretisk analys om huruvida resultaten kan ge vägledning för vad 
som kommer att hända i en liknande situation. Genom att klargöra vilka belägg som finns 
för ett visst påstående och göra analyserna tydliga kan forskaren möjliggöra för läsaren 
själv att bedöma möjligheterna till generalisering.  
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Denna studie 
 
Vad gäller de olika aspekterna på min egen studies validitet, reliabilitet och generaliser- 
barhet kan framhållas att jag så långt det är möjligt har strävat efter tydlighet i 
metodbeskrivning, bearbetning och analys. Jag har försökt förhålla mig kritisk till arbetet 
genom att kontinuerligt stämma av arbetsprocessen mot handledare, litteratur samt 
tidigare forskning. Detta har gällt under projektets alla delar; tematisering, planering, 
intervjuernas genomförande etc. Jag bestämde studiens problemställning och syfte innan 
valet av metod, och under intervjuerna använde jag intervjupersonernas reaktioner och 
svar som ett mått på kvaliteten på undersökningen. Genom att tydligt ange perspektivet i 
undersökningen och därefter stämma av detta vid varje nytt moment, har jag försökt att 
hålla en enhetlig linje genom hela processen. För att garantera hög validitet i 
intervjufrågorna - de operationella indikatorerna - har jag i viss mån utgått från 
frågeställningar i tidigare forskning samt från testintervjun. Frågan om huruvida studien 
faktiskt undersöker det den påstår sig undersöka är ju egentligen en validitetsaspekt. 
Esaiasson (et al. 2005, s. 67) hänvisar dock i detta avseende till begreppet resultatvaliditet, 
vilket är en sammanslagning av begreppsvaliditet och reliabilitet. Författarna menar att 
det krävs två faktorer för att resultatvaliditeten ska vara god; dels att teorin och de 
operationella indikatorerna överensstämmer, men även att reliabiliteten är hög, det vill 
säga en frånvaro av slump- eller slarvfel. Det senare är möjligt att kontrollera genom att 
låta någon utomstående ta del av både bandinspelningar och utskrifter. Till viss del har 
jag försökt tillgodose detta genom att lyssna på alla intervjuer samtidigt som utskrifterna 
lästes. För att höja begreppsvaliditeten har jag, som tidigare framgått, studerat tidigare 
undersökningar och till viss del använt liknande frågeställningar och formuleringar. 
Rörande intervjufrågorna om begreppsdefinitioner och chefens betydelse har det 
dessvärre varit mer problematiskt, då jag inte lyckats finna några undersökningar med 
liknande fokusering. Till viss del försökte jag att lösa detta genom att ställa frågor både 
på abstrakt och konkret nivå, det vill säga både om hur man tycker att det borde vara och 
hur det faktiskt är. Som tidigare framkommit arbetades det även fram en intervjuguide 
samt gjordes en testintervju för att kontrollera frågornas kvalitet och utformning.  
      Den pågående studien Socialstyrelsen hänvisar till rörande arbetsledare inom 
socialtjänsten (2000, s. 44), visar - som tidigare framgått - hur arbetsledarna/ 
enhetscheferna är fördelade på antalet år inom yrket, kön, ålder, utbildningsnivå etc10. 
Dessa resultat visar sig till viss del stämma överens med mina på så sätt att tre av 
respondenterna har passerat femtioårssträcket samt har en yrkeserfarenhet på tjugo år 
eller mer. Det är dock endast en av dem som är nyanställd som chef. Den 
socionomexamen som ett par av dem har visar sig också vara äldre än tjugo år. Däremot 
har tre av dem ytterligare en akademisk utbildning inom närliggande yrkesområden 
och/eller flera olika intern- och vidareutbildningar. En av respondenterna har till skillnad 
från de andra ingen akademisk utbildning utan istället en grundutbildning på drygt tre 
månader kompletterad med interna kurser. Utöver detta framgår att en av respondenterna 
har genomgått en vidareutbildning anknuten till ledarskap, samt att flera av de 
vidareutbildningar en av de andra har delvis fokuserat på arbetsledare. 
    Huruvida intervjuerna kan anses vara informationsrika eller ej, är med tanke på min 
ringa erfarenhet som intervjuare något svårare att avgöra. Det är med andra ord helt upp 
                                                 
10 Se sid 11 i uppsatsen. 
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till läsaren att bedöma. Dock är det naturligtvis åtskilligt i studien som ur validites- och 
reliabilitetshänseende kunde varit bättre. Bland annat gäller det behandlingen av 
intervjumaterialet, där jag t ex inte valt att skriva ut samma avsnitt vid två olika 
tidpunkter. Jag har heller inte gjort upprepade eller olika kategoriseringar, utan endast vid 
ett tillfälle använt de kategorier jag valde från början. Det faktum att en av 
respondenterna valde att ta del av intervjufrågorna i förväg kan evetuellt också ha 
påverkat resultatet. Min förhoppning är naturligtvis att läsaren utifrån Kvales (1997, i 
Larsson, 2005, s. 118) beskrivning av naturalistisk och analytisk generalisering ändå skall 
kunna avgöra huruvida resultaten kan betraktas som generaliserbara eller ej. 
 
Forskning eller utvecklingsarbete? 
 
En av de mest uppenbara metodproblemen i studien har varit svårigheter att göra en 
meningsfull avgränsning mellan forskning och forskningsliknande icke-forskning. I 
intervjuerna är det ibland svårt att veta vad för slags forskning eller undersökningar som 
intervjupersonerna avser när de talar om forskning, projekt eller undersökningar i 
allmänhet. Detta problem uppmärksammas även i Nilssons och Sunesson studie (1988, s. 
80), och liksom de har jag undvikit att värdera det respondenterna har beskrivit. Detta  
innebär att utvecklingsarbete och utvärderingsarbete inte är en etikett för mindre 
värdefull forskning. I föreliggande studie används istället forskning ibland synonymt med 
utvecklings- och utvärderingsarbete. 
 
Forskningens funktioner, användning och kunskapsutveckling 
 
Nilsson och Sunesson (a., s. 79,159) diskuterar också problemet med att behandla 
frågorna kring användningsfunktioner och användningssammanhang som separata 
kategorier. Liknande problem har även funnits i föreliggande studie då det visat sig att 
dessa frågor, inklusive frågorna om kunskapsutveckling, är sammanvävda på ett sätt som 
inte gör dem helt lätta att skilja från varandra. Även om jag själv har haft en klar 
uppfattning om vad som avses, så har jag inte lyckats förmedla denna tydlighet till 
intervjupersonerna. Detta har varit särskilt framträdande i några av de avslutande 
frågorna om chefens betydelse, där respondenterna vid ett flertal tillfällen hänvisade till 
sina svar på tidigare frågor. Det har också varit svårt att upprätthålla en klar distinktion 
mellan respondenternas kännedom om olika forskningsresultat och deras användning av 
dem.  
 
Etiska aspekter 
 
Flera av de etiska aspekter som kan vara aktuella för studien har redan nämnts, där den 
mest väsentliga rör det faktum att jag valt att inte exakt ange vid vilken typ av 
mottagningar respondenterna är anställda. Jag har även beaktat innebörden av det 
informerade samtycket då jag informerat intervjupersonerna om studiens syfte och 
upplägg samt rätten att när som helst avbryta intervjun. Vid inledningen till varje intervju 
diskuterades dessutom tänkbara konsekvenser med deltagandet. Rörande detta var 
samtliga respondenter ense om att det var svårt att se några negativa konsevenser i 
sammanhanget. För att öka konfidentielliteten har ingen annan än jag själv lyssnat på 
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bandinspelningarna. Alla personliga data och beskrivna upplevelser som kan göra att 
intervjupersonernas identitet spåras har också ändrats något, dock utan att 
meningsinnehållet för den skull har förändrats (Larsson, 2005, s. 119). Dessutom kan det 
etiska perspektivet försvaras genom att studien eventuellt kan vara andra socialarbetare 
och forskare till gagn i deras strävan mot att göra det bästa för klienten. Risken att 
resultatet av intervjuerna skulle kunna upplevas som skadligt för någon kan därmed anses 
vara mycket liten (Kvale, 1997, s. 214-221). 
 
Studiens begränsningar och avgränsningar  
 
En så pass liten studie som min är av förklarliga skäl behäftad med en rad begränsningar. 
Det mest uppenbara rör möjligheten till generaliseringar på grund av ett mycket begränsat 
antal respondenter. Ytterligare en sak rör antalet datainsamlingsmetoder: En mer utförligt 
gjord studie hade sannolikt använt sig av flera olika metoder (observationer och analyser) 
för att kunna täcka ett större antal förhållanden, t ex beskrivningar av hur händelser och 
tidigare förhållanden påverka, beskrivningar av hur beslutsfattarnas regler och normer 
påverkar etc. (Lilja, 2005, s. 49). Det hade även varit möjligt att komplettera med 
ytterligare en analysnivå med hjälp av olika former av aggregerade data, det vill säga 
register, protokoll etc. (a. a., s. 48). Med all säkerhet har även det begränsade antalet 
centrala begrepp i studien påverkat analysen. Enligt Lilja (a., s. 51) är det en fördel om 
analysen sker med hjälp av många olika begrepp då detta ger en mer allsidig beskrivning. 
Ytterligare en sak är att studien hade kunnat fokusera mer på organisationen och ledarens 
betydelse ur ett teoretiskt perspektiv, vilket även kunde ha använts som ram i analysdelen. 
Undersökningen hade även kunnat kompletterats med intervjuer med övriga medarbetare 
i respektive arbetsgrupp för att få ett mer täckande perspektiv. Till viss del kan dock 
begränsningarna hänföras till vad som kan anses vara rimligt utifrån studiens syfte och 
frågeställningar. 
    Ett mycket intressant alternativ till metodstrategi hade varit att mixa kvalitativ och 
kvantitativ metod i en metodtriangulering. Syftet med en sådan är ju, om jag tolkat det 
hela rätt, att fånga och förstå förhållandet mellan olika aspekter av verkligheten: Att med 
den kvantitativa delen fånga strukturen och med den kvalitativa processen (Berg-
Wikander, 2005, s. 339). Detta hade dock krävt lite andra förutsättningar än dem som 
varit aktuella vid detta tillfälle. 
 
5. RESULTAT 
 
Här redovisas så resultatet av de fyra intervjuerna under de tre teman som tidigare nämnts; 
a) kunskap, forskning och forskare; b) kunskapsutveckling och forskningsanvändning; c) 
chefens betydelse. För att förtydliga respondenternas utsagor kommer även några 
relevanta citat att presenteras. För att läsaren på ett bättre sätt ska kunna placera intervju- 
svaren i sitt sammanhang, ges inledningsvis en kort presentation av respondenterna.  

• Berit är chef för en enhet i innerstaden. Sin utbildning till socionom fick hon via 
internutbildning inom socialförvaltningen, dessutom har hon ytterligare en 
högskoleutbildning inom närliggande ämnesområden. Flera av de olika 
vidareutbildningar hon gått har också delvis fokuserat på ledarskap. Berit har 
arbetat som enhetschef i tjugo år, och beskriver sina huvudsakliga arbetsuppgifter 
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i termer av att hålla budgeten, att arbetsleda/arbetshandleda och fatta beslut. 
Dessutom inleder och avslutar hon alla ärenden, har personalansvar, administrerar 
samt håller sig a`jour med verkligheten. 

• Ulla och hennes arbetsgrupp håller till i en förort med övervägande flerbostadshus 
från femtiotalet. Arbetet som enhetschef har hon haft i snart trettio år och hennes 
utbildning består av studentexamen, en grundutbildning på drygt tre månader 
samt interna kurser, dock ingen ledarskapsutbildning. De huvudsakliga 
arbetsuppgifterna innefattar  personal- och budgetansvar, handledningsanvar till 
vardags och diverse administrativt arbete. Ulla är också den som har det formella 
beslutsansvaret på enheten. Dessutom har hon en form av mottagningsfunktion 
för de nya klienter som kontaktar enheten. Dessa ärenden dokumenteras och delas 
sedan ut i arbetsgruppen.  

• Eva är gruppchef inom en enhet i en modernare förort med sextio- och sjuttiotals- 
bebyggelse. Förutom sin socionomexamen från 1979 har hon flera intern- och 
vidareutbildningar, t ex steg 1, samt ytterligare en högskoleutbildning. Någon 
ledarskapsutbildning har hon ännu ej genomgått. Anställningen som enhetschef 
har hon haft sedan förra året, men inom socialtjänsten har hon arbetat sedan -79. I 
de huvudsakliga uppgifterna ingår att ansvara för det operativa arbetet med 
klienterna - att fördela dessa mellan handläggarna, att ge handledning samt att se 
till att det som tillhör myndighetsutövning/handläggning sköts korrekt. Dessutom 
ingår vissa administrativa uppgifter, vilket även innefattar ansvar för utvärdering 
och uppföljning av verksamheten. Det formella budget- och personalansvaret 
ligger dock inte hos Eva utan hos verksamhetschefen.  

• Karin är enhetschef i en äldre förort med både villabebyggelse och flerfamiljshus. 
Innan hon tog socionomexamen 1990 arbetade hon inom sjukvården i många år. 
Hon har dessutom ett flertal vidareutbildningar i t ex  systemteori och fokus- 
grupper samt olika ledarskapsutbildningar. Arbetsledare har hon varit sedan -94 
och på enheten sedan hösten -04. Det viktigaste för Karin är att på ett bra sätt 
utföra det uppdrag som medborgarna givit. För övrigt ingår att hålla budget och 
vara ansvarig för personalen. Det sistnämnda innefattar verksamhetsplanering 
samt att fatta beslut om insatser, arbetsmiljön och utbildningar.  

 
TEMA 1: KUNSKAP; FORSKNING OCH FORSKARE 
Hur definierar du begreppet kunskap?  
 
Berit formulerar sin definition av kunskap ungefär på följande sätt: 
 
    ” Det är vad man vet, vad man kan och hur man förmedlar det man vet och kan. 

Och hur man tar in de man vet och kan –  på vilket sätt man vet det och kan 
det. Lite intelligens och lite analystisk förmåga är det också. Ibland saknas 
den här snurren i huvudet på folk – att kunna dra slutsatser utav det man vet 
och kan. Jag tycker att kunskap inte är vad man läser i böckerna utan hur 
man förvaltar den. Man kan slå upp allt i böcker, men det räcker inte att man 
kan det.” 
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    Ulla menar att kunskap är både erfarenhet och sådant som man tillägnar sig via 
litteratur och liknande. Kunskap är också något som växer och som måste utvecklas hela 
tiden: Med ledning av sina reflektioner och slusatser bestämmer man sig för att behålla 
kunskaperna eller omvärdera dem. Dessutom behöver man kunskaper om det dagliga 
arbetet och mötet med människor, och man behöver också förstå varför människor 
reagerar på ett visst sätt så att man inte har ett felaktigt bemötande. En annan viktig 
kunskap är förmågan att använda kommunens pengar på rätt sätt.  
    Eva anser att kunskap är att veta vad man gör och varför, och att också kunna relatera 
det till nån sorts beprövad erfarenhet. Detta innefattar även att ta reda på vad olika 
insatser leder till, vilket hon menar kan vara ett sätt att ta tillbaka kunskapen.  
    Karin definierar begreppet i termer av att det är något hon känner till eller vet – 
antingen med hjälp av något hon läst eller av erfarenheter från en specifik situation där 
hon lärt sig hur hon skall handla. Hon påpekar dock att  
 
    ”Det värsta är att ju mer man vet, desto mer vet man att man inte vet.”  
 
Kunskap handlar för hennes del också mycket om att inhämta information någonstans 
ifrån – skriftlig eller muntlig. Det har t ex handlat om att hon från forskningen fått reda på 
att man egentligen bör fokusera på tio-elvaåringar som begår brott –– istället för att 
försöka förändra dem som är i femton-sextonårs åldern. Detta för att det då finns en 
mycket större chans för de yngre att klara sig senare i livet.  
 
Söker du ny kunskap och i så fall hur?  
 
Berit uppger att hon är mycket intresserad av att lära sig nya saker samt att sökandet efter 
kunskap pågår hela tiden, varje dag. På frågan om hur hon går till väga blir svaret att det 
är något som ramlar över henne från olika håll; från kollegor inom olika yrkeskategorier, 
från klienter och socialarbetare, både nya och gamla, via skriftlig information och 
studiebesök. Ärendehandledningen, där även Berit deltar, är även den ett forum för ny 
kunskap, där enhetens anställda har möjlighet att lära saker av varandra. Dessutom är 
Berit med i ett flertal olika nätverk, där kollegor träffas och utbyter erfarenheter. Olika 
studiebesök utgör ytterligare möjligheter att ta del av andras erfarenheter och att få en 
inblick i hur andra arbetar. Nyligen var det t ex någon som besökte en institution och som 
sedan kom tillbaka och berättade om arbetet där. Hon tycker för övrigt att hon arbetar på 
en enhet där alla är väldigt nyfikna – vilket även gäller verksamhetschefen, och att det 
därför inte är några större problem att ändra på saker eller att prova nya arbetssätt.  
    Ulla har en något avvikande uppfattning. Hon anser inte att hon söker efter kunskap 
eller forskning på något särskilt sätt, utom i vissa enskilda fall. Det kan exempelvis vara 
att skaffa information runt ett visst begrepp eller en viss klient, vilket t ex kan handla om 
att någon fått en diagnos som förståndshandikappad och på vilket sätt det kan förklara 
personens beteende. Detta leder i sin tur till att kraven, förväntningarna och förslagen på 
insatser kanske behöver ändras. För övrigt tycker hon att innehållet i hennes egna 
arbetsuppgifterna inte kräver ett aktivt sökande efter kunskap, då dessa i första hand rör 
övergripande saker som arbetsmiljölagstiftning, medarbetarsamtal och budget. På frågan 
om hur hon har lärt sig allt detta hänvisar hon till en arbetsmiljöutbildning, tur samt 
förmågan att treva sig fram på rätt sätt. Dessutom påpekar hon att organisationens ökande 
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tydlighet har gjort det lättare att inhämta så kallad indirekt kunskap (min definition), det 
vill säga att veta vem man kan kontakta för att få information i en viss fråga.  
    Även Eva har en tydlig uppfattning om att sökandet efter kunskap pågår hela tiden, och 
som exempel på vad detta kan innebära nämns att hon ständigt via t ex 
forskningsrapporter, tidsskrifter eller annan litteratur läser in information rörande det 
egna arbetsområdet. Hon påpekar dock att det är omöjligt att hinna läsa allt, vilket 
innebär att hon får välja det som verkar mest intressant. Eva ägnar sig också mycket åt att 
utöka och hitta nya former i arbetet med att undersöka och utvärdera verksamheten. De 
statistiska uppgifter man då får in visar t ex hur enhetens klientgrupp ser ut, vilka 
problem man behöver ta itu med på enheten och hur det går för klienterna efter att 
insatserna avslutats. Det innebär dessutom att hon för statistik över vad klienterna anser 
om olika insatser och om enhetens arbete i stort. Att vid studiebesök ta del av andras 
erfarenheter - hur andra stadsdelar eller andra i liknande verksamheter arbetar, är också 
något hon ofta gör. Att gå på olika föreläsningar är dock inte något som känns lika 
angeläget, men hon försöker ändå gå på dem som tar upp ledarskapsfrågor o dyl.  
    För Karins del handlar det bland annat om att skaffa information via samverkanmöten 
och forskningsrapporter. Även om hon inte följer informationen till punkt och pricka kan 
hon anpassa metoden så att den bättre passar arbetet på enheten. Ytterligare ett sätt är att 
använda andra personers specifika kunskaper, t ex om hur man formulerar ett visst belsut 
med anknytning till Socialtjänstlagen, då hon kontaktar den juridiska enheten. Ibland 
kontaktar hon också kollegor i andra stadsdelar för att ta reda på hur de har agerat i en 
specifik situation. Detta gör att hon får kunskaper som hon sedan kan använda sig av i 
liknande situationer.  
 
Hur definierar du begreppet forskning? 
 
Svaret från Berit blir här mer indirekt i form av en hänvisning till att forskningen får 
henne att förstå saker ”med belägg”. Att det ibland inte räcker med att få andra 
människors uppfattning om saker utan att man vill ha bevis. Som exempel på vad detta 
kan vara nämner Berit utvärderingar av olika behandlingsformer, t ex läkemedels- 
behandlingar, där det ibland har handlat om att personalen med hjälp av forskning fått 
ändra uppfattning om vad som faktiskt är effektivt. Hon understryker också att hon tycker 
att forskning är väldigt spännande och att hon har mycket goda erfarenheter av kontakten 
med stadsdelens FoU-enhet. Hon nämner särskilt en av forskarna där som - även om 
denne inte är någon stor pedagog - har gjort mycket som varit till nytta för socialtjänsten. 
Avslutningsvis konstaterar hon att; 
 
    ”Jag tycker att det är viktigt med forskning så att man kan ändra sig utan att 

man tycker att man gör bort sig.”  
 
Ullas definition skiljer sig åt en aning. Hon menar istället att; 
 
    ”Med forskning vill den som forskar som regel förstärka en uppfattning,  

förändra den eller ge folk en övergripande kunskap och information.”  
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Hon förtydligar genom att säga att forskning självklart aldrig kan vara fel, men att man 
inom hennes arbetsområde måste vara medveten om svårigheten att få tydliga resultat 
som pekar i den ena eller andra riktningen.  
    Forskning för Eva är två saker; dels vetenskapligt genomförd forskning, dels 
utvärdering och uppföljning av verksamheten. Det senare tror hon kanske inte rent 
vetenskapligt kan definieras som forskning, men hon tycker ändå det kan betraktas så.  
    För Karin handlar forskning i första hand om att ställa en hypotes eller en fråga till en 
viss population, vilket man sedan behandlar statistikt och får ett resultat. Hon anser också 
att forskning i socialt arbete är mycket svårt, då det många gånger handlar om att det i 
själva verket är frågan som bestämmer svaret. Arbete med utvärdering och uppföljning 
anser hon till en viss del kan kallas forskning, där skillnaden dock ligger i att forskningen 
pågår över en mycket längre tid. Utvärdering kan ju t ex gälla en speciell insats som bara 
pågått några månader, vilket hon tycker gör att det inte kallas forskning eller vetenskap 
på samma sätt.  
 
Har du under det senaste året aktivt sökt forskning/forskningsresultat?  
 
Berit menar att de gånger hon själv söker efter forskningsresultat är främst när hon 
skriver verksamhetsprogram en gång per år, vilket också innebär att hon måste förhålla 
sig till politikernas åsikter och tankar om vilka mål som anses viktiga att uppnå. I 
beskrivningen av hur utvecklingen under den kommande perioden skall se ut, sneglar 
Berit på aktuell forskning för att se vilka områden som bör prioriteras. I det dagliga 
arbetet har Berit hjälp av en metodutvecklare som jobbar med forskning. Denne håller 
personalen informerad i forsknings- och metodfrågor, men även om saker som händer för 
övrigt, exempelvis olika domslut. Tidigare har enheten själv också genomfört ett eget 
forskningsprojekt som innefattade både intervjuundersökning och rapportskrivning. 
Projektet, vilket handlade om användning och utvärdering av ett nytt diagnosinstrument, 
startade på initiativ från Berit och genomfördes trots ett massivt motstånd från berörda 
socialsekreterare. Upprinnelsen till projektet var att Berit uppfattat signaler, både från 
Socialstyrelsen och från annat håll, att det fanns behov av att införa fler strukturerade 
metoder i arbetet. Resultaten från projektet har utmynnat i att metoden nu håller på att 
införas i hela staden. 
    Ullas anser inte att hon aktivt söker efter forskning, men att hon ibland tar del av 
information via andra. Det kan t ex vara när någon av medarbetarna söker efter fakta i en 
speciell fråga som rör hur man skall agera i en viss situation. Även om hon inte vill kalla 
faktakunskap för forskning så menar hon att den kanske har föranletts av forskning.  
    Eva framhåller i frågan om extern forskning att det kan vara svårt att söka efter något 
som man inte vet finns - det handlar snarast om att ta tillvara det som erbjuds. Liksom 
tidigare hänvisar hon här till den omfattande utvärderingen av verksamheten som ständigt 
pågår, även om hon nu – till skillnad mot förut – kanske inte tycker att det kan kallas 
forskning. Detta arbete startade som ett projekt där man fick pengar från Länsstyrelsen, 
och där man dessutom hade hjälp av en forskningsassistent från FoU. En gång per år 
samlas statistiska uppgifter om klienterna in, vilket Eva menar också leder till att 
arbetsgruppen förändrar arbetet utifrån de resultat som undersökningen visar. Ytterligare 
en utvärderingsmetod som används är fokusgrupper med klienter, där man t ex har tagit 
upp frågor som ”hur den bästa insatsen bör se ut” och ”hur den bästa socialsekreteraren 
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bör vara”. Dessvärre har det varit problem med att rekrytera folk till grupperna, vilket 
Eva tror kan bero på att klienterna tycker det är pinsamt eller svårt att uttala sig i dessa 
frågor. 
    Karin menar att bristen på tid dessvärre gör detta arbete omöjligt att hinna med. Ibland 
när hon har möjlighet läser hon dock en del forskningsrapporter. Hon hänvisar också till 
en föreläsning och en bok om olika insatser som köptes in, där hon fick många aha-
upplevelser vad gäller ny kunskap. Dessa tog hon sedan med till enheten och omsatte i 
praktisk handling.  
 
Finns det något som hindrar dig från att ta del av forskning på arbetstid? 
 
Berit anser att den begränsade mängden tid gör att det ”självprioriterande arbetet” med 
socialsekreterare och klienter gör att forskningsinhämtningen får stryka på foten. Detta 
försöker hon dock delvis kompensera på fritiden. På frågan om inte bristen på pengar 
sätter några hinder ivägen svarar hon absolut nej; det finns utrymme i budgeten för dessa 
saker. 
    Ulla däremot, ser inte något hinder. Hon ser dock ett problem i att bristen på pengar 
kan göra det omöjligt att följa de rekommendationer forskningen ger. Samtidigt förhåller 
hon sig en aning skeptisk till att forskningen kan ha något nytt att komma med. Hon 
menar istället att det mesta nog är möjligt att fundera ut utan forskningens hjälp. 
    Evas svar är kort och enkelt; nej – inga hinder finns. 
    Som framgått tidigare handlar det även för Karins del om brist på tid och hög 
arbetsbelastning. Däremot ser hon till att ge sina medarbetare tid att hålla sig uppdaterade 
och läsa rapporter. När hon själv har några timmar över är hon tvungen att hinna ikapp 
med det arbete som ligger och väntar. Om Karin hade möjlighet skulle hon vilja ägna sig 
mer åt forskningsinhämtning, då hon t ex anser att detta med evidensbaserad socialtjänst 
är viktigt. Dessutom tycker hon att det är väsentligt att ha kunskaper om de insatser man 
köper extern, speciellt då dessa är väldigt kostsamma.  
 
Var i organisationen bör ansvaret för att forskning tillvaratas ligga? 
 
Ansvaret för att den forskning som når enheten tas till vara anser Berit tillhör henne själv. 
Ansvaret för att den tas tillvara på central nivå, det vill säga i stadsdelen, anser hon tillhör 
stadsdelsdirektören.  
    Ulla tycker att ansvaret i en så stor organisation som socialtjänsten måste ligga för sig, 
under central förvaltning. Därför anser hon att den nuvarande lösningen med FoU-enheter 
fungerar bra. 
    Eva menar att varje enhetet själv måste ta ansvar, men att detta måste grundas på ett 
åtagande som, likt en kedja, löper genom hela organisationen. Detta innebär att man inom 
organisationsledningen - stadsdelsdirektörer, socialchef , avdelningschef och 
verksamhetschef - bör besluta om ett sådant åtagande inom stadsdelen. Hon anser dock 
inte att detta är något som hittills har fungerat, vilket på ett negativt sätt påverkat 
enhetens sätt att arbeta med kvalitetsutveckling. Hon tror med andra ord att det är lättare 
för enheterna att satsa tid och energi om man vet att det finns stöd uppifrån. Hon menar 
även att det som chef är omöjligt att tvinga någon att att lära sig nya saker – inte hur långt 
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som helst. Man måste uppmuntra dem som är intresserade, och de som inte är det kan 
man försöka peppa. 
    Karin anser även hon att ansvaret för den forskning som rör det klientnära arbetet skall 
ligga hos varje enhetschef. För henne är det också viktigt att hon själv får välja vilken 
information som är relevant. Detta därför att det annars är lätt att välja bort material som 
inte känns riktigt förankrad, vilket hon tror är en risk om ansvaret istället ligger på 
centralt nivå: Då man hamnar i situationer där man måste välja mellan två arbetsuppgifter 
så väljer man bort de bitar som inte är absolut nödvändiga. Ett centralt ansvar innebär 
oftast att det i början kallas till olika möten, vilket så småningom dock brukar utmynna i 
att informationen skickas via e-mail el dyl. Därför är det bättre att var och en skaffar sitt 
eget utrymme i detta avseende. Det ultimata anser Karin skulle vara att varje enhet 
anställde någon som var speciellt ansvarig för dessa frågor. När det gäller mer 
övergripande områden, t ex personalfrågor, borde det även där finnas någon som var 
särskilt ansvarig. 
 
På vilken nivå i organisationen bör ansvaret ligga för att forskning används och 
implementeras? 
 
Berits uppfattning om var ansvaret för implementeringen bör ligga samstämmer med 
hennes svar på föregående fråga; det beror på vilken nivå implementeringen skall ske. 
Det viktiga är dock att den som åtar sig att ha hand om forskningsfrågor känner att detta 
är sanktionerat från ledningshåll, det vill säga att det är tillåtet att prioritera dessa frågor. 
Dessutom poängteras att implementering av forskning också handlar om kvalitets- 
tänkande – vill man upprätthålla en god kvalitet så måste man basera den på forskning.  
    Ullas slutsats att implementeringen bör skötas centralt via utbildningar grundar sig på 
resonemanget att stadsdelsförvaltningarna å ena sidan är självständiga myndigheter men 
att det å andra sidan är olyckligt om utbildningarna ser väldigt olika ut inom staden. Detta 
skulle då i sin tur kunna innebära att arbetet utvecklades åt helt olika håll i de olika 
stadsdelarna. Utbildningsfrågan för socialsekreterarna på hennes enhet är dessvärre ett 
svårlöst problem på grund av att  personalen inte har möjlighet att vara borta från arbetet.  
    Eva menar att det måste vara med användandet som med ansvaret, det vill säga att 
varje enhetet själv måste använda/implementera forskning, men att detta måste grundas 
på ett beslut och en attityd som genomsyrar hela organisationen. 
    Karin anser att hon själv är ytterst ansvarig för att forskningen används och 
implementeras, men att det oftast handlar om att arbetsgruppen tillsammans diskuterar 
vad som behöver förändras. När det gäller t ex metodfrågor kan hon själv bestämma åt 
vilket håll gruppen skall gå, och sen också försöka att få de andra att tycka samma sak. 
Ibland kan det också handla om att någon av medarbetarna är specialintresserad av ämnet, 
vilket föranlett Karin att skicka vederbörande på en tiopoängskurs i utvärdering. Tanken 
med detta är bland annat att dessa kunskaper sedan kan vara till nytta för alla på enheten. 
De övriga medarbetarna har också ett visst ansvar, menar hon, och till viss del ingår det i 
arbetsuppgifterna att man ska hålla sig uppdaterad om forskning. Detta är dock inte ett 
specifikt uttalat krav, och dessutom handlar det i slutänden om vars och ens eget intresse. 
Intresset kan även vara beroende av i vilken fas man är inne i – har man ingen 
yrkeserfarenhet så måste man först lära sig det basala i yrket, vilket innebär att man inte 
alltid hinner tänka på vad forskningen säger. 
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Ägnar ni er åt uppföljning/utvärdering eller egen forskning? 
 
Olika klientenkäter är ett relativt vanliga inslag i verksamheten på Berits arbetsplats; 
varje år görs en undersökning av klienternas inställning till verksamheten och varje 
ärende åtföljs av en utvärdering med hjälp av en klientenkät. Resultaten av 
utvärderingarna har bland annat lett till att Berit beslutat att dra in den öppenvårds 
verksamhet som var knuten till enheten, då det visat sig att klienterna hellre vill kunna 
välja bland andra alternativ. Dessutom var verksamheten inte tillräckligt kostnadseffektiv. 
Andra saker som uppstått utifrån klienternas behov är ökad tillgänglighet via en 
jourtelefon, ökade satsningar på hembesök, uppsökarverksamhet och klientträffar. Berit 
menar att arbetet i själva verket fortgående skapas och ändras utifrån klienternas 
önskemål. Dessutom har utvärderingsarbetet fått till följd att arbetet överlag kan ske mer 
kostnadseffektivt därför att man numera väljer att köpa in de flesta tjänster externt och på 
detta sätt matcha rätt insats till rätt klient.  
    Även på Ullas enhet har man under de senaste två åren gjort utvärderingar av 
verksamheten med hjälp av klientenkäter. Enkäten har utarbetats i samarbete med den 
metodutvecklare som är knuten till enheten. Anledningen till att den inte kommer att 
användas i fortsättningen är, enligt Ulla, att det inte går att använda samma material för 
många gånger. Dessutom anser hon att det är svårt att få fram ett betydelsefullt resultat 
om man inte använder kvalitativa intervjuer som metod.  
    Eva och hennes arbetskamrater ägnar sig, som framkommit tidigare, åt ett omfattande 
uppföljnings- och utvärderingsarbete. Detta görs med hjälp av klientenkäter, statistiska 
sammanställningar samt olika klientfokusgrupper. Resultaten av arbetet har bland annat 
lett fram till att personalen genomgått olika utbildningar eller kurser i den mån det funnits 
behov. Ytterligare en sak är att man har byggt ett väntrum i anslutning till enhetens 
reception som ett led i att förbättra mottagandet vid besök. Dessutom har rutinerna på 
öppenvårdsmottagningen ändrats efter önskemål från klienterna. Även Eva är dock 
tveksam till att de kortfattade anonyma enkäterna är den bästa metoden för detta arbete.  
    Karins enhet har inte hunnit skaffa några rutiner för utvärdering och uppföljning ännu. 
Detta beror bland annat på att både Karin och flera andra är förhållandevis nyanställda, 
vilket innebär att det första året har använts till att lära känna verksamheten. I framtiden 
skulle hon dock gärna se att man framför allt ägnade sig åt att utvärdera klienternas 
upplevelser av kontakten med enheten. För tillfället används en synpunkts- och 
klagomålshantering, vilken dock inte tycks fungera särskilt bra. Detta tror Karin beror på 
att det är svårt för medarbetarna att få in rätt rutiner i arbetet. Lite av skulden lägger hon 
också på sig själv, då hon tror att det kanske hade fungerat bättre om hon varit mer 
påstridig.  
 
Har ni haft direktkontakt med någon forskare?  
 
Ja, svarar Berit – på enheten finns t ex två medarbetare som tillsammans med FoU-
enheten är involverade utvecklingen av en ny utbildning. Hon framhåller vidare att det i 
själva verket alltid är någon på enheten som har kontakt med forskare i samband med 
olika vidareutbildningar. 
     Ulla menar att den kontakt hon och hennes personal haft med forskare har varit i 
samband de föreläsningar som anordnats av staden. Detta har också inneburit att 

 28



personalen på hennes enhet fått tillfälle att träffas och diskutera bara med varandra. 
Begreppet forskning anser hon däremot är ett för anspråksfullt begrepp i dessa 
sammanhang – det har snarare handlat om att inhämta information i olika ämnen. 
    För Evas arbetsgrupp har det också handlat om att delta i forskningsprojekt som andra 
förestått, där hon också nämner tre konkreta exempel. Hon hoppas även att gruppen inom 
en snar framtid skall få möjlighet att delta i ytterligare ett som FoU-enheten snart skall 
påbörjas, vilket berör just utvärdering av klientkontakter. 
    Även Karin hänvisar i det här sammanhanget till kontakten med en forskare på FoU-
enheten som var ansvarig för ett projekt som enheten deltog i, vilket handlade om 
utvärdering av en viss typ av insats. Utöver detta har det inte förekommit någon kontakt, 
vilket Karin tror beror på att hon helt enkelt inte har funderat över möjligheten att bjuda 
in någon forskare till arbetsplatsen. Hon tror också att detta skulle kräva en viss 
förändring bland medarbetarna i synen på vad socialt arbete kan vara, vilket kan vara 
ganska svårt att åstadkomma. Dessutom har, som tidigare framgått, arbetsgruppen varit 
fullt upptagna med att lära känna varandra och att organisera arbetet. 
 
TEMA 2: KUNSKAPSUTVECKLING OCH FORSKNINGSANVÄNDNING  
Vilka av följande kunskapskällor har mest betydelse för att dina medarbetare skall 
kunna göra ett bra arbete med klienterna?   
1. Yrkeserfarenhet   2. Samtal med kollegor 3. Handledning 

4. Livserfarenhet     5.  Grundutbildning 6. Intuition 

7. Vidareutbildning  8.  Samtal med chef         9. Ärendekonferenser 

10. Vetenskapliga tidsskrifter      11.  Fackböcker             12.  Dagspress 

12.  FoU-rapporter el aktuella avhandlingar 

13. Deltagande i FoU- enhetens cirklar/seminarier/föreläsningar  

14. Annat…………….  

Berit tycker att detta var en väldigt svår fråga, eftersom alla alternativ kan betraktas som 
mer eller mindre viktiga. Hon menar t ex att handledning, både extern och intern, är 
mycket viktigt eftersom det då finns en möjlighet att leda in varje socialsekreterare på rätt 
spår. Hon tror att om handledning inte fanns, så skulle arbetet vara ännu svårare än det 
redan är. Till sist bestämmer hon sig för grundutbildning som nummer ett, då hon anser 
detta vara en absolut nödvändighet. Hon sneglar även åt livserfarenhet, men ångrar sig då 
hon inte är på det klara med vad som avses med begreppet. Nummer två blir en 
sammanslagning av samtal med kollegor/chef, vilka anses vara lika viktiga, och som 
nummer tre handledning.  
     Ullas tre val faller på grundutbildning, yrkeserfarenhet och handledning, trots att även 
hon anser att samtliga alternativ är högst relevanta samt att frågan var en aning 
komplicerad. På frågan om dessa tre går att rangordna säger hon detta åtminstone är en 
omöjlighet rörande de två första, då dessa måste gå hand i hand. Hon förtydligar med att 
förklara att om man enbart tillägnar sig kunskaper via en utbildning är det inte säkert att 
man kan tillämpa dem på ett bra sätt. Dessutom är ju socialarbetare inte något man föds 
till, utan något som lärs in i det praktiska arbetet. Handledning, i sin tur, är också mycket 
viktigt och något som många socialsekreterare helt enkelt kräver. En bra handledare har 
förmågan stå lite vid sidan om och betrakta och analysera arbetet utifrån.  
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    Eva tycker även hon att frågan var svår, och efter att ha gått igenom de uppräknande 
alternativen säger hon sig sakna det viktigaste; klienten – att man lär sig tillsammans med 
klienten. Handledning blir nummer två och livserfarenhet nummer tre. Även hon menar 
dock att allt det andra också är viktig kunskap, dock inte specifikt nödvändigt i mötet 
med klienterna. 
    Karin är helt övertygad om att yrkeserfarenhet är det allra viktigaste därför att detta är 
det bästa sättet att skaffa de kunskaper man behöver i arbetet. Däremot menar hon inte att 
det betyder att man automatiskt en bra socialarbetare för att man har lång erfarenhet - det 
beror snarare på vad man har gjort av den erfarenhet man har. Som nummer två nämns 
metoddagar, något som enheten har en halv dag i månaden. Där diskuteras olika aspekter 
i arbetet, t ex vad respekt för klienten handlar om, vad en bra utredning är, hur man ska 
skriva för att inte kränka klienterna etc. Nummer tre blir att delta i FoU-enhetens cirklar 
o dyl, då Karin tror att för att man verkligen skall kunna tillgodogöra sig kunskap med 
hjälp av forskning så räcker det inte att bara läsa rapporter – man måste delta på andra 
sätt också.  
 
Använder du forskning/forskningsresultat i det dagliga arbetet?  
 
Berit hänvisar både till sig själv och till enheten i stort då hon menar att detta är något 
som ingår i arbetet på ett naturligt sätt. Man letar aktivt upp forskning som man sedan tar 
upp till diskussion på arbetskonferenerna. Rent konkret kan det handla om att ta reda på 
vilka insatser som har visat sig vara mest effektiva och bäst för klienterna. Det kan också 
handla om att utvärdera vilka metoder som skall användas i arbetet. Regelbundna 
konferenser med andra inom närliggande yrkesområden gör att man får kunskap även om 
annan forskning. Resultat från forskning styr även vilka typer av utbildningar enheten 
väljer att satsa på, vilket bland annat inneburit att man numera väljer kognitivt inriktade 
utbildningar istället för psykodynamiska, då detta enligt den senaste forskningen visat sig 
vara bättre för klienten. 
    Ulla ser det hela på ett annorlunda sätt; hon menar att forskningsanvändning för hennes 
del inte är särskilt vanligt förekommande. Däremot anser hon att det finns saker hon 
skulle vilja göra, förutsatt att problemet med de bristande ekonomiska reurserna inte 
fanns. Bristande resurser menar hon är något som påverkar verksamheten överlag på ett 
negativt sätt. Hon ifrågasätter starkt att detta kan tillåtas ha så stor betydelse när det 
handlar om ett så viktigt arbete. 
    För Eva är självklart att det som hon en gång lärt in om forskning alltid sitter kvar 
någonstans i bakhuvudet, vilket gör att hon alltid har tillgång till det i det dagliga arbetet. 
Det kan exempelvis gälla kunskaper om olika behandlingars effektivitet, där det t ex i 
fråga om olika läkemedelsbehandling handlat om att socialtjänsten varit tvungna att helt 
ändra ståndpunkt efter överbevisning från forskningen. Anledningen till socialtjänsten 
svårigheter att ändra sig i vissa frågor menar hon kan ha att göra med vilket 
moraltänkande som för tillfället är förhärskande inom organisationen. Bristen på pengar 
har hon däremot aldrig sett som något stort hinder, det har istället att göra med hur man 
hushållar med pengarna. Att verksamheten påverkas på olika sätt i kärvare ekonomiska 
tider är hon dock ganska övertygad om. 
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    Även för Karin är det en självklarhet att använda resultat av forskning i det dagliga 
arbetet. Det kan bland annat handla om vilka insatser som passar bäst ihop med vilken 
målgrupp, om insatsen skall vara på kort eller lång tid etc. 
 
TEMA 3: CHEFENS BETYDELSE 
Har du som chef betydelse för hur forskning tas tillvara på arbetsplatsen?  
 
Berit anser att hon har stor betydelse, bland annat i rollen som förebild. Dessutom är det 
hennes ansvar att forskningen integreras, även om hon i det avseendet har god hjälp av 
metodutvecklaren. Hon menar också att det tack vare dennes betydelse i verksamheten är 
godkänt för personalen att ta del av forskning på arbetstid, vilket t ex kan gälla inläsning 
av olika rapporter. 
    Ulla tycker däremot att det är en aning ”övermaga” att tro att hon har någon betydelse 
för personalens attityder i detta avseende. Hon anser inte heller att det finns något 
motstånd som behöver övervinnas, utan att socialsekreterarna själva engagerar sig i den 
mån de anser sig behöva. 
    Ja - mycket stor betydelse, menar Eva. Hon tror att det måste finnas någon på 
arbetsplatsen som driver dessa frågor, och att denne någon kan vara chefen. För hennes 
del innebär det t ex att uppmuntra socialsekreterarna att ta till sig forskning och kunskap 
via föreläsningar, studiebesök, läsning eller universitetskurser. Hon menar t.o.m. att det 
kanske endast är chefen som i kraft av sin ledarroll har möjlighet att skapa en tillåtande 
attityd i detta avseende. Dessutom är det väsentligt att denna attityd är sanktionerad av 
chefer på alla nivåer, därför att det är den uppmuntrande och stödjande inställningen som 
har betydelse. Detta anser hon är särskilt viktigt i kärvare tider, då det många gånger kan 
vara fråga om att ha råd eller ej. Att hennes egna chefer har en positiv attityd i 
förhållande till arbetet med utvärdering och uppföljning är också viktigt, vilket dessvärre 
enligt Eva inte alltid är fallet. Det framstår helt enkelt som att verksamhetsledningen inte 
har något intresse att prioritera dessa frågor. Motståndet bland socialsekreterarna tror Eva 
nog handlar mer om upplevelsen av att forskningsverksamhet är något som  tar tid – att 
det är ytterligare är något man måste göra.  
    Karin menar även hon att hennes inställning är betydelsefull; 
 
    ”.... därför att man som chef är den som anger åt vilket håll gruppen skall gå – 

chefen anger tonen. Om man har en chef som inte läser forskningsrapporter 
kan man inte förvänta sig att medarbetarna ska göra det heller, så är det. Om 
en chef inte kommer i tid, då gör inte medarbetarna det heller. Därför är jag 
alltid först och går hem sist (skratt)  – nej då – det har att göra med att jag är 
morgonpigg. Och jag gillar ju mitt jobb. Men jag begär inte samma sak av 
mina medarbetare, utom att man skall komma i tid till vissa möten och så.”  

 
Bör du som chef  underlätta/stödja kontakten mellan forskare och socialarbetare?  
 
Berit anser absolut att detta är något hon bör, och också faktiskt gör. Som exempel på vad 
det kan innebära nämns en uppmuntrande och positiv inställning till medarbetarnas 
deltagande på föreläsningar och konferenser, vilket även innefattar att vederbörande ger 
ett referat av dessa vid gruppens möten en gång per vecka. Den positiva inställningen har 
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också lett till att enhetens medarbetare i tur och ordning får tillfälle att genomgå någon 
form av vidareutbildning på enhetens bekostnad. På frågan om hon märkt av några 
negativa yttringar i kontakten mellan forskare och socialarbetare blir svaret att detta nog 
kan ha funnits ibland. Det kan t ex ha gällt när dessa haft olika uppfattningar om vilka 
insatser som varit effektiva. I stort sett tycker hon dock att kontakten fungerar väldigt bra.  
    Ulla menar att det för henne i första hand handlar om att underlätta kontakten med 
olika samarbetspartners och liknande, inte specifikt med just forskare. Detta för att hon 
anser att kontakten med andra yrkeskategorier är angelägnare att prioritera. Men att 
överhuvudtaget underlätta kontakten med andra tycker hon är viktigt, vilket t ex kan 
handla om att uppmuntra de anställda att gå på föreläsningar, konferenser, utbildning etc. 
Dock poängteras att detta ofta kan vara problematiskt att genomföra då bristen på tid gör 
att det kan vara svårt för socialsekretarna att hinna med.  
    Eva anser också att detta är något hon bör och även gör med hjälp av uppmuntran och 
påverkan. Genom att ofta ha diskussioner kring anledningarna till att det är viktigt med  
t ex utvärdering, försöker hon skapa positiva attityder kring ämnet. I bästa fall leder detta 
i sin tur till att personalen själva inser att det är väsentligt att delta. I och för sig tror hon 
nog att de flesta socialsekreterare egentligen tycker det är viktigt, men att det lätt kan 
kännas som en extra pålaga:   
 
    ”Och det kan jag som chef inte göra mycket åt. Jag tycker att man skall tycka 

att det är viktigt att utvecklas i jobbet, och då ska man vara beredd att satsa 
även om man får jobba lite extra. Då får man planera därefter – man kanske 
inte kan träffa alla klienter lika ofta under den perioden, men då får det vara 
så. Det är vår verklighet – vi kan inte få mer personal för att folk ska gå på 
utbildning. Och det är inte så att man inte hinner, utan det är mer att man 
upplever det så – att det blir en extra stress – rent faktiskt så hinner man 
naturligtvis. Ärligt talat tror jag det skulle vara samma attityd även om 
arbetsbelastningen var mindre.”  

 
Däremot anser hon att det självklart skulle underlätta med mer personal i det fall att det 
rör sig om mycket tidskrävande projekt.   
    Karin menar att detta egentligen är något hon borde göra, men pekar åter på det faktum 
att man under senaste året haft fullt upp med att organisera det grundläggande arbetet. 
Hon hoppas dock att det i framtiden skall bli möjligt att samarbeta mer med forskare.  
 
Bör du som chef  underlätta/stödja kunskapsutvecklingen?  
 
Som svar på ovanstående fråga hänvisar Berit och Eva till sina tidigare svar om forskare.  
    Då jag frågar Ulla hänvisar hon till två aspekter i frågan: Å ena sidan kan 
medarbetarna på hennes enhet betraktas som varande i det närmaste självgående i det här 
avseendet. Å andra sidan är det ett faktum att personalen inte har delegation rörande en 
del beslut, vilket innebär att de inte har en egen budget att röra sig med. Detta påverkar i 
sin tur möjligheterna att delta i olika utbildningar. Hon tror ändå att samtliga på enheten 
anser att man bör underlätta för varandra att vidareutbilda sig i. Däremot tror hon att 
förutsättningen för denna positiva inställning är att utbildningen berör något som alla på 
enheten kan ha nytta av. Hon är dock övertygad om att bristen på tid och pengar gör att 
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ett sådant scenario ligger mycket långt fram i tiden – i dagens läge är det helt enkelt 
omöjligt att genomföra. Ulla ställer sig också tveksam till att vidareutbildning skulle 
kunna få dem som varit anställda under mycket lång tid att plötsligt ändra arbetssätt:   
 
    ”Vi har en grupp här som jobbat länge och gått mycket på utbildningar, 

konferenser och föreläsningar, men jag kan inte säga att jag ser att de 
plötsligt jobbar på ett annat sätt. Det skulle bli för drastiska förändringar – 
jag tror inte det är möjligt.”  

 
Hon hyser ändå en viss tilltro till att de flesta trots allt på något sätt fångar upp den 
information de kan ha nytta av, och använder den när man behöver.  
    Karin hänvisar i det här avseendet till de metoddagar hon nämnde tidigare, där det inte 
bara handlar samtal kring olika metoder och tekniker, utan även om reflektion kring 
andra saker. På gruppmöten och arbetsplatsträffar förekommer det även att man 
diskuterar innehållet i olika föreläsningar, vilket ger dem som inte varit närvarande en 
chans att ta del av kunskaperna. Dessutom poängteras vikten av spontana diskussioner, 
vilket gör det möjligt att väva in forskningsresultat i det dagliga arbetet på olika sätt. 
Strukturerade möten kan lätt innebära att personalen på grund av arbetsbelastningen 
avstår ifrån att närvara.  
 
Bör du som chef  underlätta/stödja forskningsanvändning?  
 
Berit menar att det för hennes del inte finns något behov av att underlätta, då alla på 
enheten redan har inställningen att det är viktigt med forskning och forsknings- 
användning. På frågan om det alltid har varit så blir svaret att det självklart ibland varit 
restriktivare tider då man fått tänka i lite andra banor rent ekonomiskt. Berit anser dock 
inte att det är budgetens storlek som varit avgörande, utan att det istället handlat om leta 
upp billigare utbildning/kompetens med samma kvalitet. 
    Ulla tycker att denna fråga löper parallellt med frågan om kunskapsutveckling, men 
tillägger att det för hennes del är väsentligt hur själva forskningen kommit till:  
 
    ”Om det är så att en person har suttit här på enheten och börjat fundera över 

ett faktum eller nånting som verkar påverka jobbet, och utifrån det undersökt 
saker, så skulle det ligga närmre tillhands att ta del av det eller att vilja 
inlemma det i verksamheten. En del forskning verkar dock snarast tillkomma 
för att bekräfta något som redan är känt - det finns forskning för forskningens 
skull också.” 

 
Eva och Karin hänvisar här till sina svar i frågan om kunskapsutveckling. 
 
6. ANALYS 
 
Här kopplas de empiriska resultaten till de teoretiska ramarna och till tidigare forskning 
för att försöka klargöra om dessa ligger i linje med varandra eller visar på olika mönster. 
Anknytningen till tidigare forskning kommer att ske utifrån samma avsnittsindelning som 
den presenterats i uppsatsen; forskningsanvändning ur ett organisatoriskt perspektiv, 
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socialarbetares kunskaper, forskning och praktik samt organisation och ledarskap. I 
början av analysen av tidigare forskning redogörs även kortfattat för hur man i dessa 
undersökningar har definierat och resonerat kring begreppet kunskap. Det övergripande 
intrycket i detta avseende är att de olika författarnas/forskarnas behandling av begreppet 
skiljer sig åt, dels i förhållande till perspektivval och dels huruvida begreppet har 
problematiserats eller ej. I merparten av studierna identifieras två olika typer av kunskap; 
en teoretisk och en erfarenhetsbaserad. Även om benämningarna skiljer sig en aning åt, 
tycks innehållet i respektive begrepp vara ungefär det samma. Två av studierna, Tydéns 
och Lagercrantz, har valt ett något annorlunda förhållningssätt i det att man betonar 
flertydigheten i begreppet samt att man för ett ganska omfattande resonemang kring 
detsamma. Av de olika studierna som presenterats är också dessa studiers flertydiga 
perspektiv det som som bäst överensstämmer med resultaten i föreliggande studie. 
 
TEORETISK ANKNYTNING 
 
Med hjälp av Caws (1998, i Tydén et al., 2000, s. 16) klassificering av begreppet kunskap 
visar det sig möjligt att få en tydligare bild av respondenternas förhållandevis 
sammansatta definitioner, både när det gäller kunskap förmedlad via erfarenhet och via 
forskning. Som vi tidigare sett såg klassificeringen ut på följande sätt: 

• Direkt kunskap – kunskap som kan plockas fram vid behov. Den finns i huvudet 
eller omedelbart tillgänglig.  

• Indirekt kunskap – kunskap som man vet var man kan få tag på. Att veta var man 
skall leta eller vem man ska fråga – och att införliva denna information, 
åtminstone tilllfälligt, i lagret av direkt kunskap. 

• Pragmatisk kunskap – den direkta kunskap som behövs för att aktivera indirekt 
kunskap, det vill säga den kunskap som är nödvändig för att kunna ha glädje av 
viss information – t ex betydelsen av förkortningen BNP. 

• Förtroendekunskap – kunskapen om tillförlitligheten av källorna till indirekt 
kunskap. 

    Intervjupersonernas definitioner av kunskap, och beskrivningarna av hur och var man 
finner den, överensstämmer väl med Caws indelning av direkt och indirekt kunskap: Det 
är vad man vet, vad man kan, att veta vad man gör och varför. För Eva är det t ex 
självklart att det som hon än gång lärt in om forskning och forskningsresultat alltid sitter 
kvar någonstans i bakhuvudet, vilket gör att hon alltid har tillgång till det i det dagliga 
arbetet. Karin hänvisar särskilt till att kunskap handlar mycket om att veta var ifrån man 
kan inhämta information, t ex från utbildningar, kollegor, klienter, forskningsrapporter, 
tidsskrifter etc. I beskrivningarna av hur man inhämtar ny kunskap framgår däremot inte 
lika tydligt i vilken mån respondenterna har kunskaper om källornas tillförlitlighet. Vid 
ett par tillfällen hänvisar man dock till viss expertkunskap (Karin), till att man ”vet vem 
man skall kontakta” (t.ex. Ulla) samt till forskning som ”bevis” (Berit). Det kritiska 
förhållningssätt Caws förordar hittar man t ex i respondenternas ifrågasättandet av 
forskningens syfte samt av de utvärderingsmetoder som används. Ytterligare en aspekt 
med koppling till Caws gäller hans analys av att den tid som yrkesutövare har, eller tar 
sig, till att reflektera över sitt arbete alltid tycks vara begränsad. Enligt mitt sätt att se 
innebär arbete med forskningsverksamhet att det då även ges tilllfälle till reflektion – till 
att betrakta sig själv och sitt arbete utifrån. Denna uppfattning har också bekräftats av 
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socialarbetare jag mött under praktikperioderna. Den koppling jag gör hör ihop med med 
det faktum att samtliga respondenter uppger tidsbrist som ett av hindren för att de själva 
eller medarbetarna skall kunna inhämta forskningsbaserad information eller delta i 
forskningsprojekt. En av respondenterna underströk detta genom att säga att ”det 
självprioriterande arbetet” med socialsekreterare och klienter gör att forsknings- 
inhämtningen ofta får stryka på foten. Respondenternas betoning av kunskap i betydelsen 
av att ha förmåga att förvalta, dra slutsatser och reflektera står dock en aning i kontrast 
eller i motsats till det ovan sagda; trots att man poängterar reflektionens betydelse tycks 
det inte finnas särskilt mycket tid över i detta avseende. 
    Som tidigare framgått har många forskare på ett övertygande sätt argumenterat för att 
yrkeskunnandet innefattar både formell och erfarenhetsbaserad kunskap. Detta gäller t ex 
Janik (1996, i Tydén et al., 2000, s. 12) som till och med hävdar att all kunskap har sin 
grund i våra erfarenheter. Den formella kunskapen kan läras in i traditionell undervisning 
och läsande, medan den erfarenhetsbaserade fordrar att individen är aktiv i en 
yrkespraktik. Beträffande likheterna mellan Janiks och respondenternas definitioner är 
denna särskilt framträdande i betoningen av reflektionens och analysens betydelse; att 
dessa är nödvändigheter i utvecklandet av kunskap. Dessutom betonar intervjupersonerna 
på olika sätt att kunskap både är erfarenhetsbaserad och teoretisk kunskap samt ger olika 
exempel på hur dessa lärs in. Som exempel på detta kan nämnas hänvisningen till att 
kunskap är att veta hur man skall handla i en speciell situation samt användningen av 
forskningsresultat i det vardagliga arbetet. Ullas och Karins betoning av 
yrkeserfarenhetens betydelse har stora likheter med Janiks analys om att den 
erfarenhetsbaserade fordrar att individen är aktiv i en yrkespraktik. Enligt mitt sätt att se 
kan väl uppföljnings- och utvärderingsarbete i sin tur anses ligga någonstans mittemellan 
erfarenheter och teori, och kan kanske också betraktas som ett typexempel på hur 
erfarenhetskunskap kan förvandlas till formell kunskap. 
    Av intervjupersonernas definitioner av begreppet forskning framkommer att detta i 
första hand tycks betraktas som formell kunskap: Man hänvisar till vetenskapligt 
genomförd forskning med syfte att bevisa något, ge övergripande kunskap och 
information samt att förstärka eller förändra en uppfattning. Förmedlingen anses till 
största delen ske via t ex utbildning, föreläsningar, konferenser och utvärdering. Vad 
gäller det sist nämnda är man dock en aning ambivalent inställd till huruvida det kan 
betraktas som forskning eller ej. 
    Som tidigare nämndes diskuterar Ellström (1996, i Tydén et al., 2000 s.13; 
Socialstyrelsen, 2000, s. 52) i sin tur två perspektiv på lärande i yrkeslivet; ett kognitivt, 
vilket fokuserar på individens intellektuella processer samt ett kontextuellt, vilket 
beskriver lärandet som en social process. Enligt Ellströms sätt att se det torde det 
kontextuella perspektivet vara det lämpligaste sättet att förstå och beskriva Berits, Ullas, 
Eva och Karins utveckling, då samtliga har mer eller mindre lång erfarenhet av arbetet 
som socialarbetare och/eller enhetschefer. Dessutom beskriver en majoritet att det är 
viktigt att veta hur och vad man bör göra i arbetet eller i vissa situationer samt vikten av 
att lära av andra eller tillsammans med klienten. Huruvida intervjupersonerna har lyckats 
upppnå det Ellström beskriver som en hög kompetens i yrkeslivet är dock aning svårare 
för mig att avgöra. Det man kan säga med ledning av respondenternas utsagor är dock att 
med tanke på deras långa erfarenhet av yrket och de många olika sätt som används för att 
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inhämta ny information och kunskap, tycks samtliga haft en god möjlighet att uppnå 
denna höga kompetens.  
 
ANKNYTNING TILL TIDIGARE FORSKNING  
Forskningsanvändning ur ett organisatoriskt perspektiv 
 
I Nilsson och Sunessons (1988) framställning tycks begreppet kunskap ha någon form av 
underförstådd och självklar betydelse, vilken syftar på den av forskare vetenskapligt 
producerade kunskapen. Resonemang kring begreppet berör i första hand de sätt som 
kunskap används för att befästa maktförhållanden i en organisation (a. a., s. 17, 24). 
Dessa maktförhållanden anses i sin tur bygga på olikartade sociala och institutionella 
förhållanden. Den iakttagelse jag gjort är att detta resonemang inte har relaterats till 
förhållandet mellan forskare och praktiker, trots att dessa kan antas verka under ganska 
olikartade yrkesmässiga förhållanden. Värt att uppmärksamma är också att ingen 
ytterligare problematisering av begreppet förekommer, trots att studien bland annat visar 
att mer än hälften av dem som själva var delaktiga i forskningsprojekt menade att man 
faktiskt använde sig av forskningsresultat i arbetet (a. a., s. 163). Förklaringarna till att 
användarnas relation till den interna forskningen skiljer sig från den externa antas dels 
vara det fysiska avståndet mellan kunskapsproduktion och användning och dels att 
förmedlingen ofta sker på ett mer direkt sätt genom eget deltagande och direkta kontakter 
med forskare. Denna beskrivning stämmer till viss del överens med resultaten i 
föreliggande studie, även om skillnaderna mellan extern och intern forskningsanvändning 
här ej tycks vara lika framträdande. Tydligt är dock att Ulla uttrycker ett större intresse 
för internt producerad forskning samt att olika utvärderingar av både extern och intern 
verksamhet är den forskning som respondenterna oftast hänvisar till. Det framstår med 
andra ord  som att de forskningsresultat som oftast används är de som har sitt ursprung i  
en konkret, praktisk erfarenhetskunskap. 
    I författarnas diskussion rörande på vilket sätt kunskap är förbundet med makt finns 
också vissa beröringspunkter med resultaten i föreliggande studie. T ex gäller det Ullas 
inställning att forskningens syfte som regel är att förstärka eller förändra en uppfattning 
(a. a., s. 17). Analysen av att det är först när vi redan har makt och resurser som vi kan 
använda kunskap till att ge oss mer makt, kan även den relateras till situationen på Ullas 
arbetsplats, där man ofta ställs inför problemet att bristen på pengar gör det omöjligt att 
följa de rekommendationer forskningen ger. Bristen på makt över resurserna bidrar med 
andra ord till svårigheterna att förändra klientens situation i den omfattning man skulle 
vilja. En ytterligare beröringspunkt gäller den upplysningsfunktion 11 , det vill säga 
forskningens förmåga att få människor att börja tänka i nya banor, som beskrivs. 
Respondenternas erfarenheter av detta gäller t ex att man på grund av forskning fått ändra 
uppfattning om vilka insatser som faktiskt har effekt. En av respondenterna hänvisar 
dessutom till att det vid dessa tillfällen varit tillåtet att ändra sig, därför att budbäraren 
innehar ett stort mått av trovärdighet – man slipper känna sig dum. Värt att notera är 
också att ingen av respondenterna tycks ha stött på eller har egen erfarenhet av någon 
forskningsanvändning med politiska syften, där forskningsresultaten exempelvis varit 
tillhyggen i en pågående konflikt. Anledningen till att detta inte uppmärksammas behöver 
dock inte betyda att något sådant aldrig förekommit, det kan istället ha att göra med 
                                                 
11 Konceptualiseringsfunktion ( s. 96). 
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utformningen av själva intervjufrågorna. Ytterligare en förklaring kan vara att 
respondenterna tillhör första linjens chefer, och har därför kanske inte lika mycket 
kontakt med politiker som chefer på högre nivåer.  
    Författarnas analys rörande att missnöje och motstånd mot forskning till viss del 
förekommer (a. a., s. 107) bekräftas däremot i föreliggande studie då det visat sig att det 
vid några tillfällen har förkommit negativa yttringar i kontakten mellan forskare och 
praktiker. Som tidigare framkommit har detta t ex gällt då dessa haft olika uppfattningar 
om olika insatsers effektivitet. Hos en av respondenterna kan även spåras ett visst mått av 
missnöje i det att hon exempelvis anser att den externa forskningen inte alltid har något 
nytt att tillföra utan många gånger tycks vara tillkommen för sin egen skull. Slutsatsen att 
forskningsresultaten i sig inte påverkar huruvida de används eller ej missämmer dock en 
aning med föreliggande resultat. Här framkommer istället att det kan vara själva 
forskningsresultatet som skapar ett motstånd mot användning.   
    Som tidigare framkommit visar litteraturgenomgången i Denvalls (2001) studie på två 
olika diskurser i diskussionerna om socialtjänstens kunskapsbildning, där förespråkarna 
för akademisk forskning står i konflikt med förespråkarna för praktikers erfarenheter. Det 
som anses befrämja kunskapsbildningen är att socialarbetarna genom handledning, stöd 
från ledare och arbetskamrater samt med hjälp av forskningsrelaterad kunskap har 
möjlighet att utöka repertoaren av kvalitetskunskap. Samtidigt anses duktiga praktiker ha 
svårt att avvika från tidigare inlärd kunskap på grund av rutiner, regler och omgivningens 
påverkan. Resultaten från forskningscirklarna visar i sin tur att kollegor och klienter är de 
främsta kunskapskällorna, vilket även bekräftas i några av de andra studierna. Dessutom 
framkommer att forskning och vetenskapligt framtagen kunskap har låg prioritet (a. a., s. 
99-101), vilket också överensstämmer med annan tidigare forskning. 
    Det ovanstående anknyter till föreliggande resultat på så sätt att kollegor och klienter 
även här ansågs tillhöra två av de viktigast kunskapskällorna i arbetet med klienterna, 
även om det senare endast angavs av en av respondenterna. I min studie uppgavs dock 
även grundutbildning, metoddagar samt deltagande i FoU-enhetens utbildningar vara 
viktiga källor, vilka i första hand kan hänföras till den teoretiska, vetenskapliga världen. 
Denvalls analys om svårigheterna att avvika från tidigare inlärd kunskap överensstämmer 
också väl med respondenternas erfarenheter, vilka visar på ett motstånd knutet till ett 
visst moraltänkande inom organisationen samt till den långa yrkeserfarenhet många 
socialsekreterares innehar. De resultat som inte stämmer överens med ovanstående analys 
är beskrivningarna av hur intervjupersonerna själva tillgodogör sig kunskap, där 
föreliggande studie istället visar att majoriteten har ett mycket stort intresse för forskning 
och vetenskaplig kunskap samt att man på olika sätt gör ansträngningar för att utöka 
repertoaren i detta avseende. Det framgår även att uppföljnings- och utvärderingsarbetet 
har betydelse, särskilt för Eva, som dessutom är en av dem som hänvisar till faktiska 
förändringar i arbetet.  
 
Socialarbetares kunskaper 
 
Bergmark och Lundströms (2000, loc. cit.) undersökning om socialarbetares kunskapsbas 
och kunskapssyn, är en av de studier där det görs en distinktion mellan praxiskunskap 
och teoretisk kunskap. Författarna konstaterar bland annat att teoretiska kunskaper inte är 
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den enda källan till ett utvecklat socialt arbete, och att ungefär hälften av de tillfrågade 
framhåller egna erfarenheter som den viktigaste kunskapskällan.  
    Utifrån författarnas analys om organisationens oförmåga att stimulera till självständig 
kunskapsinhämtning, kan det göras en koppling till mina respondenters efterfrågan av en 
gemensam policy inom organisationen i frågor som rör forskning och ny kunskap: En 
alternativ tolkning av författarnas analys är att det snarare är organisationens brist på 
gemensamt åtagande som påverkar socialsekreterarnas motivation i en negativ riktning. 
Denna bild bekräftas även i studien av Tydén (et al., 2000, s. 8-9) som menar att 
socialsekreterarens (och/eller de enskilda enheternas?) kunskapsbildning till största delen 
tycks vara ett individuellt projekt, vilket inte ingår i någon uttalad strategi från 
organisationshåll. Ytterligare ett perspektiv på samma fenomen framkommer i Ullas 
berättelse som visar att bristen på pengar ofta gör det omöjligt att följa forskningens 
rekommendationer. Liksom i Bergmark och Lundströms undersökning (2000) har ”mina” 
respondenter till viss del olika uppfattningar om i vilken utsträckning man använder 
forskning i arbetet. Majoriteten framhåller dock att forskningsanvändning ingår i arbetet 
på ett självklart sätt, exempelvis i valet mellan olika insatser och metoder. Någon 
understryker dessutom att implementering av forskning i första hand handlar om 
kvalitetstänkande – vill man upprätthålla en god kvalitet så måste man basera den på 
forskning. 
    Tydéns (et al., 2000) framställning av olika definitioner och resonemang kring 
begreppet kunskap har tidigare presenterats och använts som teoretiska ramar i studien. 
Det som bland annat skiljer detta resonemang från övriga studier är utgångspunkten att 
all kunskap har sin grund i våra erfarenheter, och att vissa delar av denna formuleras i ord, 
begrepp och skrift och blir till formell kunskap.  
    Bortsett från det som tidigare framkommit rörande samstämmigheten mellan 
ovanstående resultat och mina, finns även andra beröringspunkter. Detta gäller t ex 
intervjupersonernas hänvisningar till berättelser och exempel från vardagsarbetet – att 
man lär sig av hur andra gör och tänker. Denna beskrivning överensstämmer också väl 
med resultaten i Lagercrantzs studie. Det som skiljer resultaten i de båda studierna från 
de föreliggande är bland annat att det i den senare läggs större betoning på 
forskningsanvändning /inhämtning och teoretiska kunskaper.  
 
Forskning och praktik 
 
I Dellgran och Höjers belysning av forskning i socialt arbete (HSV, 2003,  s. 198-250) 
förs en kortare diskussion kring begreppen kunskap och kunskapssyn vilken relateras till 
meningsmotsättningarna i förhållandet mellan forskning och praktik. Man menar att 
dessa ofta hänförs till olika syn på kunskap, olika typer av kunskaper samt sätten att 
utveckla, vidareförmedla, förvärva och använda dessa. Som tidigare framgått visar 
studien att socialarbetarna i undersökningen är mycket intresserade av forsknings- 
verksamhet och har en vilja att själv delta i forskningsarbete eller vidareutbildning. 
Dessutom menar de allra flesta att forskning spelar stor roll för den egna kompetensen, 
även om man värdesätter andra typer av kunskap högre. Däremot tycks inte många vara 
tillfreds med samspelet mellan forskning och praktik.  
    Det i föreliggande studie som stödjer resultaten i undersökningen är, som tidigare 
framkommit, respondenternas intresse för forskning och forskningsanvändning. Däremot 
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har intervjupersonerna i föreliggande studie en avvikande uppfattning i det att man anser 
att kontakten med forskare i stort sett har fungerat ganska bra. Flera av dem 
uppmärksammar t ex den positiva kontakten med stadsdelens FoU-enhet.  
    Förutom det som tidigare nämnts angående beröringspunkterna mellan resultaten i 
Lagercrantzs (1998; 2002) och föreliggande studie, kan exempelvis framhållas 
respondenternas betoning av flera olika typer av kunskaper, hur det sociala vardags- 
arbetet uppstår i samspel med omgivningen, och hur metoderna uppstår i en syntes av 
detta. Minns t ex Karins berättelse om hur hon skaffar information via samverkanmöten 
och forskningsrapporter, och sedan anpassar metoderna så att de bättre passar arbetet på 
enheten. En av Berits utsagor handlade om att det ibland inte räcker med att få andra 
människors uppfattning om saker utan att man vill ha bevis. Denna beskrivning kan ses 
som en något konkretare belysning av Lagercrantzs analys av hur teoretisk/vetenskaplig 
kunskap används som bekräftelse på kunskap man redan erfarit. I analysen av hur 
forskarnas användning av vetenskapliga begrepp kan leda till att forskningen i stället 
upplevs som ”ett strategiskt handlande - ett försök att kolonisera livsvärlden” (2002, s. 
13), presenteras dessutom ytterligare ett perspektiv på Ullas uppfattning att forskningens 
syfte som regel är att förstärka eller förändra en uppfattning. Att problemet med andra 
ord kanske kan hänföras till bristande kommunikation parterna emellan.  
 
Organisation och ledarskap 
 
I ett par av de studier som presenterats framgår att det i några avseenden finns vissa 
skillnader mellan den forskning som personer med olika positioner inom organisationen 
använder. Detta gäller t ex i Nilsson och Sunessons studie, där cheferna något oftare än 
handläggarna hänvisar till informellt material (1988, s. 150). I Dellgran och Höjers (HSV, 
2003,  s. 198-250) undersökning rörde frågan i vilken mån de tillfrågade anser sig hålla 
sig à jour med aktuell forskning samt frågan om allmän forskningsorientering, där det 
dock visade sig att skillnaderna var större. Resultaten i föreliggande studie ger dock inte 
något besked om omfattningen av övriga medarbetares intresse av forskningsverksamhet, 
vilket gör det omöjligt att uttala sig om huruvida det finns några skillnader i detta 
avseende.  
    Som tidigare framgått baseras inte Socialstyrelsens nationella plan för kunskaps- 
utveckling på någon specifik empirisk studie. Det framgår dock  att den kunskapssyn som 
ligger till grund för förslaget är Ellströms (1996, i Socialstyrelsen, 2000, s. 52) analys av 
de två perspektiven på lärande i yrkeslivet, vilka tidigare presenterats under avsnittet 
Teoretiska ramar.  
    Enligt Socialstyrelsen är det framför allt ett systematiskt, ömsesidigt och långsiktigt 
samarbete mellan forskning, praktik och utbildning som bör befrämjas, då detta anses 
vara en av förutsättningarna för att kunna få fram forskning om sociala interventioners 
effekt och resultat. Dessutom uppmärksammas, som tidigare framgått, även arbets- 
ledningens avgörande betydelse för kvaliteten och utvecklingen: Enhetschefernas 
uppfattningar, förhållningssätt och attityder är av olika skäl mycket betydelsefulla för 
kunskapsutvecklingen inom organisationen. Den kritik som riktats mot förslaget (Denvall, 
2001, s. 49), vilken pekar på att det sociala arbetsfältet inte kan beskrivas och förstås med 
hjälp av studier av effekter av olika interventioner, tycks dock inte vara en uppfattning 
som respondenterna i min undersökning delar. Av utsagorna framkommer istället att 
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majoriteten förefaller vara positivt inställda till arbetet med utvärdering och uppföljning. 
Som tidigare framkommit delar majoriteten också uppfattningen att de egna attityderna 
har stor eller mycket betydelse för arbetsgruppens kunskapsutveckling.  
    Den pågående studien Socialstyrelsen hänvisar till rörande arbetsledare inom 
socialtjänsten (2000, s. 44), visar hur arbetsledarna/enhetscheferna är fördelade på antalet 
år inom yrket, kön, ålder etc. I anslutning till resultaten om chefers formella utbildnings- 
nivå drar Socialstyrelsen slutsaten att arbetsledarna inom IFO har klart begränsade 
erfarenheter av hur vetenskapliga metoder kan tillämpas i det praktiska arbetet. Det hör 
dessutom till saken att endast en mindre andel har genomgått någon arbetsledarutbildning 
samt att det generellt sett är ovanligt att enhetschefer anser sig ha något grepp om vilka 
resultat som uppnås inom verksamheten. I samband med diskussionen om intervju- 
personernas representativitet i  metodavsnittet tidigare, har några av ovanstående resultat 
också anknutits till föreliggande studie. Dessutom kan Socialstyrelsens analys ovan till 
viss del anses vara bekräftad i det att den respondent som uttrycker en skeptisk inställning 
till forskningsverksamhet och som inte anser att hennes egen inställning har någon 
betydelse för medarbetarnas kunskapsutveckling, är också den som saknar både 
akademisk-  och ledarskapsutbildning. 
    Ett av intrycken från intervjuerna är dock att ett par av respondenterna tycks ha en 
ganska klar bild över verksamhetens resultat. Detta illustreras bland annat av den tyngd 
som dessa lägger vid utvärderings- och uppföljningsarbetet, där man t ex samlar in 
uppgifter rörande hur enhetens klientgrupp ser ut, vilka problem man behöver ta itu med 
och hur det går för klienterna efter att insatserna avslutats. Där framkommer även vilken 
inställning klienterna har till olika insatser och till enhetens arbete i stort. Som exempel 
på vilka konkreta förändringar som gjorts utifrån detta arbete kan nämnas ökade 
satsningar på hembesök, uppsökarverksamhet och klientträffar. Arbetet med att inleda 
och avsluta ärenden, vilket för några ingår i arbetsuppgifterna, får väl också antas 
påverka möjligheterna att hålla sig uppdaterad. Värt att notera angående Socialstyrelsens 
analys om att det mellan de olika kommunernas socialtjänster råder stora ekonomiska 
skillnader, är att respondenternas utsagor visar att det tycks råda stora skillnader även 
mellan enheterna i samma kommun.  
 
7. SAMMANFATTNING & DISKUSSION 
Syfte &  frågeställningar  
 
Syftet med föreliggande studie har varit att öka kunskapen och förståelsen för hur några 
enhetschefer inom socialtjänsten definierar och använder kunskap och forskning. Det var 
även att få en bild av om och hur intervjupersonerna anser att de i sina roller som chefer 
har betydelse för hur kunskap och forskning tillvaratas och används på arbetsplatsen. De 
frågeställningar som legat till grund för studien är: 

• Hur definierar och söker intervjupersonerna kunskap och forskning? 
• Vilka faktorer hindrar att intervjupersonerna använder sig av forskning/ 

forskningsresultat och ny kunskap på arbetsplatsen?  
• På vilket/vilka sätt anser intervjupersonerna att de i sina roller som chefer har 

betydelse för hur kunskap och forskning tillvaratas och används på arbetsplatsen? 
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Hur definierar och söker intervjupersonerna kunskap och forskning? 
 
Av resultaten framkommer att begreppet kunskap i intervjupersonernas ögon är ett 
flertydigt och ganska omfattande begrepp: Kunskap är både erfarenhetsbaserad och 
teoretisk kunskap. Det är vad man vet, vad man kan, att veta vad man gör och varför, 
samt förmågan att förvalta, dra slutsatser och reflektera över sin kunskap. Det är också att 
kunna relatera detta till någon sorts beprövad erfarenhet. Kunskap är aldrig något fast och 
färdigt, utan något som hela tiden bör utvecklas och växa.  
    Respondenternas definitioner av begreppet forskning påminner också mycket om 
varandra, där bland annat forskningens syften och funktioner framhålls i termer av att ge 
bevis eller belägg, övergripande kunskap eller information samt förstärkning eller 
förändring av en uppfattning. Även forskningens olika arbetssätt uppmärksammas genom 
hänvisningarna till vetenskapligt genomförd forskning samt utvärdering/uppföljning av 
verksamheten.  
    I sökandet efter ny kunskap och forskning använder majoriteten av respondenterna 
flera olika strategier, där bland annat förmedlingen via kollegor och klienter framhålls. 
Även läsning av forskningsrapporter, tidsskrifter, övrig litteratur och föreläsningar nämns 
som exempel. Några hänvisar också till utvärdering och uppföljning av verksamheten, 
där man dock tycks vara en aning ambivalent inställd till om det kan betraktas som 
forskning eller ej: Vid de tillfällen då man hänvisar till utvärdering gjord i andra 
sammanhang betraktas det som forskning, men när det gäller den egna verksamheten 
tycks det inte vara lika självklart. Det ligger nära till hands att utifrån detta göra en 
tolkning att det förekommer en viss nedvärdering av det egna arbetet, vilket dock inte är 
en uppfattning som funnit stöd i tidigare forskning. Ytterligare exempel på samma 
fenomen är att trots att en av respondenterna hänvisar till att forskningsverksamhet 
varken är speciellt angeläget eller användbart, så tyder hennes övriga svar och 
beskrivningar av vad hon faktiskt gör till viss del på motsatsen. 
 
Vilka faktorer hindrar att intervjupersonerna använder sig av forskning/ 
forskningsresultat och ny kunskap på arbetsplatsen?  
 
Även i denna fråga är respondenterna något oense, där upplevelsen av konkreta hinder 
som brist på tid och/eller pengar står i motsats till uppfattningen att det istället handlar 
om hur och vad man prioriterar. Det övergripande intrycket är dock att majoriteten av 
respondenterna har ett stort eller mycket stort intresse för forskningsverksamhet, vilket 
dessutom tar sig uttryck i faktiska handlingar. Detta leder fram till slutsatsen att den 
något förhärskande bilden av det stora ointresset för vetenskaplig kunskap inom 
socialtjänsten i tidigare forskning och analyser inte överensstämmer med föreliggande 
resultat, då dessa snarare visar på motsatsen. 
    I analysen av resultaten framkommer även några andra viktiga aspekter i frågan, vilka 
kan anses besvara frågeställningen ur ett annat perspektiv. Exempelvis rör detta på vilket 
sätt kunskap är förbundet med makt, där bristen på makt över resurserna tycks bidra till 
svårigheterna att förändra klientens situation i den omfattning man skulle vilja. 
Ytterligare en aspekt handlar om respondenternas egna attityder till forsknings- 
verksamhet, där det t ex framkommit att det finns ett visst mått av missnöje och motstånd 
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mot forskning, vilket yttrat sig på lite olika sätt12. Det intressanta i sammanhanget kan 
dock anses vara vilka faktorer som kan tänkas påverka respondenternas attityder i de 
riktningar som beskrivts, samt anledningarna till att dessa hinder och motstånd existerar. 
En av de aspekter som enligt analysen visat sig viktig är organisationens brist på 
gemensam policy, vilken tycks påverka de anställdas intresse för kunskapsinhämtning 
och forskningsanvändning på ett negativt sätt. Ytterligare en sak är praktikers och 
forskares olika sätt att kommunicera. Ibland tycks även forskningsresultatet i sig skapa ett 
motstånd mot användning. 
 
På vilket/vilka sätt anser intervjupersonerna att de i sina roller som chefer har 
betydelse för hur kunskap och forskning tillvaratas och används? 
 
Resultaten av frågorna som berört chefsrollen tyder på att majoriteten av deltagarna anser 
att de har stor betydelse som förebilder, som ansvariga för att forskning integreras och 
som förmedlare av en positiv attityd. I frågan om man som chef bör stödja/underlätta 
medarbetarnas forskningsanvändning hänvisar två av deltagarna till att det inte finns 
något sådant behov, dock av två olika anledningar: På den ena enheten existerar redan en 
positiv inställning i dessa frågor och på den andra engagerar sig socialsekreterarna själva 
i den mån de behöver. Intervjupersonerna är dock helt ense om att man som chef  bör 
stödja kontakten mellan socialsekretare och forskare, även om man inte är helt överens 
om vikten av dessa kontakter.  
    Av resultaten framgår även att det på en övergripande nivå tycks vara tre faktorer som 
är sammankopplade med intervjupersonernas inställning till forskningsverksamhet; 

• utbildningsnivån,  
• i vilken mån man anser sig ha ansvar för att forskning och kunskap tas tillvara 

samt 
• i vilken utsträckning man anser sig ha möjlighet att påverka medarbetarnas 

inställning i dessa frågor.  
    I anslutning till intervjupersonernas uttalade intresse för forskning kan det kanske vara 
på sin plats att reflektera över ett eventuellt problem i sammanhanget, nämligen det som 
Dellgran och Höjer (HSV, 2003, s. 228) benämner som ”ett möjligt inslag av social 
önskvärdhet i svaren”. Detta syftar på sannolikheten att varje enskild socionom, på grund 
av de förväntningar som numera finns på yrkesrollen, gärna vill vara (eller framstå som) 
en person som är förtrogen med och intresserad av forskning och beprövad erfarenhet. Då 
jag på grund av frågornas fokusering inte haft möjlighet att undersökt fenomenet närmare, 
framstår det som fullt möjligt att förklaringen om social önskvärdhet är något som går att 
applicera på någon eller några av mina respondenter.  
    Ytterligare ett perspektiv i diskussionen om kunskapsinnehav, forskningsanvändning 
och chefernas betydelse, berör åter igen den respondent som både har en negativ 
inställning till forskningsverksamhet och till i vilken utsträckning det finns möjlighet att 
påverka medarbetarna i detta avseende. Det man kan spekulera över är - om man 

                                                 
12 I uppfattningarna att forskningens syfte som regel är att förstärka eller förändra en uppfattning, att intern 
forskning är mer relevant, att praktiker har svårt att avvika från tidigare inlärd kunskap, att kollegor och 
klienter är de främsta kunskapskällorna, att forskning och vetenskapligt framtagen kunskap har låg prioritet 
samt då forskare och praktiker haft olika uppfattningar om insatsernas effektivitet.  
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betänker att det också tycks vara hon som lider mest av de begränsade resurserna  –  
huruvida hennes inställning inte i själva verket grundar sig på någon sorts rationalisering 
i överlevnadssyfte, vilken i sin tur bottnar i känslan av att inte ha någon makt att påverka 
situationen? Det hör ju dessutom till saken att hon är den som har lägst utbildning, vilket 
i hennes fall kanske har lett fram till en underliggande känsla av att forskningsverksamhet 
inte är något som hon har möjlighet att ta del av? Detta resonemang anknyter även till 
den tidigare forskning som tyder på att för personer med med mindre makt att påverka 
människor och den organisation där de arbetar innebär bristen på kunskapen och resurser 
en mindre möjlighet till användning (Nilsson & Sunesson, 1988, s. 18). Min förhoppning 
är naturligtvis att det i framtida undersökningar skall finnas möjlighet att få en klarare 
bild av hur dessa faktorer hänger samman. 
    En ytterligare intressant aspekt rörande chefers intresse för och inställning till 
forskning och ny kunskap gäller Janiks teoretiska analys av begreppet, vilken visar att det 
som behövs för att vi skall kunna bygga ett kunnande och en utveckling är självreflektion. 
Det framgår också att det viktigaste redskapet i detta avseende är en ”spegel” där vi kan 
få syn på oss själva, vårt sätt att agera och resonera. Frågan är med andra ord om det med 
ledning av framtida forskning skulle vara möjligt att säga något om i vilken mån 
enhetschefer lever upp till socialsekreterarnas behov i detta avseende? Vilka egentliga 
möjligheter har dessa att med chefernas hjälp öka motivationen till kunskapssökande/ 
utökande, och att hitta rätt kunskapskälla till rätt problem? Och vilka möjligheter har 
enhetscheferna i sin tur att hitta detta stöd hos sina överordnade? I detta sammanhang kan 
även resultaten från Denvalls (2005) undersökning av socialchefer anses vara intressanta, 
då dessa - som tidigare framkommit - visar att cheferna själva inte anser att verksamhets- 
ledare bör ha någon forskningskompetens. De resultat i föreliggande studie som anknyter 
till det ovanstående rör t ex att en majoritet av respondenterna tycks ha en positiv och 
stödjande inställning till medarbetarnas kunskapsinhämtande samt att handledningen 
tycks vara det forum där cheferna anser att socialsekreterarna får tillfälle att reflektera 
över arbetet och sig själva. I och med detta uppenbarar sig dock ytterligare frågeställ- 
ningar rörande de perspektiv och kunskaper som förmedlas via denna handledning, vilket 
dessvärre också är något jag får återkomma till vid ett senare tillfälle. Värt att notera är 
dock att enligt en undersökning av Egelund (1999, s. 6) så har majoriteten av arbets- 
ledarna varken deltagit eller haft någon kontakt med handledaren under arbetets gång, 
och de har heller inga uttalade intentioner att göra någon utvärdering efter avslutat arbete. 
Detta väcker naturligtvis frågan om hur pass insatta arbetsledarna egentligen är i 
socialsekreterarnas kunskapsbildning13.  
    Ovanstående resonemang, vilket bland annat berört skillnader rörande  

• på vilket sätt cheferna uppfattar uppdraget och arbetsuppgifterna,  
• chefernas utbildningsnivå,  
• deras känsla av makt att kunna påverka situationen och 
• socialsekreterarnas och chefernas behov av självreflektion,  

kan - i kombination med det som tidigare framkommit om organisationens brist på 
gemensam policy i frågor som rör forskning och kunskapsbildning - eventuellt anses 
forma något slags början till svar på det som var föreliggande studies övergripande 
intention: Att presentera ytterligare sätt att förstå situationen inom socialtjänsten, där 
                                                 
13 För ytterligare reflektioner hänvisas till  artikeln  av Egelund (1999), Kundskabs- og 
forskningsanvendelse i social uddannelse og socialt arbejdes praksis – et svensk forskningsfelt i sin vorden? 
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socialarbetarnas bristande intresse för forskning uppges vara ett av de stora problemen. 
Dessutom kan resonemanget ses som ett blygsamt bidrag till svar på de frågor som 
ställdes i Tydéns (et al., 2000, s. 12) rapport; hos vem eller var finner socialsekretare 
dessa spegelbilder och vad reflekterar de? 
 
Avslutning 
 
I samband med arbetet med studien har jag kommit i kontakt med några olika 
förhållningssätt rörande socialtjänstens kunskapsbildning vilka till viss del kan sägas stå i 
motsats till varandra. Enligt mitt sätt att se handlar det dock till största delen om att man 
menar och pratar om samma saker, fast ur lite olika perspektiv. Det ultimata vore 
naturligtvis att praktiker och representanter för de olika perspektiven istället kunde 
samarbeta och förenas i sin gemensamma intention; att förändra situationen för de 
människor som är beroende av socialtjänstens insatser. Det är också av den anledningen 
som jag blivit extra glatt överraskad av ”mina” respondenters intresse för och positiva 
inställning i dessa frågor. Förutsatt att denna inställning inte är helt unik i sammanhanget, 
så visar den att där finns mycket att bygga vidare på. En ytterligare uppgift för framtida 
forskning, vilket är ett uppslag jag från början fått av Lundmark (1997, s. 33), skulle 
därför kunna vara att bidra till att öka förståelsen av relationen mellan forskning, 
utbildning och inlärning å ena sidan och praktisk handling å den andra. Däremot inser jag 
att det inom socialt arbete, liksom inom andra yrkesområden, krävs mycket arbete och 
tålamod för att lyckas med bedriften att förena forskning och praktik. Det kräver framför 
allt att samtliga parter reflekterar över vad forskning och kunskap kan ha för olika 
betydelser, vilken forskning som är relevant i vilket sammanhang samt över sitt eget 
ansvar - oavsett om man är enskild socialarbetare, forskare, politiker eller på något annat 
sätt har någon påverkan på verksamheten. Och trots Socialstyrelsens slusatser om att det 
är i den kommunala, lokala, verksamheten som utvecklingen av kunskap måste ske, och 
att statens ansvar är att göra kunskapen tillgänglig för socialtjänstens personal och 
beslutsfattare (2000, s. 8), så bör även de politiska förutsättningarna för arbetet i högre 
grad uppmärksammas. Detta därför att det är de politiska besluten som i första hand styr i 
vilken utsträckning socialtjänstens ökade kunskaper om klienternas behov kommer att 
kunna leda till förändringar i det praktiska arbetet eller ej.  
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Stockholms Universitet 
Institutionen för socialt arbete 
 
 
       Stockholm, den 27 oktober 2005 
 
 
 
 

Förfrågan om deltagande i intervjustudie 
 
 
 

Hej! 
 
 

Mitt namn är Ann Danneker och jag studerar på Socionomlinjen på Stockholms 
Universitet. Eftersom jag nu går utbildningens sjunde och sista termin har det blivit dags 
att skriva C-uppsats. Uppsatsens kommer att utgå ifrån en intervjustudie, vilken också är 

anledningen till detta brev.  
Min förfågan gäller om Du kan tänka Dig att bli intervjuad av mig under temat  

Forskning och kunskap i det dagliga arbetet. 
 
 

Syftet med studien är att öka kunskapen och förståelsen för hur enhetschefer på några av 
socialtjänstens vuxenmottagningar i Stockholms kommun definierar, använder och ser på 

kunskap och forskning. 
Syftet är även att få en bild av om och hur intervjupersonerna anser att de i sina roller 

som chefer har betydelse för hur kunskap och forskning tillvaratas och används på 
arbetsplatsen. 

 
Givetvis kommer intervjuerna att behandlas konfidentiellt. Även i uppsatsen kommer Din 

anonymitet att garanteras. 
  

Intervjun kommer att göras nu i november och ta c:a 1 timme, och Du får själv gärna 
bestämma tid och plats.  

Inom någon vecka kommer jag att återkomma till Dig med ett telefonsamtal för att höra 
om och när Du i så fall kan tänka Dig att ställa upp. Om Du har några frågor innan dess 

är Du naturligtvis välkommen att höra av Dig till mig på telefonnumret nedan. 
 

Med vänliga hälsningar och på återhörande! 
 

Ann Danneker S7B. 
mobilnr: 070 0000000 
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Intervjuguide 
 
 
1.  Vilken utbildning har du? 
 
2. Hur länge har du arbetat som chef inom socialtjänsten? 
 
3. Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 
   
4. Kunskap, forskning & forskare 
 
Hur definierar du begreppet kunskap?  
 
Söker du ny kunskap, och i så fall hur?  
      
Hur definierar du begreppet forskning?  
 
Har du under det senaste året aktivt sökt forskning/forskningsresultat?  
 
Finns det något som hindrar dig från att ta del av forskning eller ny kunskap på  
 arbetstid? 
 
Var i organisationen anser du att ansvaret för att forskning tillvaratas bör ligga? 
 
På vilken nivå i organisationen anser du att ansvaret för att forskning används och 

implementeras bör ligga? 
 
Ägnar ni er inom den egna verksamheten åt uppföljning/utvärdering eller egen   

forskning? 
    
Har ni på arbetsplatsen haft direktkontakt med någon forskare?  
 
5. Kunskapsutveckling & forskningsanvändning  
 
Vilka av följande kunskapskällor anser du har mest betydelse för att dina medarbetare 

skall kunna göra ett bra arbete med klienterna?  (Välj ut de tre viktigaste och rangordna.) 
 
1. Yrkeserfarenhet   2. Samtal med kollegor 3. Handledning 

 4. Livserfarenhet  5.  Grundutbildning   6. Intuition 

7. Vidareutbildning  8.  Samtal med chef   9. Ärendekonferenser 

10. Vetenskapliga tidsskrifter 11.  Fackböcker  12.  Dagspress 

12.  FoU-rapporter el aktuella avhandlingar 

13. Deltagande i FoU- enhetens cirklar/seminarier/föreläsningar.  
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14. Annat…………….  

 
Använder du forskning/forskningsresultat i det dagliga arbetet?  
     
 
6. Chefens betydelse 
 
Anser du att du i rollen som chef har betydelse för hur forskning tas tillvara på    
arbetsplatsen?  
     
Anser du att du i rollen som chef  bör underlätta/stödja kontakten mellan forskare och 
socialarbetare på arbetsplatsen?  
 
Anser du att du i rollen som chef  bör underlätta/stödja kunskapsutvecklingen inom den 
egna verksamheten?  
 
Anser du att du i rollen som chef  bör underlätta/stödja forskningsanvändning på 
arbetsplatsen?  
     
 
Är det något du vill tillägga? 
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