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Abstract 
 
This study is about how social workers use knowledge in their investigation 
work. The study includes 16 social workers documentation of their knowl-
edge use in 21 investigations in three personal social services in Västerbot-
ten, Sweden. The three research-questions that the study aims to answer are: 
what knowledge do they use, how do they use their knowledge and on what 
grounds do they choose these knowledge’s?  

The studies empirical findings are a result of a systematic documentation 
instrument SPP (Systematic Planned Practice). The instrument consists of 
seven different forms that together correspond to the whole investigation 
process, from the first meeting with the client to a complete investigation. 
The SPP-instrument was designed by Professor Aaron Rosen from Washing-
ton University in St. Louis, USA. The SPP-instrument was used in this study 
as tool to gather information on what knowledge social workers use in the 
investigation work. The seven forms that the instrument consists of were 
sent to the social workers electronically. In each step of the investigation 
work the social workers filled out each form and send them back to the re-
searcher for analyse. 

The results from the study shows that social workers use a variety of dif-
ferent types of knowledge as a base for their decisions in the investigation 
work. In the majority of these knowledge’s the social workers relates them 
to actual client situations. When the social workers describe how they use 
their knowledge the result shows that they use different strategies to express 
their use of knowledge in relation to specific decisions in the investigation 
work. How they use these knowledge’s seams not to correspond with what 
kind of knowledge they have used. The social workers claims that their 
choice of knowledge as roughly has to do with two different set of circum-
stances: 1) circumstances that limits their choice of knowledge and 2) cir-
cumstances that they intellectual know that they can influence ones they 
reflect upon their choices, but not during the actual choice of knowledge. 

All together the study shows that the social workers use of knowledge is 
partly a hidden process that they have trouble to express in writing. However 
this do not mean that they are short of relevant knowledge for their profes-
sion. Instead it shows that social workers use of knowledge is highly situ-
ational and that their use of knowledge is a cognitive process that is difficult 
to describe or conceptualise.  
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Förord 
 
På avhandlingens framsida avbildas en frihetssymbol. En frihet som är bor-
tom skrivbordet och vardagens inrutade tillvaro. Friheten består av vand-
ringen upp, njutningen av den konkreta bergsväggen och dess topp, med 
utsikt och erbjudande till insikt. Berget är frihet för mig, men den är också 
en symbol för kunskap. Vandringen upp för kunskapens berg är en vandring 
i en ökad insikt om den värld som omger oss. När vi väl nått den topp som vi 
inriktat oss på och som vi trott utgör bergets högsta punkt, visar det sig, van-
ligtvis, att vi bara tagit oss upp för det första av ett oändligt antal krön innan 
den slutliga toppen är erövrad. Dit är det aldrig någon som når, för där slutar 
också livets mening. 

Att skriva en avhandling är inte som att styra sin väg över raviner och 
uppför livsfarliga bergssidor. Mer relevant är att jämföra avhandlingsarbetet 
med ett mödosamt tråcklande genom en oändlig labyrint av hinder. Ibland 
går det långsamt fram och ibland snabbt. Någonstans i mitten ser man var-
ken början eller slut, man är ett med labyrinten. Man tänker inte på om man 
någonsin kommer fram.  

Livet består av många svåra val och de val vi gör får konsekvenser, både 
för oss själva och för andras val. Vi är själva ansvariga för våra val och vad 
de innebär. Detta gäller också för avhandlingsarbetet. Trots denna möjliga 
individualistiska livsåskådning har jag många människor att tacka för denna 
avhandlings tillblivelse. Utan deras stöd hade jag nog inte skrivit denna pro-
dukt. Således vill jag rikta min tacksamhet till de individer som kan betrak-
tas som medskyldiga till den avhandling ni nu har framför er. Först vill jag 
rikta ett tack till min handledare Stefan Morén. Jag har kommit till dig både 
i frustration och i överoptimistisk glädje och du har alltid kommit med råd. 
Du har hjälpt mig på ett kreativt sätt och jag har vuxit som forskare i din 
närvaro. Till synnerligen god hjälp för denna avhandlings tillblivelse har 
också min vän och kollega Anna-Lena Perdahl varit. Hennes aldrig 
sviktande tålamod och hennes vilja att bistå mig i mina problemställningar, 
skrivarvåndor och vedermödor har gett mig det stöd och den inspiration som 
varit nödvändig för avhandlingens genomförande. Jag vill också rikta ett 
speciellt tack till Martin Börjeson. Martin var opponent för mitt slutmanus 
och han hjälpte mig att se möjligheterna i avhandlingen. Med sin lugna och 
harmoniska utstrålning fick han avhandlingen att lyfta ytterligare några steg. 
Jag vill också tacka Kicki Johansson, Christina Drugge, Ewa Persson, Maria 
Sjölund, Evelyn Khoo och Urban Karlsson för deras språkgranskning. Där-
till vill jag tacka alla mina medarbetare och kollegor på Institutionen för 
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Socialt arbete och på UFFE-enheten. Ni har alla varit goda vänner och på så 
sätt är ni också i hög grad delaktig i denna avhandlings färdigställande. Jag 
vill också tacka alla socialsekreterare som deltagit i min studie, utan er hade 
jag inte haft något att skriva om. 

Sist men egentligen främst vill jag tacka mina två pojkar Joel och Anton. 
Under avhandlingsarbetet har de hjälpt mig stå ut med vedermödor och 
självplågeri. De har givit mig styrka att övervinna alla bakslag och törnar 
som ett avhandlingsarbete (tydligen) innebär. Tack pojkar för att ni finns! 
Jag vill också tacka Ulrika som hjälpt mig fram till denna dag. Du är en 
ovärderlig vän och du har betytt mycket för mig genom livet. 
 
Umeå oktober 2006 
Lars Nordlander 
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Kapitel 1 

IFO och kunskapen – en inledning 
 

Inledning 
I Sverige och i stora delar av västvärlden är socialt arbete ett akademiskt 
ämne och en praktisk yrkesverksamhet. Som yrkesverksamhet bedrivs det 
sociala arbetet i huvudsak i offentlig sektor. Denna avhandling omfattar det 
utredningsarbete som genomförs vid socialtjänstens individ- och familjeom-
sorgsenheter (IFO). I studien undersöks 16 socialsekreterares kunskapsan-
vändning i 21 utredningsärenden vid tre Individ- och familjeomsorgsenheter 
i Västerbotten.  

I detta kapitel presenteras studiens problembild, en bild som tar sin ut-
gångspunkt i den kritik som aktualiserades i slutet av 1990-talet och som 
ledde till att en mängd olika insatser vidtogs. Syftet med insatserna var bland 
annat att förbättra socialtjänstens möjligheter att bedriva en verksamhet på 
basis av vetenskapligt producerad kunskap. I kritiken kom mycket uppmärk-
samhet att riktas mot socialarbetarnas förhållningssätt till kunskap och kun-
skapsanvändning. I detta kapitel redogörs för delar av denna debatt. Utifrån 
dessa resonemang följer sedan studiens syfte och frågeställningar. Kapitlet 
avslutas med en beskrivning och en kritisk granskning av det sociala utred-
ningsarbetets olika skeenden. 

 

1.1 Problembild 

1.1.1 Med fokus på kunskap 
Under senare hälften av 1990-talet och i början av 2000-talet riktade Social-
styrelsen skarp kritik mot socialtjänstens arbetssätt. Socialtjänsten kritisera-
des bland annat för att inte redovisa insatsernas resultat samt att i allt för hög 
grad förlita sig på arbetsmetoder som saknade vetenskapligt stöd (SoS, 
2000:12). Även socialarbetarnas kunskap och kompetens ifrågasattes. Kriti-
ken mot socialtjänsten hade sina rötter i 1990-talets debatt där offentliga 
sektorn anklagades för att vara ineffektiv och sakna förmåga att tillgodose 
medborgarnas behov. För socialtjänstens del innebar Socialstyrelsens kritik 
bland annat ett ökat krav på dokumentation och utvärdering samt att utveck-
la metoder för systematiserad uppföljning av det egna arbetet, arbetsuppgif-
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ter vilka ansågs kräva tillgång till vetenskapligt baserad kunskap (SOU, 
1995:58).  

I anslutning till årsskiftet 1999-2000 fick Socialstyrelsen i uppdrag av re-
geringen att utforma ett program med syfte att stödja socialtjänstens kun-
skapsutveckling (2000:12). Målsättningen med programmet var att social-
tjänstens insatser i ökad utsträckning skulle baseras på evidens, vilket inne-
bär att de arbetsmetoder som används ska vara utvärderade och ha en uppvi-
sad dokumenterad effekt. Något intresse för att inom ramen för den befintli-
ga verksamheten utreda vilka kunskaper som faktiskt används inom social-
tjänstens arbete saknades dock.  

Under ungefär samma tid som Socialstyrelsen fick uppdraget av reger-
ingen genomförde två forskare i socialt arbete en studie om hur socialarbeta-
re vid individ- och familjeomsorgen (IFO) förhöll sig till vetenskapligt pro-
ducerad kunskap. I studien framgick det bland annat att mindre än en fjärde-
del av socialarbetarna var vad författarna kallade för kunskapsaktiva, d.v.s. 
att de på eget initiativ inhämtade kunskaper inom det egna yrkesområdet. 
Andelen socialarbetare som någon gång då och då läst en vetenskaplig tid-
skrift på området eller böcker i socialt arbete var ännu färre. Av studien 
framgick det att mindre än tio procent av socialarbetarna uppnådde en nivå 
som enligt författarna representerar en nedre gräns för vad som kan betraktas 
som ett rimligt professionellt åtagande. Majoriteten av socialarbetarna kände 
dessutom inte till mer än en vetenskaplig tidskrift av relevans för socialt 
arbete. Socialarbetarna själva ansåg att viktigast för deras professionella 
kompetens var den egna och kollegors erfarenheter (Bergmark & Lund-
ström, 2000).  

Socialarbetarnas svala intresse att ta del av vetenskapliga studier inom 
det egna området har även tidigare uppmärksammats. I en amerikansk studie 
(Rosen, 1994; Rosen et al. 1995) framgår att socialarbetare inte använder sig 
av forskningsresultat i sitt arbete. Istället tycks socialarbetare vägledas av 
normativa antaganden som saknar vetenskaplig grund. Dessa värdebaserade 
antaganden accepteras som grund för beslut eftersom de, enligt författarna, 
överensstämmer med de rådande samhälleliga normerna. Att fatta ett beslut 
som inte överensstämmer med samhällets normer kan innebära en risk att ett 
beslut ifrågasätts eller i värsta fall rivs upp. Av detta skäl är det få socialar-
betare som är beredda att utmana de etablerade föreställningarna (Rosen, 
1994).  

En annan brist i socialtjänstens arbete, som delvis hänger samman med 
det senare, är avsaknaden av praktiska riktlinjer som baseras på systematiska 
dokumentationsprinciper. På senare tid har forskare i bland annat USA för-
sökt utveckla ett sådant instrument. I en artikel av Rosen, Proctor och Staudt 
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(2000) redogör författarna bland annat för förtjänsterna med ett sådant in-
strument. Ett av de viktigaste argumenten för instrumentets användande är 
att det ökar klienternas rättsäkerhet eftersom det ger dem möjlighet till infly-
tande över beslutsprocessen. Andra argument är möjligheten till uppföljning 
och systematisk granskning av hur socialarbetare handlägger sina ärenden 
avseende motiv till beslut samt vilka alternativa insatser som övervägs. Inte 
minst ses ett systematiskt dokumentationsinstrument som en framkomlig väg 
att initiera en ökad användning av forskningsresultat (a.a.). 

Att svenska socialarbetare i liten omfattning använder sig av forsknings-
resultat i arbetet med klienterna är inget nytt fenomen (se t.ex. Nilsson & 
Sunesson, 1988). Men på senare år har också forskningen i socialt arbete 
kritiserats för att i liten omfattning bidra till forskningsresultat som är av 
relevans för praktiken1. Thyer (2001) är kritisk till att forskning i socialt 
arbete har förbisett behovet av att producera forskningsresultat om effekten 
av olika insatser. Huvuddelen av forskningen i socialt arbete i Nordamerika 
har enligt Thyer ägnats åt teori och teoriutveckling och inte åt resultatmät-
ningar. Konsekvensen av detta är att praktiker inte uppfattar forskning i so-
cialt arbete som en tillgång i sitt arbete med klienterna. Enligt Thyer (a.a.) 
har skälet till att nordamerikansk forskning betonar teori och teoriutveckling 
sin grund i två felaktiga antaganden: 

 
1) att en unik teoribildning är nödvändig om det sociala arbetet skall kunna 
etablera sig som ett vetenskapligt ämne, samt 
2) att forskningens främsta uppdrag gentemot praktiken är att utveckla teori-
er för socialt arbete. 
Thyer menar vidare att ett vidmakthållande av dessa antaganden inte gagnar 
det sociala arbetet som vetenskaplig disciplin eller som praktik. Thyer menar 
i stället att: 
 

Social work should willingly embrace its primary role as an applied 
field, whose primary mission is solving psychosocial problems. We 
are not an academic discipline whose primary charge is the advance-
ment of theoretical knowledge. 

(Thyer, 2001, s. 23) 
 

                                                        
1 Listan kan göras lång. För att begränsa den något väljer jag här att ge referenser till några av 
de främsta kritikerna i Sverige och internationellt. Thyer, 2001; Cheatham, 1987; Fischer, 
1993; Tengvald, 1995; Macdonald, 1994. 
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Thyer rekommenderar alltså forskare i socialt arbete att inte ägna sig åt teo-
retisk abstraktion, istället bör forskningen inriktas på empiriska studier av 
det sociala arbetets resultat. Först med en sådan inriktning kommer forsk-
ningen att bidra med kunskap som motsvarar praktikens behov (a.a.). 

I Sverige har Tengvald (1995; 2003) en liknande ståndpunkt. Dock är 
hon mer försiktig när det gäller att kritisera forskare i socialt arbete för felak-
tiga forskningssatsningar. Tengvald (1995) beskriver i ett delbetänkande till 
socialtjänstkommittén: 
 

Huvudproblemet är enligt min uppfattning att systematiska jämföran-
de studier med syfte att pröva värdet av olika metoder och arbetssätt 
ur klient- och brukarsynpunkt i stort sett inte fått genomslag inom di-
sciplinen trots att själva kärnan i verksamheten är att i bestämda hän-
seenden förbättra brukarnas situation, jämfört med ett läge där de inte 
får tillgång till dessa insatser. 

(Tengvald, 1995, s. 224) 
 
I en senare skrivelse är Tengvald mer optimistisk, även om den grund-
läggande kritiken fortfarande kvarstår. För trots att forskning om de sociala 
insatsernas värde och effekter för klienterna har ökat i Sverige, så har den 
ännu inte uppnått nödvändig standard för god kvalitet, menar Tengvald 
(2003). Men den attitydförändring som skett under de senaste åren borgar 
ändå, fortsätter Tengvald, för att problemet är övergående.  

Reaktionerna på kritiken att forskning i socialt arbete i liten utsträckning 
har ägnat sig åt systematiska jämförande studier har i Sverige varit lågmäld. 
Månsson (2000; 2001) har i sina artiklar i tidskriften Socionomen argumen-
terat mot att det existerar en ”…systematisk och exakt kunskap”. Även Jo-
hansson (2003) har opponerat sig mot den överdrivna optimism som han 
menar att företrädare för en evidensbaserad socialtjänst står för. Tvärt om 
menar han att sociala problem snarare kommer att öka än minska med en 
mer vetenskaplig socialtjänst (a.a. s. 83). Förutom Månssons och Johanssons 
inlägg är det få som i publicerad text ställt sig till motvärn.  

Internationellt har diskussionen varit något mer omfattande, även om den 
också måste anses som begränsad i förhållande till de som företräder ett 
evidensbaserat forskningsperspektiv (Webb, 2001). Webb menar att den 
kritik som riktats mot möjligheten att producera systematiska och exakta 
forskningsresultat i socialt arbete framförallt kommer från forskare som 
företräder ett kritiskt realistiskt perspektiv (se t.ex. Smith, 1987; Webb & 
MacBeath, 1989; Shotter, 1993). Även andra forskare stämmer in i kritiken 
(se t.ex. Parton, 2000).  
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Rein och White (1981) var tidigt ute med att påstå att kunskap i och om so-
cialt arbete med nödvändighet måste utgå från praktiskt socialt arbete. Ran-
domiserade experimentella studier har, enligt Rein och White, liten praktisk 
relevans för det sociala arbetet som bedrivs i samhället. De menar att prakti-
ken ställer andra krav på kunskap än vad vetenskapen gör. Till exempel är 
praktiken alltför komplex för att kunna inordnas i systematiska och kontrol-
lerade enheter. Vetenskap innebär en förenkling av den komplexa problem-
bild som de facto existerar, därför kommer den aldrig i den konkreta situa-
tionen att vara behjälplig för praktikern. För Rein och White förutsätter an-
vändbara forskningsresultat att forskning i socialt arbete bedrivs på fältet 
tillsammans med praktiker (a.a. s. 37). 

 

1.1.2 Insatser för kunskapsutveckling 
Den offentliga sektorns minskade ekonomiska utrymme i början av 1990-
talet var startskottet för ett förändringsarbete som pågått i socialtjänsten allt 
sedan dess. Med de allt mer knappa resurserna tvingades socialtjänsten finna 
nya former för verksamhetens genomförande. Det gällde att få kontroll över 
och dämpa resursanvändningen samtidigt som det inte skulle påverka servi-
cen till medborgarna (SOU, 2001:79). De strategier som vidtogs för att upp-
nå denna målsättning såg olika ut, men ledmotivet var i stort detsamma. 
Modeordet under hela 1990-talet var marknadsanpassning och det gjordes 
stora ansträngningar för att efterlikna den privata marknaden. Många av de 
förändringar som gjordes handlade om att utveckla styrsystem för att öka 
kontrollen över utgifterna, till exempel i form av budgetstyrning och ekono-
miuppföljning (Westrup, 2002).  

Nationellt stöd för kunskapsutveckling inom socialtjänsten 
Kritiken mot att socialarbetare i begränsad omfattning använder sig av 
forskningsresultat i sitt arbete fick, både i Sverige och internationellt, stort 
politiskt genomslag. Kritiken ledde till att en rad nationella åtgärder vidtogs 
för att motverka dessa brister. I Sverige fick Socialstyrelsen i uppdrag av 
regeringen att utveckla ett program för stöd till kunskapsutveckling inom 
socialtjänsten. I sin programförklaring till ”Nationellt stöd för kunskapsut-
veckling inom socialtjänsten” skriver Socialstyrelsen bland annat: 
 

Programmet ”Nationellt stöd för kunskapsutveckling inom socialtjäns-
ten” ska verka för att skapa och förstärka strukturer för systematisk 
kunskapsutveckling och effektiv informationsspridning. Åtgärderna 
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inriktas såväl på praktiken inom socialt arbete som på forskning och 
utbildning. 

(http://www.sos.se/socialtj/kunskap/kunskap.htm) 
 
Socialstyrelsens uppdrag var omfattande och inbegrep i stort alla de arenor 
där socialt arbete bedrivs. Uppdraget och projektets ledning gavs till Social-
styrelsens dåvarande ”Centrum för utvärdering och metodutveckling i socialt 
arbete” (CUS). Uppdraget genomfördes med utgångspunkt från elva olika 
delprojekt. Då denna studie avser att besvara frågor om socialsekreterarnas 
kunskapsanvändning i individ- och familjeomsorgens utredningsarbete har 
särskild uppmärksamhet riktats till de tre delprojekt som direkt berör arbets-
uppgiftens genomförande. De tre delprojekten är: 
1) Stöd till forskning med särskild inriktning mot sociala interventioners 
effekter. Syftet med att stödja initiativ till forskning med särskild inriktning 
var att öka antalet och därmed också tillgången till vetenskapliga studier som 
utgår från det sociala arbetets metoder och dess värde och effekter för klien-
terna. Inom ramen för delprojektet anordnades forskarutbildningskurser och 
forskarskolor. Delprojektet hade i alla sina delar stöd från samtliga forskar-
utbildningar i socialt arbete i Sverige.  
2) Utveckla instrument för systematisk bedömning av klienters/brukares 
behov och insatsernas effekter. Syftet var att öka tillgången av systematiska 
instrument för att bedöma klienter/brukares behov och insatsernas effekter. 
Detta för att skapa bättre förutsättningar för socialtjänstens bedömningar av 
insatser och underlätta det lokala uppföljningsarbetet. Genom att upprepa 
bedömningarna både före och efter insatsernas genomförande ansågs det 
vara möjligt att urskilja eventuella förbättringar hos de enskilda klienterna. 
Systematiska bedömningsinstrument ansågs dessutom vara en förutsättning 
för att få en samlad kunskap om olika problembilder och behov. Ett avgö-
rande kriterium för de instrument som utvecklades och prövades inom ramen 
för delprojektet var att de skulle ha en vetenskaplig grundlagd tillförlitlighet. 
3) Samordning av litteratur, tidskrifter och informationsförsörjning inom 
socialtjänstområdet. Syftet med projektet var att upprätta samordning av 
litteratur, tidskrifter och informationsförsörjning inom socialtjänstområdet 
samt att upprätta och långsiktigt upprätthålla en informationsförsörjnings-
struktur för praktiskt verksamma inom socialtjänstens olika områden. Ge-
nom att göra forskningsresultat lättåtkomliga för socialarbetarna hoppades 
Socialstyrelsen att forskningsanvändningen i det sociala arbetets praktik 
skulle öka. 

I oktober 2004 upphörde CUS verksamhet och i dess ställe inrättade So-
cialstyrelsen ”Institutet för utveckling av metoder i socialt arbete” (IMS). 
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Enligt IMS första nyhetsbrev (IMS. Nytt 1:2005) har institutet till uppgift att 
förstärka det sociala arbetet genom att upprätta en gemensam och allmängil-
tig kunskapsbas. Kunskapsbasen skall: ”…baseras på empiriska studier av 
vad man kan åstadkomma för klienters och brukares del med hjälp av olika 
insatser/metoder/arbetssätt i socialt arbete inom hela socialtjänsten”. IMS 
avser att fortsätta med de projekt som tidigare startats upp av CUS (a.a.).  

Till dags datum har ingen av de ovan nämnda projekten avslutats, inte 
heller har någon utvärdering av dessa projekt genomförts.  

Socialstyrelsens regeringsuppdrag har haft en avgörande betydelse för att 
debatten om socialtjänstens roll och funktion som kunskapsbärande verk-
samhet har fått en sådan stor uppmärksamhet under åren 2000-2005. Även 
om debatten i dag inte uppnår samma aktualitet som tidigare har den ändå 
satt djupa avtryck i socialtjänstens självbild och det är uppenbart att kritiken 
inte varit utan fog. Men vilken kunskap socialtjänsten egentligen besitter har 
vi ännu inte fått klarhet i. Socialstyrelsens uppdrag var inte att ta reda på 
vilken kunskap socialarbetarna använder sig av utan att bidra med insatser 
för att förbättra socialarbetarnas förutsättningar att använda sig av kunskap. 
Trots de insatser som genomförts för att öka kunskapsflödet så vet vi idag 
förhållandevis lite om vilka kunskaper socialarbetarna faktiskt använder sig 
av. 
 

1.1.3 Kunskap och kunskapsanvändning - ett spänningsfält 
Påståendet att det existerar en kunskapsbrist i det sociala arbetets praktik 
väcker många intressanta frågeställningar. Till exempel: vad består denna 
kunskapsbrist av, hur har den uppkommit och hur kan den bäst avhjälpas? 
Vilka argument finns egentligen för att påstå att det existerar en kunskaps-
brist i det sociala arbetets praktik? Studier i Sverige, Storbritannien och USA 
visar att socialarbetare i liten omfattning aktivt söker efter vetenskapliga 
forskningsresultat för att belägga beslut och övervägande i arbetet med kli-
enten (se t.ex. Rosen, 1994; Vass, 1996; Bergmark & Lundström, 2000). Är 
det ett uttryck för en kunskapsbrist? Om svaret på frågan är ja, hur allvarlig 
är då denna kunskapsbrist för att bedriva ett ändamålsenligt socialt arbete? 
De tidigare refererade författarna är eniga om att det faktum att socialarbe-
tarna inte använder sig av forskningsresultat är en brist som utgör ett allvar-
ligt brott mot det professionella ansvaret (se t.ex. Bergmark & Lundström 
2000). Att inte söka vetenskaplig kunskap i sin yrkesutövning betraktas ut-
ifrån detta perspektiv som ett avsteg från förmenandet att professionell prak-
tik skall baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet (se t.ex. Rothstein, 
1992; 1994). Men enligt Hartman (1994) är vetenskaplig kunskap inte den 
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enda kunskapsform som är av vikt för att bedriva ett ändamålsenligt socialt 
arbete. Även den kunskap som erhålls via praktiskt arbete är en viktig kun-
skap i ett yrkesutövande av socialt arbete. Att denna kunskap saknas eller är 
bristfällig är inget som anges i de ovan nämnda studierna. Snarare beskriver 
författarna den som problematisk då den, enligt deras förmenande, i allt för 
hög grad dominerar socialarbetarnas kunskapsintresse framför den veten-
skapligt producerade kunskapen. Det tycks alltså föreligga ett spänningsfält 
mellan den vetenskapligt producerade kunskap och den av praktiken genere-
rade kunskapen.  

Liksom i all annan yrkespraktik omfattas det sociala arbetets kunskapsbas 
av mer än vetenskap och beprövad erfarenhet. Här kan dras paralleller till 
andra yrken med tydlig förankring i olika forskningsdiscipliner. Läkare, 
sjuksköterskor och psykologer tillhör yrkeskategorier vars praktik är tydligt 
förankrad i forskning, men där yrkesutövandet inte endast kan baseras på 
vetenskapligt genererad kunskap. Inom såväl pedagogisk forskning som 
omvårdnadsforskning har man uppmärksammat den erfarenhetsbaserade 
kunskapen som en central utgångspunkt för yrkesutövande (Rolf, Ekstedt & 
Barnett, 1993; Josefson, 1991; Johansson, 2001; Saugstad, 2002). På samma 
sätt som i de tidigare nämnda yrkespraktikerna fyller den erfarenhetsbasera-
de kunskapen en central roll för praktiskt socialt arbete. Den erfarenhetsba-
serade kunskapen skiljer sig från vetenskapligt genererad kunskap, då den 
baseras på praktikernas egen samt andra praktikers kunskaper genererad från 
deras erfarenheter som socialarbetare. Dessa erfarenheter är sällan systema-
tiserade – till skillnad från den vetenskapligt genererade kunskapen – och 
utgår delvis från en icke verbaliserad erfarenhetsarsenal. Den erfarenhetsba-
serade kunskapen ersätter inte den vetenskapligt genererade kunskapen. 
Snarare är de att betrakta som ömsesidigt relevanta för praktisk yrkesutöv-
ning (Kirk & Reid, 2002). 

Kunskapsperspektiv på socialt arbete 
Att finna en objektiv definition av vad som är relevant kunskap i socialt 
arbete är knappast möjligt. Det sociala arbetets karaktär är sådant att en tyd-
lig avgränsning mellan vad som är ett bra socialt arbete och vad som är ett 
dåligt socialt arbete inte med enkelhet låter sig göras. Detsamma gäller för 
gränsdragningen mellan vad som är relevant kunskap i socialt arbete och vad 
som inte är relevant kunskap. Hur vi ställer oss till frågan om vad som är 
relevant kunskap i socialt arbete beror på vår föreställning om socialt arbete 
och de förutsättningar som det sociala arbetet verkar under. Enligt Payne 
(2002) är det först genom att studera det sociala arbetet som en social kon-
struktion som vi kan få korn på dessa föreställningar (a.a. s. 37).  
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Utgår vi från att socialt arbete i grunden är en social konstruktion är det inte 
förvånande att forskare och socialarbetare delvis har olika uppfattningar om 
vad som är relevant kunskap i socialt arbete. Forskning är en verksamhet 
som primärt arbetar med vetenskaplig kunskapsproduktion. En vanlig upp-
fattning är att den vetenskapliga kunskapen är en av praktikens viktigaste 
källor för kunskapsinhämtning. Detta är dock ett perspektiv som inte visat 
sig lika självklart för praktikens företrädare. För dem tycks vetenskaplig 
kunskap visserligen vara betydelsefull, men inte på långt när lika betydelse-
full som den erfarenhetsbaserade kunskapen (Kirk & Reid, 2002). Men bil-
den är inte entydig, forskare och socialarbetare lever inte i skilda världar, de 
återfinns i en gemensam samhällelig kontext. Många av de värderingar och 
uppfattningar som karaktäriserar samhällets bild av omvärlden delas av 
båda, och dessa har naturligtvis också betydelse för deras uppfattning av vad 
som är relevant kunskap i socialt arbete. Men uppfattningen om vad som är 
relevant kunskap för praktiskt socialt arbete skiljer sig inte bara mellan olika 
professioner, utan också inom professionen. Socialarbetare kan till exempel 
företräda ett mer socialadministrativt förhållningssätt eller ett mer terapeu-
tiskt eller behandlingsinriktat förhållningssätt till arbetsuppgiften (Morén, 
1992). Detta får konsekvenser för deras uppfattning om vad som är relevant 
kunskap inom den gemensamma professionen. På samma sätt är inte heller 
forskarna i socialt arbete eniga om vad som är att betrakta som relevant kun-
skap i socialt arbete. Uppfattningarna om vad som är forskning i socialt ar-
bete och vilken uppgift forskningen bör ha gentemot fältet är många och 
delvis motsägelsefulla. Thyer (2001) riktar som nämnts kritik mot att forsk-
ningen i socialt arbete är allt för teoriinriktad, medan andra forskare hävdar 
att forskningen i socialt arbete bör få en tydligare teoretisk förankring (Par-
ton & O´Byrne, 2000).  

Skillnaden i betraktelsesättet har att göra med synen på kunskap och i 
förlängningen kunskapsanvändning. Medan konstruktivister som Parton och 
O`Byrne hävdar att individens föreställning av omvärlden styr handlingen, 
menar mer empiriskt orienterade forskare som Thyer att verkligheten är em-
piriskt mätbar och att det är den samlade kunskapen från dessa mätningar 
som skall vara vägledande för praktikernas handlande. Även forskarnas stra-
tegier för att närma sig praktiken skiftar. Ett sätt är att producera forsknings-
resultat som man upplever efterfrågas av praktiken. Ett annat sätt är att be-
driva forskning tillsammans med praktiken. Ett exempel på den senare for-
men av forskningsansats är den interaktiva forskningen (Parton & O’Byrne, 
2000). I bägge fallen syftar forskningen till att öka forskningsanvändningen i 
praktisk yrkesverksamhet, men av olika anledningar. Interaktiv forskning 
bedrivs ofta som utvecklingsinriktad forskning med ambitionen att bidra till 
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en långsiktig teoriutveckling. Denna forskningsansats är vanlig bland landets 
FoU-enheter (Svensson, 2002). Att öka praktikens användning av forskning 
genom att producera resultat som man uppfattar bör motsvara praktikens 
behov, skiljer sig från den interaktiva forskningen bland annat genom att 
praktiken inte deltar aktivt i forskningsprocessen. Praktiken utgör forskning-
ens empiriska underlag och som sådan inhämtas den med hjälp av olika eta-
blerade datainsamlingsmetoder. Därefter bearbetas data genom forsknings-
processen för att slutgiltigt presenteras för praktiken. Den vanligaste arenan 
för att presentera dessa forskningsresultat är vetenskapliga tidskrifter eller 
genom annan vetenskaplig litteratur (Stuart & Reid, 2002).  

Att forskningen i socialt arbete inte i alla avseenden lyckas med att ge 
återklang i praktiken är kanske inte så konstigt. Forskningen följer nämligen 
en delvis annan logik än det praktiska yrkesutövandet. En skillnad är att 
forskningen uttalar sig om generella aspekter medan mycket av den praktis-
ka yrkesutövningen fokuseras på individuella förhållanden. Undantagen från 
det generella blir tydligt i det specifika och därför, kanske något för lättvin-
digt, avförs den generella kunskapen som relevant för den praktiska yrkesut-
övaren (Olsson, 2002). Att forskningen inte tillmötesgår praktikens behov är 
ett argument som man som forskare ofta möter i kontakten med socialarbeta-
re. De ställer sig frågande till forskningsresultatens relevans för praktiken. 
De menar att forskare inte är intresserade av att understödja professionellt 
socialt arbete, i stället väljer forskarna att kritisera på vilket sätt det sociala 
arbetet genomförs (Nordlander & Blom, 2000). Detta är också ett förhållan-
de som uppmärksammats av engelska forskare (Walter, Nutley, Percy-
Smith, McNeish & Frost, 2004). Att forskning i socialt arbete generellt skul-
le vara bärare av denna ansats är naturligtvis lätt att avfärda, men kritiken 
måste tas på allvar. Om det sociala arbetets praktiska företrädare upplever 
sig förbigångna av forskning är risken stor att forskningsresultat inte an-
vänds i praktiken. Detta vore synd då forskning är en nödvändig kunskaps-
producent för de verksamheter som företräder socialt arbete. I vilken mån 
forskningsresultat används i praktiskt socialt arbete idag vet vi väldigt lite 
om. Tidigare forskning har visat att socialsekreterare i liten omfattning läser 
vetenskapliga tidskrifter, men vilka avtryck det ger i det praktiska sociala 
arbetet kan vi idag inte uttala oss om. 

Det övergripande syftet med denna avhandling är att bidra till att under-
söka socialsekreterares kunskapsanvändning i utredningsarbetet samt vad 
som karaktäriserar denna kunskapsanvändning. Det finns två skäl till varför 
det är viktigt:  
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• Forskningen på detta område är eftersatt. Som senare kommer att vi-
sas i kapitel 3 saknas en kartläggning och analys av de kunskaper 
som används av dagens socialarbetare. 

• Om vi vill öka kunskapen hos socialarbetare måste vi också syn-
liggöra den kunskap som de idag använder sig av i sitt yrkesutövan-
de. Först med detta som grund kan vi finna, i samråd med socialar-
betare och andra intressenter, möjliga strategier att ytterligare för-
djupa de kunskaper som är nödvändiga för ett bättre och mer ända-
målsenligt socialt arbete. 

 

1.2  Forskningsfrågor och syfte 

1.2.1 Forskningsfrågor 
Socialarbetare arbetar med socialt utsatta människor och många gånger är 
det sätt på vilket arbetet genomförs avgörande för dessa människors fortsatta 
liv. Till detta skall också föras att de individer som kommer i kontakt med 
socialtjänsten representerar en resurssvag grupp i samhället. Detta faktum 
innebär att individens möte med socialtjänsten sker i ett icke jämlikt makt-
förhållande, där individen befinner sig i underläge till socialarbetaren. Med 
detta som bakgrund förefaller det vara av stor betydelse att ingående under-
söka vilken kunskap socialarbetare använder sig av i klientarbetet. Ett sätt att 
ta reda på denna kunskap är att beskriva och analysera socialsekreterarnas 
kunskapsöverväganden i olika skeenden av den utredning som alltid företas i 
samband med ett ärendes öppnande. Men att bara undersöka vilken kunskap 
socialarbetare använder sig av i utredningsarbetet är inte tillräckligt eftersom 
det bara inbegriper en aspekt av kunskapsanvändningen. I en studie av soci-
alarbetares kunskapsanvändning är det också nödvändigt att undersöka hur 
de använder sig av denna kunskap samt varför socialarbetarna väljer en viss 
typ av kunskap. På basis av den kunskapen är det möjligt att sedan identifie-
ra möjliga kunskapsbrister för att, om möjligt, åtgärda dem.  

I avhandlingen beskrivs och analyseras socialsekreterarnas löpande beslut 
i hela utredningsarbetet. Det instrument som används i studien för att samla 
in denna information baseras på den amerikanska forskaren Aaron Rosens 
instrument SPP (Systematic Planned Practice). Instrumentet har använts i ett 
flertal studier i USA och Israel i syfte att undersöka socialsekreterares kun-
skapsanvändning i utredningsarbetet. Instrumentet har tidigare inte används i 
Europa. I SPP-instrumentet indelas utredningsarbetet i fyra olika faser: 1) 
problemformulering, 2) formulering av önskvärda mål och insatser, 3) av-
stämning och vidareplanering samt 4) uppföljning och värdering av insatser-
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nas resultat. Vägledande för Rosens fasindelning av utredningsarbetet är att 
socialsekreterarnas beslut, liksom sannolikt den kunskap som ligger till 
grund för dessa beslut, ser olika ut beroende på var i utredningsarbetet som 
utredningen befinner sig. Rosen har bland annat kunnat konstatera att de 
beslut som fattas i början av en utredning skiljer sig från de beslut som fattas 
i slutet.  

1.2.2 Studiens syfte och frågeställningar 
Studiens primära syfte är att beskriva och analysera socialsekreterares kun-
skapsanvändning i utredningsarbetet, med fokus på deras beslutsövervägan-
den. För att besvara detta syfte har tre forskningsfrågor formulerats: 
 

• Vilka kunskaper utgör underlag för socialsekreterarnas övervägan-
den i utredningsarbetets olika faser? 

 
Denna forskningsfråga avser att lyfta fram de kunskaper som socialsekrete-
rarna själva anger att de använt sig av för att fatta beslut i utredningsarbetets 
olika faser. Forskningsfrågan avser bland annat att besvara om det finns 
gemensamma drag mellan olika socialsekreterares val av kunskap samt vad 
som karaktäriserar den kunskap som används. 
 

• Hur används dessa kunskaper som underlag för socialsekreterarnas 
överväganden i utredningsarbetet? 

 
I denna forskningsfråga ligger uppmärksamheten på hur socialarbetare ut-
trycker sin kunskap i relation till beslut i utredningsarbetets olika delar. Em-
pirisk grund för forskningsfrågans besvarande är socialsekreterarnas redogö-
relse av relationen mellan kunskap och beslut. Forskningsfrågan besvaras 
utifrån en beskrivning och en analys av hur dessa argument utvecklas och 
förändras under utredningsarbetets gång. 
 

• Varför utgör dessa kunskaper underlag för socialsekreterarnas 
överväganden i utredningsarbetet? 

 
Denna forskningsfråga berör varför socialsekreterarna använder sig av viss 
kunskap i utredningsarbetet. Frågan besvaras utifrån två olika ingångar: 1) 
en redovisning av socialsekreterarnas svar av vad de själva anser är skälet till 
att de använder sig av dessa kunskaper samt 2) en analys av socialsekrete-
rarnas redovisade motiv till den använda kunskapen utifrån avhandlingens 
teoretiska referensram. 
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SPP-instrumentet som används i denna studie för att empiriskt undersöka 
socialsekreterarnas kunskapsanvändning i utredningsarbetet har inte tidigare 
använts i Sverige. Det är därför ett delsyfte i studien, att pröva instrumentets 
förutsättningar att undersöka socialsekreterarnas kunskapsanvändning.  
 

1.3 Forskningsobjekt 
Denna studie omfattar socialsekreterares kunskapsanvändning i utrednings-
ärenden vid tre individ- och familjeomsorger i Västerbotten. I det här avsnit-
tet redovisas några av de mest utmärkande dragen för de utredningar som 
bedrivs inom ramen för individ- och familjeomsorgens verksamhet. Presen-
tationen omfattar både den specifika verksamheten och den sociala utred-
ningens genomförande och är inte begränsad till de tre verksamheter som 
denna studie omfattar. De gemensamma drag som finns avseende individ- 
och familjeomsorgernas utredningsarbete har alla sin utgångspunkt i social-
tjänstlagens 11 kapitel om handläggning av ärenden.  
 

1.3.1 Den kommunala socialtjänsten 
Den kommunala socialtjänsten är den mest kostsamma kommunala förvalt-
ningen av alla. I en kommun med cirka 100 000 innevånare uppgår social-
tjänstens totala budget till nästan 2 miljarder kronor. Huvuddelen av social-
tjänstens kostnader går till löner2. Det är vanligt att socialtjänstens verksam-
het delas in i tre fristående verksamheter: äldreomsorg, handikappomsorg 
och individ- och familjeomsorg. Den del av socialtjänsten som utgör fokus i 
denna avhandling är den som vanligen benämns individ- och familjeomsorg 
(IFO). Individ- och familjeomsorgen är en kommunal verksamhet som utgör 
en stor del av det trygghetssystem som finns uppbyggt kring de människor 
som befinner sig i en socialt och/eller ekonomiskt utsatt livssituation. Indi-
vid- och familjeomsorgen är en verksamhet som kan beskrivas som samhäl-
lets yttersta skyddsnät. Avsikten är att fånga upp de individer som inte pas-
sar in i andra trygghetssystem som till exempel försäkringskassa, A-kassa, 
sjukvård med mera (Carlsson, 1995). Individ- och familjeomsorgens främsta 
styrdokument är socialtjänstlagen och dess förarbeten. Därtill kan också 
nämnas de lagar som ger verksamheten stöd att utöva myndighetsutövning: 
lagen om vård av unga (LVU) och lagen om vård av missbrukare (LVM). I 
större kommuner är det vanligt att individ- och familjeomsorgen är uppdelad 

                                                        
2 Siffrorna är hämtad från Umeå kommuns budget för 2004 
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i olika underavdelningar som dels är områdesindelade, dels verksamhetsin-
delade. Vanligen benämns dessa underavdelningar utifrån sin verksamhets-
inriktning. Missbruksgruppen, barn- och ungdomsgruppen, biståndsgruppen, 
är vanliga benämningar. Hur individ- och familjeomsorgerna har valt att 
benämna sina olika verksamhetsinriktningar skiftar.  

Den vanligaste yrkestiteln i individ- och familjeomsorgen är socialsekre-
terare. Basen för denna yrkestitel är en socionomexamen eller motsvarande 
universitetsutbildning. För att bli socionom krävs att man genomgått en so-
cionomutbildning vid något av landets universitet eller högskolor som har 
examensrätt för denna utbildning. Socionomutbildningen omfattar både teo-
retiska kurser och praktiska inslag bland annat i form av praktik vid någon 
av de verksamheter som bedriver socialt arbete. Detta innebär att den yrkes-
kategori som är i fokus för denna avhandling är en välutbildad yrkesgrupp 
med en såväl teoretisk som praktisk kunskapsbas för sitt arbete.  

Socialsekreterarna och deras arbetsuppgifter 
Socialsekreterarens arbetsuppgifter består av att bistå människor i socialt 
utsatta livssituationer. Biståndet omfattar skilda aspekter av individens livs-
situation allt från den egna situationen till den situation som individen ställer 
andra inför (Wiklund, 2006). Enligt Wächter (1998) förväntas socialsekrete-
raren att bidra till en förändring av svåra livssituationer genom att använda 
sig av: ”…arbetsformer som är avsedda för administrativ verksamhet hos 
offentligrättsliga myndigheter” (a.a. s. 95). Enligt socialtjänstlagen 50§ skall 
socialnämnden: 
 

utan dröjsmål inleda utredning av vad som genom ansökan eller på 
annat sätt har kommit till nämndens kännedom och som kan föranleda 
någon åtgärda av nämnden  

 (Socialstyrelsen, 1994, s. 52).  
 
Utredningens uppgift är utgöra underlag för biståndsbeslut. Eftersom det 
ingår i socialsekreterarens arbetsuppgift att både utreda klientens livssitua-
tion och bistå klienten i dennes situation finns det en tendens att utredning 
och bistånd ibland sammanblandas. Detta är enligt Socialstyrelsens allmänna 
råd (2004) olyckligt eftersom utredningens uppgift är att samla in informa-
tion, inte att förändra klienten, vilket biståndet syftar till. Sammanblandning-
en riskerar att äventyra ärendegången genom att biståndet påbörjats innan 
utredningen visat på vad som är det egentliga problemet (Sundell & Humle-
sjö, 1996). Förutom att utreda klientens livssituation och bistå henne/honom 
med utgångspunkt från det beslut som följer av utredningen har också soci-
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alsekreteraren i uppgift att företräda klientens intresse i förhållande till olika 
myndigheter. Denna tredelade arbetsuppgift är inte alltid lätt att kombinera, 
då de olika delarna representerar delvis olika handlingsstrategier. Utredning-
en som delvis innebär kontroll och ifrågasättande och biståndet som inbegri-
per hjälp och stöd (a.a.).  
 

1.3.2 Med fokus på utredningsarbetet  
Som tidigare framgått är socialsekreterarens arbetsuppgifter flera och till 
viss del svårförenliga. Det är många aspekter som socialsekreteraren måste 
ta hänsyn till och det får naturligtvis konsekvenser för hur arbetet genom-
förs. Det empiriska underlaget för denna avhandling tar avstamp i denna 
komplexa professionsbild. Avhandlingens spårljus är inriktat på hur social-
sekreterarna använder sig av kunskap i utredningsarbetet. Av det skälet finns 
det anledning att närmare beskriva den sociala utredningen och dess villkor. 

Enligt Sundell och Humlesjö (1996) kan en social utredning beskrivas i 
ett stegvis förfarande. Steg 1, innebär att en frågeställning formuleras (till 
exempel far barnet illa i hemmet eller finns det ett missbruk); steg 2, infor-
mation samlas in som belyser frågeställningen; steg 3, informationen värde-
ras och i steg 4, vägs allt samman till ett eller flera beslutsalternativ. Att som 
Sundell och Humlesjö (a.a.) dela upp utredningsarbetet i olika steg där det 
ena steget logiskt följer av det tidigare ger en bild av den sociala utredningen 
som en progressiv process. Föreställningen om den progressiva processen är 
inte bara en uppfattning som företräds av den sociala utredningen. Enligt 
Johnson (1992) karaktäriseras hela socialtjänstens arbete av att sociala pro-
blem kan avtäckas och åtgärdas inom ramen för en progressiv process. John-
son själv redogör för 13 olika faser som hon menar är nödvändiga steg i 
problemlösningsprocessen (a.a.). För Egelund och Halskov (1986) består 
den nödvändiga problemlösningsprocessen av fyra steg: beskrivning, be-
dömning, planering och uppföljning.  
 

• Beskrivningen, som så verklighetsnära och autentiskt som möjligt 
skall samla upplysningar om klienten, hans/hennes problem och re-
surser. 

• Bedömningen, som representerar socialarbetarens egen yrkesmässi-
ga genomgång av problemens art och styrka, klientens person och 
resurser, stödmöjligheter runt klienten med mera. 

• Planeringen, som ställer upp insatsernas mål, innehåll och metod, 
grundad på bedömningen. 
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• Uppföljning, där insatsen bedöms genom ärendeförloppet. Efter 
ärendets avslutning tar man lärdom av sammanhanget mellan vad 
man syftade till och vad man uppnådde med sina handlingar. 

 
 (Egelund & Halskov, 1986, s. 56-57) 

 
Enligt Egelund och Halskov (a.a.) är den systematiska utredningsprocessen 
en yrkesmässig förståelseprocess som vägleder socialsekreteraren i utred-
ningsarbetet.  

Föreställningen om utredningsprocessen som en logisk kunskapsspiral 
med vars hjälp socialsekreteraren metodiskt kan härleda det mest adekvata 
biståndet understöds dock inte av alla. Wächter (1998) menar bland annat att 
handläggningen har blivit ett sätt att bevara den administrativa koreografin. 
Hotet menar Wächter är att traditionerna mer än kunskapen styr det sociala 
arbetets former inom individ- och familjeomsorgen.  
 

Från lekmännens undersökningar och socialassistenternas utredningar 
till socialsekreterarnas ärendehandläggning går en röd tråd, en ritual 
som håller de i spelet ingående delarna på plats: socialarbetaren bak-
om skrivbordet, klienten som måste fås att inse att han inte borde vara 
klient, och de sociala problemen i förstöpta figurer för vilka det finns 
förfabricerade åtgärder som sköts av andra. 

 
 (Wächter, 1998, s. 97) 

 
Även Morén (1996) är kritisk till att individ- och familjeomsorgen i så hög 
grad fokuserar på utredning och mindre på biståndet självt. Han menar att 
detta riskerar att urholka det som egentligen är individ- och familjeomsor-
gens uppgift, att bistå människor i socialt utsatta situationer.  

Enligt Billquist (1999) går det inte att dra en klar skiljelinje mellan utred-
ning och bistånd. Visserligen föregår utredningen hjälpen men inte entydigt. 
Även utredningen av hjälpbehovet innehåller inslag av bistånd. 

Det sociala utredningsarbetet har en lång tradition i individ- och familje-
omsorgen. Wächter (1998) menar att utredningen fick fotfäste i den sociala 
förvaltningen redan i slutet av 1940-talet, men var då av mer underordnad 
betydelse för arbetet i stort. Det var först 1975, i samband med integrationen 
av de sociala nämnderna, som utredningen fick en överordnad betydelse 
över det mänskliga mötet (a.a. s. 100). De värderingar som då låg till grund 
för utredningens ökade betydelse i socialt arbete lever kvar ännu idag, menar 
Wächter (1998).  
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I dag, i den samordnande socialtjänsten, är det begreppet handlägg-
ning av ärenden som har blivit formeln för bevarandet av den admi-
nistrativa koreografin. De dåvarande socialassistenterna kallar sig 
numera för handläggare, som om de ville understryka likheten mellan 
det sociala arbetet och den administrativa verksamhet som bedrivs av 
andra tjänstemän i de offentliga förvaltningarna. För att förstå nuläget 
kan det vara klokt att blicka tillbaka. Ty fortfarande är det – så vitt jag 
kunnat utröna – traditionerna mer än kunskapen som styr det sociala 
arbetets former inom socialbyrån. 

(Wächter, 1998, s. 96-97) 
 
Wächters slutsatser får långtgående konsekvenser för den sociala utredning-
en som bedrivs i dagens individ- och familjeomsorger. Vad är det egentligen 
för kunskap som socialarbetaren får i de fall detta utredningsarbete följs fullt 
ut? Vad händer med de aspekter av klientens liv som inte inryms, glöms de 
bort eller kommer dessa aspekter fram senare? Wächters poäng är att den 
funktion som utredningen har i individ- och familjeomsorgens arbete innebär 
ett problemlösningstänkande som inte sätter individen i centrum utan pro-
blemet. Följaktligen är det också problemet och dess definition som sedan 
villkorar den fortsatta relationen mellan socialarbetare och klient. Att fokus i 
utredningen ligger på problemet i stället för individen och dennes förutsätt-
ningar är en intressant utgångspunkt som sällan uppmärksammas i litteratur 
som företräder ett problemlösningstänkande. Johnson (1992) skriver till 
exempel: 
 

Problems that concern the social worker are those in which needs re-
lated to social functioning are blocked and cannot be readily un-
blocked by the person or persons affected. 

(Johnson, 1992, s. 63-64) 
 
De problem som är en angelägenhet för socialarbetaren är de problem som 
inte individen själv klarar av att bemästra. Frågan är då på vilka grunder 
sådana bedömningar görs, d.v.s. vilken kunskap används? 

Enligt Emerson och Messinger (1977) är sociala problem ett utslag av en 
föreställning om att något är fel och att detta fel måste åtgärdas. Men det är 
inte självklart vad som skall förstås som ett socialt problem. Trots det menar 
Meeuwisse och Swärd (2002) att vissa beteenden eller sociala tillstånd näs-
tan helt utan motsägelse har ansetts motsvara sociala problem. Alkohol- och 
narkotikamissbruk, kriminalitet, hemlöshet och prostitution är några exem-
pel på sådana sociala problem (a.a.). Men det finns ingen lagbundenhet att 
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missbruk är ett socialt problem eller att prostitution är ett uttryck för ett soci-
alt problem. Våra föreställningar om vad som är ett socialt problem har sitt 
ursprung i samhällets gemensamma tankeram. Socialtjänstens regelsystem 
förutsätter dessutom en sådan definition för att ett beteende eller socialt till-
stånd skall kunna anses som en angelägenhet för dess hjälpapparat (Järvinen 
2002). Därmed också sagt att sociala problem är en konstruktion som base-
ras på en samhällelig föreställning. Det förhållandet innebär också att det 
inte står i den enskilda individens makt att definiera vad som är ett socialt 
problem.  

Miller och Holstein (1989) menar vidare att makten att definiera också 
innebär makten att korrigera. Med utgångspunkt från att socialarbetaren har 
makten att definiera i kombination med makten att korrigera ger en viss för-
ståelse för varför begreppet ”motivationsarbete” är så starkt rotat i social-
tjänstens arbetssätt. Att definiera en individs beteende som ett socialt pro-
blem för att därefter förändra ett sådant beteende förutsätter att socialarbeta-
ren klarar av att få klienten att inse att individens beteende är av skada för 
honom själv. 

Innebörden av individ- och familjeomsorgens motivationsarbete är enligt 
Bergmark (1998) …ett samlingsnamn för insatser som syftar till att tillska-
pa, förstärka eller upprätthålla klienternas motivation i förhållande till de 
mål som formuleras i olika delar av det sociala arbete. (a.a. s. 87). Det vill 
säga, att det är individ- och familjeomsorgens uppgift att medvetandegöra 
klienten om att inslag i dennes livssituation är att betrakta som ett socialt 
problem och att dessa behöver åtgärdas. Det innebär därmed att individ- och 
familjeomsorgen ges makten att definiera vad som är klientens problem och 
att vidta lämpliga åtgärder för att avhjälpa problemet.  

Individ- och familjeomsorgens problemlösningsmonopol innebär att ut-
redningsarbetet kan betraktas som ett maktutövningsinstrument. Givet ett 
sådant perspektiv är det väsentligt att vara uppmärksam på vilka kunskaper 
som ligger bakom denna maktutövning.  
 

1.4 Avhandlingens fortsatta disposition 
I kapitel 2 beskrivs individ- och familjeomsorgens organisering och hur den 
påverkar det sociala arbetet som genomförs där. Frågor som besvaras i kapit-
let är: vad innebär det att bedriva socialt arbete i socialtjänsten, vilken upp-
gift fyller individ- och familjeomsorgen samt under vilka förutsättningar 
används kunskap? 

I kapitel 3 beskrivs forskning om socialarbetares kunskapsanvändning 
både i förhållande till utredningsarbetet och till den övriga verksamheten. I 
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kapitlet redovisas både den nationella och den internationella forskningen 
ämnet.  

I Kapitel 4 presenteras avhandlingens teoretiska referensram. Kapitlet är 
uppdelat i tre delar som på olika sätt och utifrån olika perspektiv berör kun-
skapsbegreppet. Den första delen omfattar Aristoteles kunskapsformer. Den 
andra delen är en redogörelse för olika analytiska ställningstaganden avse-
ende kunskapens former. I den tredje och sista delen redovisas olika per-
spektiv på praktisk kunskap.  

I kapitel 5 redogörs för avhandlingens metod och tillvägagångssätt. Ka-
pitlet tar ansats i det instrument som används för den empiriska insamlingen 
för att sedan övergå i en beskrivning av studiens genomförande. 

Kapitel 6 utgör avhandlingens första resultatkapitel. Kapitlets resultat-
redovisning sker med utgångspunkt från studiens första frågeställning: Vilka 
kunskaper utgör underlag för socialsekreterarnas överväganden i utred-
ningsarbetets olika faser? I kapitlet redovisas de kunskapskällor som social-
sekreterarna refererat till i sina motiv till beslut i utredningsarbetet. Presenta-
tionen är upplagd på ett sådant sätt att kunskapskällornas fördelning i förhål-
lande till besluten i utredningsarbetet redovisas, därtill avhandlas även kun-
skapskällornas inbördes relation. Presentationsordningen följer den logik 
som finns inbyggd i det instrumentet som använts för insamlingen av studi-
ens empiriska material. 

I kapitel 7 redovisas resultatet av en analys av socialsekreterarnas doku-
menterade motiv. De resultat som presenteras i kapitlet avser studiens andra 
frågeställning: Hur används dessa kunskaper som underlag för socialsekre-
terarnas överväganden i utredningsarbetet? Socialsekreterarnas kunskaps-
användning presenteras utifrån fyra kategorier som tillsammans utgör en 
konklusion av socialsekreterarnas olika sätt att beskriva hur de använder sig 
av kunskap i utredningsarbetet. 

Kapitel 8 baseras på resultatet av de gruppintervjuer som gjordes med de 
tre förvaltningar som ingår i studien. I kapitlet presenteras resultatet från 
dessa intervjuer. Kapitlet avser att ge svar på studiens tredje frågeställning: 
Varför utgör dessa kunskaper underlag för socialsekreterarnas övervägan-
den i utredningsarbetet? 

Kapitel 9 utgör avhandlingens slutkapitel. Här sammanfattas studiens 
viktigaste slutsatser varefter slutsatserna ställs i relation till tidigare forsk-
ning om socialsekreterares kunskapsanvändning samt avhandlingens teore-
tiska referensram. Kapitlet innehåller också slutsatser avseende SPP-
instrumentets förtjänster och begränsningar.  
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Kapitel 2 

Kunskapens organisatoriska villkor 
 

2.1 Socialsekreteraren och den offentliga förvaltningen 
Socialtjänsten är en verksamhet som bland annat har till uppgift att ge of-
fentlig service till de individer som inte fångas upp av andra myndigheter 
som till exempel sjukvården, arbetsförmedlingen, försäkringskassan, psyki-
atrin med mera (Carlsson, 1995). Socialtjänsten beskrivs ofta som en by-
råkratisk organisation. Sunesson (1985) menar att socialtjänsten karaktärise-
ras av fyra bärande principer (a.a. s. 45). Enligt honom är organisationen: 
”politiskt kontrollerad, centraliserad, enhetlig och lagstyrd”. Vidare menar 
Sunesson (a.a.) att makten och kontrollen över arbetet finns primärt hos so-
cialsekreterarna själva. Möjligheten för organisationen att kontrollera, ingri-
pa och påverka det arbete som utförs av socialsekreterarna är högst begrän-
sad. Detta innebär, enligt Sunesson (a.a.), att arbetskultur, människosyn och 
beslutsmotiv med mera tillåts fortgå utan insyn eller möjlighet till påverkan 
från högre instanser inom socialbyrån.  

Med denna inledande beskrivning av socialtjänstens organisering kom-
mer det fortsatta resonemanget att omfatta socialsekreterarnas position inom 
ramen för individ- och familjeomsorgen utifrån fyra sammanhängande di-
mensioner, nämligen: förvaltningen, legitimiteten, rollen och makten. Skälet 
till att dessa dimensioner betonas är att de synliggör den särställning som 
socialsekreteraren inom individ- och familjeomsorgen har i förhållande till 
andra tjänstemän inom såväl privat som offentlig tjänstesektor. Kapitlet av-
slutas med en beskrivning av de aktuella förändringar som avser individ- och 
familjeomsorgens organisering, samt hur dessa förändringar påverkar det 
sociala arbetet som bedrivs där. Syftet med kapitlet är att ge en bild av kun-
skapens organisatoriska villkor samt visa på behovet av att vi lär oss mer om 
hur socialsekreterare använder sig av kunskap i utredningsarbetet.  

Socialsekreterarna står i en särställning i förhållande till mycken annan 
yrkespraktik. Självständigheten och det moraliska monopolet gör socialsek-
reteraren till en maktperson som påverkar enskilda individers liv. Detta kan 
de göra utan att de egentligen behöver motivera sina val av insatser och be-
slut. Den dominerande formen av insyn som organisationsledningen har i 
verksamheten är att insatserna inte får kosta hur mycket som helst (Otley, 
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1999). Men socialsekreterarnas självständiga position har också sitt pris. Till 
exempel innebär det att socialsekreterarna i många fall lämnas relativt en-
samma att fatta viktiga beslut i problematiska livssituationer utan tydlig väg-
ledning av de lagar och förordningar som omgärdar individ- och familjeom-
sorgens arbete.  
 

2.1.1 Individ- och familjeomsorgen som förvaltning 
Individ- och familjeomsorgen är en offentlig förvaltning. Som sådan regleras 
den av lagar och förordningar som har inflytande på arbetet. Men en stor del 
av de lagar som reglerar individ- och familjeomsorgens arbete är s.k. ramla-
gar, det innebär att de inte detaljstyr förvaltningens arbete (Carlsson, 1995; 
Pettersson, 2000). Konsekvensen av det är att det är mycket upp till förvalt-
ningarna själva att utveckla interna rutiner för arbetets genomförande. Den 
vanliga tågordningen för hur dessa interna rutiner manifesteras i organisatio-
nen är att ledande tjänstemän föreslår rutiner för politikerna som sedan fast-
slår eller avslår de föreslagna rutinerna. Exempel på arbetsrutiner kan vara 
hur en utredning skall genomföras eller hur ett ärende som omfattar barn 
som far illa skall behandlas inom förvaltningen. Frånsett dessa och liknande 
officiella arbetsrutiner existerar det också parallellt inofficiella arbetsrutiner. 
Sådana rutiner har ofta sitt ursprung i en praxis som vuxit fram i olika delar 
av förvaltningen (Harrison & Shirom, 1999). Dessa rutiner dokumenteras 
sällan utan sprids från tjänsteman till tjänsteman genom arbetsmöten, fika-
rumsdiskussioner och från den erfarne till den mindre erfarne tjänstemannen 
i till exempel handledningssituationer. Att det existerar inofficiella arbetsru-
tiner är i sig inget problem så länge som de överensstämmer med organisa-
tionens mål och riktlinjer. Enligt Stewart (1988) existerar det i alla förvalt-
ningar en viss yrkeskultur som har sitt ursprung i den dominerade yrkes-
gruppen. Denna yrkeskultur påverkar hela förvaltningen i alla avseenden. 
Yrkeskulturen är att betrakta som förvaltningens världsbild (a.a.). Med detta 
som utgångspunkt är det rimligt att anta att de flesta officiella och inofficiel-
la arbetsrutiner i är huvudsak kompatibla. Men det förekommer också att de 
inte överensstämmer. Till exempel är det rimligt att anta att en komplex 
organisation som individ- och familjeomsorgen inte alltid uppvisar en 
kongruens mellan officiella och inofficiella arbetsrutiner (se t.ex. Lindelöf & 
Rönnbäck, 2004). I brytpunkten mellan individens behov och förvaltnings-
uppdraget är det inte självklart att de inofficiella arbetsrutinerna överens-
stämmer med organisationens mål. Skälet till det är bland annat att de inoffi-
ciella arbetsrutinerna är just inofficiella, d.v.s. de finns inte på papper, kan-
ske är de inte heller klart uttalade. 
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Att det i vissa fall uppstår en konflikt mellan individ- och familjeomsorgens 
definierade uppdrag och den enskildes behov har tidigare dokumenterats av 
bland annat Morén (1992; 1996). Morén (1992) menar att individ- och famil-
jeomsorgen tenderar att missa den centrala aspekten av socialt arbete, nämli-
gen det mänskliga biståndet. I stället tycks det som socialbyrån antingen 
hamnar i det som Morén kallar för åtgärdsmekaniken eller i terapimystiken. 
Med åtgärdsmekaniken menas ett problemlösningstänkande som innebär att 
individens problem identifieras och i möjligaste mån elimineras. I den mån 
den anvisade metodiken inte ger avsett resultat tenderar socialsekreteraren 
att hemfalla till terapimystiken. Det vill säga att socialsekreterarna inriktar 
sitt arbete på behandling med terapeutiska förtecken. Ett sådant arbetssätt 
uppvisar likväl som åtgärdsmekaniken begränsningar när det gäller att tolka 
och förstå arbetsuppgiften, enligt Morén, d.v.s. att bistå människor i socialt 
utsatta positioner. Dessutom innebär ett sådant arbetssätt både en individua-
lisering och ett negligerande av de sociala villkorens betydelse för individens 
livssituation. 

Individ- och familjeomsorgens komplexa karaktär, de många olika an-
svarsområdena och den individualitet som individ- och familjeomsorgens 
klienter uppvisar gör individ- och familjeomsorgen till en svåröverskådlig 
offentlig förvaltning (jfr. Grönroos & Monthelie, 1988). Den är svår att över-
blicka både för de individer som befinner sig utanför verksamheten och för 
personer i verksamheten. Svårigheten att överblicka individ- och familje-
omsorgen gör att det är problematiskt för utomstående att förutsäga utgången 
av individ- och familjeomsorgens arbete. Varför får vissa stöd medan andra 
nekas? Varför ingriper inte individ- och familjeomsorgen när föräldrarna vill 
ha hjälp med sina barn? Allmänhetens och medias kritik av individ- och 
familjeomsorgens arbete har understundom varit hård. Tjänstemän anklagas 
för att de gör för lite, att de gör för mycket eller för att vara allt för rigida 
och kontrollfixerade (se bland annat Vass, 1996; Kohli & Dutton, 1996). Det 
har också riktats kritik mot individ- och familjeomsorgen från andra myn-
digheter, till exempel från Länsstyrelsen och Socialstyrelsen. Mycket av 
andra myndigheters kritik till individ- och familjeomsorgen har handlat om 
avsaknaden av arbetsrutiner (SOU 1995:86). 

I Almqvist, Hanbergers och Sköllerhorns (2004) rapport om vad som 
granskas i kommunal revision framgår att förhållandevis få granskningar 
görs av skolans och socialtjänstens arbete i jämförelse med andra sektorer. 
De granskningar som har genomförts har i första hand fokuserats på att kon-
trollera att nämndernas internkontroll fungerar (a.a. s. 38). Dessa gransk-
ningar har dock stora brister avseende tillgänglighet och begriplighet, enligt 
författarna.  
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2.1.2 Förvaltningen och legitimiteten 
Rothstein (1992; 1994) har utvecklat en modell för att urskilja sex idealty-
piska förvaltningsmodeller som alla har olika legitimitetsgrund. Två av dessa 
förvaltningsmodeller är av synnerligen stor relevans för att gestalta individ- 
och familjeomsorgen, nämligen den byråkratiska och den professionella. 
Den byråkratiska förvaltningsmodellen styrs av generella regler. Det är ge-
nom att anpassa sig till dessa regler som förvaltningen får sin legitimitet. 
Medborgaren uppfattar åtgärderna som legitima om de 1) har kännedom om 
regelverket och 2) upplever att regelverket efterlevs. Myndighetens legitimi-
tet är följaktligen intimt förknippad med dess kunskap om regelverket. En 
viktig förutsättning för legitimitet är att det existerar entydiga och precisa 
regler. I förvaltningar som saknar sådana kan inte förvaltningens legitimitet 
solitärt baseras på dess kunskap om regelverket eftersom det är svårt att för-
utsäga utfallet av förvaltningens beslut. Därför är det nödvändigt att förvalt-
ningar som agerar utifrån en vag regelformulering också har tillgång till 
andra legitimitetsgrunder.  

Den professionella modellens legitimitet har sin grund i vetenskaplig 
kunskap. Genom särskild fastställd utbildning som är sanktionerad av staten 
anses de professionella besitta vissa kunskaper som gör att de kan anförtros 
ansvar att fatta egna beslut. Visserligen förekommer det regler även i dessa 
förvaltningar men de är inte lika precisa och entydiga som i den byråkratiska 
modellen. Förhållandet mellan de två förvaltningsmodellerna beskrivs av 
Rothstein på följande sätt: 
 

Modelltyper: Byråkrati Profession 

Grund för legitimitet Generella regler Vetenskaplig kunskap 

Organisering Hierarkisk Kollegial 
Huvudaktör Ämbetsman Yrkesman 

Förutsättning Precisa regler Tillämpar vetenskap 
Positiva effekter Förutsebarhet Vetenskaplig rationalism 

Negativa effekter Inflexibilitet Negativ kåranda 
Beslutstyp Regeltolkning Professionell bedömning 

 
Figur 2.1 Modeller för legitimitet i genomförande- 

processen.( Källa: Rothstein, 1992, s. 132) 
 
Individ- och familjeomsorgen kan i många stycken anses vara en blandform 
mellan den byråkratiska och den professionella modellen. Samtidigt som 
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individ- och familjeomsorgen styrs av lagar såsom socialtjänstlagen (SoL), 
baseras mycket av socialsekreterarens beslut på grunder som inte styrs av 
regelverk. Här är det rimligare att tala om professionella bedömningar. På 
liknande sätt är inte heller individ- och familjeomsorgens organisering en ren 
hierarki i enlighet med den byråkratiska modellen. Det kollegiala erfaren-
hetsutbytet är av stor betydelse i individ- och familjeomsorgen. Inte minst 
har det gjorts synligt i Bergströms och Fogs (1996) studie av den sociokultu-
rella kompetensen i socialt arbete. Bergström och Fog menar bland annat att:  
 

…personalgruppen är en professionell kunskapskälla där olika indivi-
der bidrar med sitt livsformsvetande, livs- och yrkeserfarenhet samt 
den lokalt förankrade vardagskompetensen… 

(Bergström & Fog, 1996, s. 253) 
 
Att i likhet med individ- och familjeomsorgen befinna sig i gränslandet mel-
lan den professionella och den byråkratiska modellen är inte en helt pro-
blemfri position. Rothstein (1994) påpekar till exempel att vetenskaplig kun-
skap som legitimerande grund får olika innebörd om den är medicinsk eller 
social. Han menar att medicinsk kunskap är långt mer legitimerande än den 
kunskapsmassa som det sociala arbetet vilar på. Det är därmed inte troligt att 
socialt arbete kan erhålla legitimitet endast på basen av vetenskaplig kun-
skap. Deras legitimering kräver också att uppsatta regler efterlevs. Detta 
förhållande kan innebära ett dilemma i de sammanhang då de generella reg-
lerna inte överensstämmer med de insatser som den enskilde tjänstemannen 
upplever är det bästa för individen. Socialsekreterarnas relativt vaga förank-
ring i den vetenskapliga kunskapsmassan gör att legitimiteten i hög grad 
vilar på förmågan att följa uppsatta regler. Det gäller då inte bara reglerande 
regler som till exempel lagtext och dess förarbeten utan också konstituerande 
regler som avser till exempel av samhället accepterade normer och värde-
ringar. I en studie av Wiklund (2006) uppmärksammar författaren olika stra-
tegier som den svenska kommunala barnavården har använt sig av för att 
förstärka sin legitimitet. Dessa är samverkan med andra myndigheter, spe-
cialisering och marknadsorientering. Men trots dessa försök kvarstår ändå 
den grundläggande positioneringen som ovan skisserats. Och det är när det 
uppstår en konflikt mellan regler och socialsekreterares kunskap som det blir 
tydligt vilket som har störst legitimitet. Ett exempel på detta är de ”värsting-
resor” som genomfördes i Sverige under 1990-talet. 

Individ- och familjeomsorgen i Borlänge skickade sommaren 1997 den 
då 19-åriga Joel till Florida för att han skulle få delta i ett boxningsläger. 
Socialsekreteraren motiverade sitt beslut med att behandlingen skulle ge Joel 
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det ”nödvändiga sociala utrymmet” för att han skall kunna bygga upp en ny 
självbild. Efter att Joel gett sig iväg till Florida med två socialsekreterare 
uppmärksammas det kontroversiella beslutet av kvällspressen. De massme-
diala och medborgerliga protesterna blev till slut så omfattande att Joel kal-
lades hem. Sedan dess har det inte gått bra för Joel, till skrivande datum har 
han hunnit med flera familjehemsplaceringar och fängelsestraff3. 

Fallet Joel är ett exempel på en situation då socialsekreterarens erfaren-
hetskunskap hamnar i konflikt med de konventioner som existerar inom 
ramen för de konstituerande reglerna. Den fråga som massmedia och med-
borgarna framförallt ville ha svar på var: Är det rimligt att en tungt krimi-
nellt belastad ungdom skall belönas med en gratis resa till Florida med skat-
tebetalarnas pengar? Frågan var naturligtvis berättigad, men varför räckte 
inte socialsekreterarens motiv som svar för att beslutet skulle accepteras? 
Sannolikt därför att i en konflikt mellan regler och erfarenhetskunskap så 
väger den senare lätt om den inte tydligt kan kopplas till vetenskap och be-
prövad erfarenhet.  

Trots dilemmat att befinna sig mellan den byråkratiska förvaltningsmo-
dellen och den professionella så ger det förvaltningens medlemmar också en 
avsevärd frihet. Det ger dem nämligen möjlighet att fatta beslut utan insyn, 
inom vissa gränser. Nämligen: så länge socialsekreteraren håller sig inom 
uppsatta regler och de samhälleliga konventionerna är de i hög grad fria att 
fatta beslut, ofta utan inblandning vare sig av verksamheten internt (chefer, 
socialnämnd), kontrollerande myndigheter (Länsstyrelsen, Socialstyrelsen) 
eller medborgarna (massmedia, privatpersoner, intresseorganisationer). Det 
är först i de fall de överskrider dessa regler som deras beslut uppmärksam-
mas. I dessa fall väger socialsekreterarnas kunskap lätt eftersom de saknar 
den direkta kopplingen till vetenskap och beprövad kunskap som till exem-
pel den medicinska praktiken. Det finns därmed en risk att socialsekreterarna 
väljer att fatta sina beslut mer utifrån föreställningen om vad som är mora-
liskt accepterat än vad som är verksamt i den specifika situationen. Kunska-
pen om vad som betraktas som moraliskt riktigt riskerar därför att bli en 
viktigare kunskap för socialsekreteraren än kunskapen om vad som är de 
mest verksamma insatserna för en viss problematik. Om så är fallet kan det 
innebära att praktiska erfarenheter blir liktydigt med förmågan att förhålla 
sig till ett moraliskt accepterade regelsystem snarare än att lära sig vad som 
är mest verksamt för att åstadkomma förändring. Exempel på det kan hämtas 
från ett flertal studier om socialsekreterare och deras arbetssätt. 
                                                        
3 Exemplet är hämtat ur Odbratts och Tunbjörks (2003) dokumentära skildring av socialt 
arbete.  
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Billquist (1999) pekar till exempel på att det finns en inbyggd ambivalens i 
socialsekreterarnas arbete. Socialsekreterarna har både att arbeta efter lagar, 
regler och rutiner samtidigt som de också skall möta varje hjälpsökande efter 
deras behov. Ambivalensen består i att både följa uppsatta regler och att utgå 
från individuella behov. I de fall då dessa uppdrag hamnar i konflikt med 
varandra har det byråkratiska, det kontrollerande och det normaliserande 
arbetssättet kommit att dominera. På liknande sätt visar Sundh (1999) att 
individ- och familjeomsorgens uppdrag att bedriva ett strukturinriktat arbete 
inte motsvarar de utsatta medborgargruppernas perspektiv. Hinder för indi-
vid- och familjeomsorgens strukturinriktade arbete har Sundh identifierat 
som ”brist på stöd från den egna professionen och organisationsbarriärer” 
(a.a. s. 294). Det vill säga omständigheter för individ- och familjeomsorgens 
arbete har inte gjort det möjligt att tillmötesgå medborgarnas perspektiv. I en 
studie av individ- och familjeomsorgens arbete med barn och familjer i USA 
har Kohli och Dutton (1996) identifierat en liknande tendens som i Sverige. 
När den ekonomiska kontrollen ökar tenderar socialsekreterarna att bli sta-
tiska och kontrollerande i sitt arbetssätt gentemot klienterna (a.a. s. 84).  

På samma sätt som en ökad standardisering är resultatet av en ökad eko-
nomisk kontroll tycks denna utveckling också vara synlig i frågor som berör 
områden med starka normativa värden. Ett tydligt exempel på ett sådant 
område är barn som far illa. Khoo (2004) har i sin studie jämfört hur social-
sekreterare i Sverige och Kanada arbetar med utsatta barn. Khoo beskriver 
bland annat hur socialt arbete med utsatta barn i Kanada i hög grad är stan-
dardiserad. Skälet till det är enligt Khoo den politiska och sociala intolerans 
som finns till att barn far illa. Liknande tendenser är också synliga i Sverige, 
till exempel är BBIC:s4 inträde i den svenska socialtjänsten ett utslag för hur 
man i Sverige arbetar för att standardisera barnvårdsutredningen (Rasmus-
son, Hyvönen & Mellberg 2004). 

Socialsekreterarnas svaga förankring i den vetenskapliga kunskapen gör 
att deras legitimitet i hög grad är förknippad med deras förmåga att följa 
uppsatta regler. Men p.g.a. ramlagarnas vaga formulering är det osäkert hur 
socialsekreterarnas arbetsuppgifter skall genomföras för att det skall ske i 
enlighet med dessa lagar. Konsekvensen av detta dilemma är att socialsekre-
terarna befinner sig i en ständig osäker position. Som de ovan refererade 
studierna visar innebär det att många socialsekreterare väljer att avgränsa sitt 

                                                        
4 BBIC (Barns behov i centrum) är ett projekt som initierats av Socialstyrelsen och syftar till 
att standardisera utredningar som inbegriper barn. Projektet påbörjades 1999 i sju projekt-
kommuner i Sverige. Projektet slutfördes under 2005. 
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arbetssätt till regler, rutiner och normativt godtagbara insatser snarare än att 
de utgår från kunskap och erfarenhet.  

2.1.3 Rollen och makten 
Socialsekreterarnas yrkesroll och maktposition är en annan aspekt som sätter 
dem i en särställning i förhållande till andra tjänstemän i till exempel privat 
verksamhet. Johansson (1992) menar att gräsrotsbyråkrat (street-level 
bureaucrats) är en adekvat benämning av socialsekreterarnas roll i offentlig 
förvaltning. Enligt Lipsky (1980) är en gräsrotsbyråkrat en tjänsteman som: 
a) arbetar inom offentlig sektor, b) har en direkt kontakt med medborgarna i 
sitt arbete samt c) har en viss handlingsfrihet i utförandet av sina 
arbetsuppgifter. Till detta kan också tilläggas att socialsekreteraren arbetar 
med att bistå individer som befinner sig i en samhälleligt och socialt utsatt 
position. Dessa aspekter av socialsekreterarnas yrkesroll sätter stora krav på 
socialsekreterarnas förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot 
dessa individer. Att som i denna studie studera socialsekreterarnas kunskaps-
användning i utredningsarbetet förutsätter en medvetenhet om denna makt-
position, eftersom maktpositionen får konsekvenser för socialsekreterarnas 
kunskapsanvändning. 

Socialsekreterarnas position som maktperson består av två internt relate-
rade sakförhållanden menar Lipsky: I) De har en relativt hög grad av hand-
lingsfrihet samt II) de är självständiga i förhållande till auktoriteter i organi-
sationen. Dessa två internt relaterade sakförhållandena presenteras närmare i 
de två följande avsnitten. 

Handlingsfrihet 
Individ- och familjeomsorgens utredningsarbete är omgärdat av lagstiftning 
samt olika former av formella arbetsrutiner. Sammantaget är dessa lagar, 
förordningar och arbetsrutiner omfattande. Men även om de upprättade ar-
betsrutinerna finns där för att underlätta socialsekreterarnas arbete är det ofta 
så att dessa arbetsrutiner inte är tillräckliga för att tillmötesgå den enskildes 
behov. De många disparata klientbehoven begränsar arbetsrutinernas möj-
ligheter att tillgodose behovens hela spännvidd. Samtidigt ställer social-
tjänstlagen (SoL) krav på Individ- och familjeomsorgerna att tillgodose den 
enskildes behov även i de fall de inte överensstämmer med de upprättade 
arbetsrutinerna. För att även dessa behov skall kunna tillgodoses krävs att 
socialsekreteraren har stor handlingsfrihet på vilket sätt hon/han genomför 
sitt arbete. Möjligheten att tillgodose individens många gånger unika situa-
tion utgör ett av Lipskys grundantaganden till varför gräsrotsbyråkraten har 
en hög grad av handlingsfrihet i sitt arbete. Eftersom lagstiftningen både 
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måste möjliggöra individuell anpassning och tillförsäkra lika behandling 
kommer mycket av insatsernas omfattning och kvalitet vila på den enskilda 
tjänstemannens bedömning. Detta är också en roll som de professionella 
förväntas hantera eftersom de anses vara experter på sitt område. Det är i 
denna roll som den professionella legitimiteten är det bärande elementet i 
socialsekreterarens arbete. Den professionella legitimiteten innefattar visser-
ligen kunskap om regelsystemet men i synnerhet är det i den individuella 
bedömningen som den professionella kunskapen kommer till uttryck.  

Av det ovan förda resonemanget kan vi sluta oss till att gräsrotsbyråkra-
tens handlingsfrihet inte är en självpåtagen frihet, den finns inbyggd i syste-
met. Men var går då gränsen mellan för mycket och för liten frihet? 

Enligt Lipsky är gräsrotsbyråkraten inte bara en välvillig och neutral 
tjänsteman som ska ge god service till behövande medborgare. Lipsky menar 
också att det ligger i gräsrotsbyråkratens uppgift att: 
 

They are also expected to be advocates, that is, to use their knowl-
edge, skills and position to secure for clients the best treatment of use 
their position consistent with the constraints of the service. That 
street-level bureaucrats should be advocates for clients is articulated 
explicitly in the professional training and canons of lawyers, doctors, 
social workers, teachers, and others.  

(Lipsky, 1980, s. 72) 
 
Att klientens behov alltid kommer i första hand är ett uttryck för vad Lipsky 
kallar myten om den altruistiska servicen. I realiteten är förhållandet mellan 
tjänsteman och klient mer komplicerat än så, menar han. Enligt Lipsky finns 
det en allvarlig diskrepans mellan serviceidealet och kravet på bedömning 
och kontroll. Lipsky anför fyra skäl till detta: 
1) Att företräda individen förutsätter att relativt lång tid kan ägnas till det 
enskilda ärendet. Med en hög ärendebelastning är det knappast möjligt att ge 
varje ärende den tid som behövs. 
2) Organisationen är överordnad individens behov. Organisationen har be-
gränsade resurser, vilket innebär att inte alla insatser kan komma i fråga för 
den enskilde. Ekonomiska avgränsningar måste göras och dessa sätter grän-
ser för den enskilde. 
3) En av gräsrotsbyråkratens arbetsuppgifter är att granska klientens behov. 
Detta sker både med avseende på trovärdigheten i klientens påståenden samt 
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att utreda vilket stöd förvaltningen kan erbjuda individen, i många fall oav-
sett individens egna önskemål.5 
4) I gräsrotsbyråkraten arbetsuppgifter ingår också att presentera klientens 
behov för andra både inom den egna myndigheten och/eller för andra myn-
digheter. Detta sätter press på tjänstemannens beskrivning av klientens pro-
blematik samt vilka insatser som rekommenderas. Tjänstemannens strävan 
att visa sig duglig inom sitt yrke riskerar att äventyra den enskildes bästa.  

Dessa skäl riskerar att sammantaget undergräva gräsrotsbyråkratens arbe-
te med att företräda den enskildes intressen, enligt Lipsky.  

Självständighet 
Gräsrotsbyråkraternas självständighet i förhållande till verksamhetens led-
ning sätter dem en särställning i förhållande till andra former av lägre tjäns-
temän. Eftersom det i likhet med andra organisationer även i den byråkratis-
ka organisationen existerar en viss diskrepans mellan ledningens motiv och 
utförarnas motiv kan självständigheten få till följd att ledningens motiv 
många gånger överskuggas av utförarens motiv (Lipsky, 1980; Thompson, 
1992). Denna diskrepans kan till exempel handla om ledningens strävan 
efter kontroll och effektivitet kontra tjänstemännens strävan efter autonomi. 
Den särställning som gräsrotsbyråkraterna har i förhållande till andra lägre 
tjänstemän hänger samman med deras handlingsfrihet i utförandet. Gräsrots-
byråkraternas handlingsfrihet kommer sig av att det inte finns ett absolut 
samband mellan ledningens intentioner och utförandet. Det vill säga: led-
ningen kan i de flesta fall inte överblicka alla de aspekter som påverkar utfö-
randet. De kan i bästa fall ha en uppfattning av utförandet på ett mer gene-
rellt plan, det specifika i varje ärende måste lämnas till den enskilde tjänste-
mannen. För andra grupper av lägre tjänstemän förhåller det sig annorlunda. 
De kan inte på samma sätt sägas ”äga” utförandet, eftersom det existerar ett 
tydligare samband mellan ledningens intentioner och på vilket sätt arbetet 
utförs. 

Förhållandet mellan ledningen och gräsrotsbyråkraten kan, enligt Lipsky, 
karaktäriseras som: 

1) En permanent konflikt mellan ledning och gräsrotsbyråkraten. Kon-
flikten består i att gräsrotsbyråkraten eftersträvar autonomi medan ledningen 
vill begränsa byråkratens självständighet. 

2) Ledningen och gräsrotsbyråkraterna är ömsesidigt beroende av var-
andra. Ledningen är beroende av att arbetet genomförs självständigt samti-
                                                        
5 Ofta sker det med utgångspunkt från tvångslagstiftning. I socialbyrån kan Lagen om vård av 
unga (LVU) eller Lagen om vård av missbrukare (LVM) komma ifråga. 
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digt som gräsrotsbyråkraten är beroende av ledningens mandat för att kunna 
genomföra arbetet. 

Den permanenta konflikten mellan ledningen och gräsrotsbyråkraten i 
kombination med det ömsesidiga beroendet av gräsrotsbyråkratens autonomi 
utgör två hörnstenar i den friktionsyta som måste finnas i en organisation 
som både omfattar individuell anpassning och en försäkran om lika behand-
ling. Detta förhållande ställer höga krav på gräsrotsbyråkratens förmåga att 
hantera både de organisatoriska kraven och den enskilda klientens individu-
ella behov. 
 

2.2 Nya ledningsstrukturer 
Den byråkratiska organisationsformen har gamla anor. Enligt Albrow (1972) 
kan begreppet ”byråkrat” härledas ända till antikens dagar, men innebörden 
av begreppet har hunnit förändrats åtskilligt sedan dess. Vår nuvarande defi-
nition har sina rötter i 1800-talet (a.a.). Även uppfattningen om vad som är 
en effektiv organisation har förändrats. Trots det har ändå uppfattningen om 
den byråkratiska organisationen som en effektiv organisationsform bestått. 
Flera försök att modifiera förståelsen för vad som konstituerar en effektiv 
organisation har gjorts, senast skedde det under 1980-talet. Tidigare uppfat-
tades organisationen som ett i stora delar slutet och målrationellt verktyg 
(Carlsson 2003). Den nya uppfattningen innebar inte bara att organisationen 
ansågs vara tekniskt beroende utan också att den var socialt och kulturellt 
beroende av sin omgivning (Meyer & Rowan, 1977). Uppfattningen att or-
ganisationen är beroende av omgivningen kom att bli en av utgångspunkter-
na för den nyinstitutionella skolbildningen som bland annat lanserades av 
DiMaggio och Powell (1983). I korthet går denna skolbildning ut på att se 
organisationer som öppna system som hela tiden förändras. Organisationens 
förändringar sker bland annat till följd av en anpassning till de kulturella och 
sociala förutsättningar som råder (Powell & DiMaggio, 1991). Nyinstitutio-
nell organisationsteori har sedan 1980-talet haft stor inverkan på hur vi idag 
ser på organisationer samt vad som karaktäriserar en effektiv organisation 
(Leach, Stewart & Walsh, 1994). Uppfattningen att organisationen är känslig 
för yttre påverkan innebar en minskad tilltro till planering som effektivitets-
säkrande aktivitet. Denna uppfattning kom till stor del att påverka den kom-
munala organiseringen i Sverige (Johansson, 1995), liksom i Danmark 
(Christensen, 1995). I Sverige innebar det bland annat en politisk vilja att 
minska det organisatoriska omfånget i syfte att skapa mindre och därmed 
också flexiblare organisationsformer. Något som också skedde i form av en 
ökad decentralisering av svenska myndigheter, bland annat i form av kom-
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munalisering av statliga myndigheter samt upprättandet av kommundels-
nämnder (Johansson, 1995). Decentraliseringen av den offentliga sektorn 
avmattades dock under 1990-talet och ersattes av mer marknadsanpassade 
organisationsformer. Syftet med att efterlikna marknaden var att skapa intern 
konkurrens (a.a.). För Individ- och familjeomsorgens vidkommande innebar 
det bland annat ett införande av den s.k. beställar- och utförarmodellen 
(Blom, 1998). Trots strävan att via marknadsanpassning finna nya och effek-
tivare organisationsformer har det, enligt Johansson (1995), inte i grunden 
ändrat den offentliga sektorns organisering.  

Parallellt med att nya organisationsformer utvecklades inom den offentli-
ga sektorn ökade också kravet på kvalitet och kvalitetskontroll. Startskottet 
för denna utveckling i Sverige kom att ske i samband med den allt svagare 
svenska ekonomin under 1990-talet. Skrala offentliga finanser och en ovilja 
till skattehöjningar ledde till att offentliga sektorn tvingades till neddragning 
och ökad effektivisering (Pettersson 2001). Från politikerhåll ansåg man att 
dessa neddragningar inte behövde innebära kvalitetsförsämringar av servicen 
till medborgarna (Erlingsdóttir, 1999). För att följa upp händelseutveckling-
en och för att tillförsäkra fortsatt god kvalitet instiftades både i Hälso- och 
sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) kravet på kvalitetskon-
troll och kvalitetsuppföljning (SoS, 1999:7). Denna utveckling skedde paral-
lellt med ett ökat krav på kommunerna att ha en budget i balans. Kravet på 
kvalitetskontroll jämte kravet på balanserad budget innebar att ekonomiska 
styrsystem fick en allt tydligare genomslagskraft i den kommunala politiska 
och administrativa ledningens insatser för att få kontroll över verksamheten 
(Westrup, 2002). 
 

2.2.1 Balanserad budget – hot eller möjlighet 
Enligt Adams (1998) hade de nya styrsystem som introducerades i offentlig 
förvaltning under 1990-talet allt mer kommit att begränsa socialsekreterarnas 
självständighet i förhållande till verksamhetens ledning (a.a. s. 43). Detta 
menar Adams är ett problem då socialsekreterarnas självständighet är nöd-
vändig för att kunna utföra ett ändamålsenligt arbete i en verksamhet med en 
hög grad av komplexitet och med många motstridiga krav. En minskad 
självständighet riskerar, enligt Adams, att socialsekreterarna i en allt högre 
grad företräder individ- och familjeomsorgens intressen framför klientens. 
Detta menar han äventyrar det som egentligen är individ- och familjeomsor-
gens grunduppdrag d.v.s. att företräda och bistå utsatta individer. På liknan-
de sätt menar Dominelli (1996) att en ökad styrning av socialsekreterarnas 
arbete till exempel i form av checklistor, hotar att urholka socialsekreterar-
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nas professionella kompetens samt minska förutsättningarna för en reflektiv 
praktik. Även svenska forskare har varnat för konsekvenserna av en ökad 
administrativ styrning av individ- och familjeomsorgens insatser. Persson 
och Westrup (2000) menar till exempel att ekonomisk styrning utgår från 
ekonomiska värden som inte motsvarar de värden och värdeprocesser som är 
väsentliga i sociala verksamheter: 
 

Sociala verksamheter är nämligen inte som företagets förädlingspro-
cess enbart ett medel för att förverkliga externa nyttigheter eller vär-
den, dvs. en process som saknar mening eller värde i sig. 

(Persson & Westrup, 2000, s. 58) 
 
Persson och Westrup varnar för att om ekonomiska värden används som 
mått på de sociala verksamheternas förmåga att tillgodose sitt uppdrag kan 
de komma att ersätta de värden som verksamheten egentligen bör represente-
ra. 

Men inte alla forskare är bekymrade över en ökad administrativ styrning 
och därmed också en minskad handlingsfrihet i arbetsprocessen. Byberg 
(2002, s. 231) menar till exempel att en hög handlingsfrihet för socialtjäns-
temännen leder till otrivsel och känslor av vanmakt. Handlingsfriheten ten-
derar dessutom att vara problematisk ur ett rättsäkerhetsperspektiv då hög 
handlingsfrihet ger utrymme för godtycke och därmed ojämlik behandling 
av socialbidragshanteringen. Byberg jämför socialbidragshanteringen i ett 
antal kommunala socialbyråer. I sin analys gör hon en uppdelning mellan 
låg- och högkostnadskommuner. Symtomatiskt för högkostnadskommunerna 
är att socialtjänstemännen uppvisar en hög grad av självständighet, medan 
kontroll och specialisering dominerar lågkostnadskommunerna. Bland annat 
med detta som bakgrund argumenterar Byberg för att en hög grad av kontroll 
med inslag av specialisering premierar en god socialbidragshantering, inte 
minst med avseende på rättssäkerheten. Värt att notera i sammanhanget är att 
Byberg inte gjort några studier av hur de individer som sökt socialbidrag har 
upplevt mötet med de individ- och familjeomsorger som ingått i studien. 

Sammantaget kan sägas att kravet på kommunerna att de ska uppvisa en 
budget i balans i kombination med kravet på kvalitetskontroll och kostnads-
effektivitet har förändrat villkoren för individ- och familjeomsorgens arbete. 
Socialsekreterarna har gått från en arbetssituation med stor självständighet 
och hög handlingsfrihet till en mer begränsad och styrd arbetssituation. Men 
att därmed säga att socialsekreterarna befinner sig i en arbetssituation som 
nästan helt är styrd av administrativa rutiner är att föra resonemanget allt för 
långt. Utifrån Lipskys definition av gräsrotsbyråkraten är det inte sannolikt 
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att de lättvindigt skulle ge upp sin strävan efter handlingsfrihet och själv-
ständighet.  

Organisationen som levande organism 
Påverkan utifrån har i Individ- och familjeomsorgens fall inneburit att nya 
administrativa rutiner har införts i verksamheten, men att en organisation i 
alla dess delar skulle anpassa sig till dessa får inte stöd i den organisations-
teori som utgår från nyinstitutionell teoribildning. I enlighet med denna teo-
ribildning är organisationen inte enbart ett medel för handling utan också en 
föränderlig och skapande kraft (Leach et al. 1994). Enligt Douglas (1987) 
lever inte organisationen ett eget liv, den formas av människor och männi-
skorna formas av organisationen. Det är de samlade individernas gemen-
samma föreställningar om organisationen som konstituerar organisationen. 
Utan en sådan gemensam föreställning skulle inte organisationen existera 
eftersom vår definition av en organisation förutsätter en sammanhållen verk-
samhet med ett övergripande gemensamt mål. Den gemensamma föreställ-
ningen kan uttryckas i mer eller mindre konkreta uttrycksformer. Till de mer 
konkreta uttrycken tillhör: hierarkiska strukturer, upprättade regler och ar-
betsrutiner. Andra uttrycksformer kan vara gemensamma förhållningssätt 
gentemot kund eller klient eller samarbetsformer mellan olika arbetsgrupper 
inom organisationen. Att en organisation inte endast formas av yttre påver-
kan utan också av inre påverkan innebär visserligen att administrativa rutiner 
kommer att påverka socialsekreterarens arbetssätt men att de helt skulle do-
minera det sätt varmed verksamheten bedrivs är inte troligt. Gräsrotsbyråkra-
tens strävan efter handlingsfrihet och självständighet kommer alltid att ges 
utrymme eftersom det ligger i organisationens medlemmars intresse att detta 
utrymme upprätthålls. 

Men hur arbetet skall bedrivs i individ- och familjeomsorgen kan det fin-
nas olika uppfattningar om även inom samma organisation. Törnquist (2004) 
menar att det är möjligt att åtminstone urskilja två huvudinriktningar i det 
sociala arbetet som bedrivs i individ- och familjeomsorgen. I den ena inrikt-
ningen betraktas socialt arbete som ett i huvudsak socialadministrativt arbe-
te. Företrädare för ett sådant perspektiv ser det sociala arbetet som regelstyrt, 
rationellt och effektivt. I den andra inriktningen betraktas socialt arbete som 
i grunden relationsburet. Socialsekreterarnas relation till klienten utgör basen 
för det sociala arbetet och är en förutsättning för en förändrad livssituation. I 
en studie av Tydén, Josefsson & Messing (2000) framkommer det att de 
socialsekreterare som betraktar relationen till klienten som central så upplevs 
de administrativa kraven och riktlinjerna som begränsningar i arbetet. De 
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anses bland annat begränsa deras möjligheter att skapa en förtroendefull 
relation till klienten.  

Det är rimligt att anta att de olika inriktningarna eller synsätten på socialt 
arbete också leder till olikartade uppfattningar om vilken kunskap som 
krävs. Morén (1992) som företräder inriktningen att en förändring av klien-
tens situation går via relationen, problematiserar detta förhållande. Han skri-
ver bland annat (a.a. s. 38) att i den socialadministrativa inriktningen kom-
mer ”insikten först och relationen sedan”, medan i det relationsburna per-
spektivet ”relationen kommer först, insikten sedan”. Vi får i citaten tänka oss 
att insikt kan likställas med kunskap. Det sociala arbetet har jämförelsevis 
svag förankring i den professionella organisationsmodellen, den har m.a.o. 
ingen självklar kunskapsposition. Detta ger vid handen en förhandlingssitua-
tion där det är svårt att hävda att socialsekreterarna äger sådana kunskaper 
som ger dem rätt att göra avsteg från de upprättade arbetsrutinerna och 
styrdokumenten. 

 

2.3 Sammanfattning: Kunskapens kontextuella villkor 
I föreliggande kapitel har jag redogjort för individ- och familjeomsorgens 
organisatoriska förutsättningar och villkor för att bedriva socialt arbete. Som 
beskrivningen anger saknas det en entydig bild av detta förhållande. Å ena 
sidan är individ- och familjeomsorgen en regelstyrd hierarkisk organisation 
med tydlig arbetsfördelning, å andra sidan är individ- och familjeomsorgen 
en självständigt och individuellt präglad praktik som erbjuder stor handlings-
frihet för de yrkesutövande. Denna tudelning gör att det sociala arbetet som 
bedrivs inom Individ- och familjeomsorgen hela tiden sker i ett spänningsfält 
mellan en byråkratisk och en professionell organisering. I kapitlets exempli-
fieringar ges bilden av att graden av regelstyrning på senare år har ökat på 
bekostnad av socialsekreterarnas handlingsutrymme. Detta skulle innebära, 
enligt många av författarna, att det sociala arbetet blivit mer formaliserat, 
d.v.s. socialsekreterarna har blivit mer benägna att följa regler och uppsatta 
rutiner än att söka individuella lösningar. Men även om empiriska studier ger 
vid handen denna utveckling så finns det inget som talar för att individ- och 
familjeomsorgens organiserande principer har förändrats på ett sådant sätt att 
Lipskys teori om gräsrotsbyråkrati inte längre skulle vara aktuell. Argumen-
tet för en sådan slutsats hämtas från nyinstitutionell organisationsteori som 
menar att organisationen inte bara formas av yttre påverkan utan också av 
inre påverkan. Det skulle innebära att även om de konkreta uttrycksformerna 
för en organisation förändras (såsom de administrativa rutinerna) så innebär 
det inte att det får ett totalt genomslag i alla delar av verksamhetens genom-
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förande. Socialsekreterarna möter dagligen individer med mångskiftande och 
ofta komplexa problembilder. För att socialsekreterarna skall kunna fullfölja 
sina uppdrag gentemot dessa människor skiftande behov krävs en handlings-
frihet som den beskrivs inom ramen för Lipskys gräsrotsbyråkrati. Upprät-
tandet av denna handlingsfrihet upprätthålls av verksamhetens medlemmar, 
med indirekt stöd av ledningen. För utan denna handlingsfrihet står verk-
samheten utan möjlighet att tillmötesgå individens individuella behov och en 
sådan verksamhet kan inte fullt ut fullfölja det uppdrag som socialtjänstlagen 
kräver. 

Vilka förutsättningar villkorar socialsekreterarnas kunskapsanvändning i 
utredningsarbetet? I kapitlet ges en bild av att socialsekreterarna vägleds 
både av kunskaper avseende formella regelsystem och rutiner, kunskaper om 
samhälleliga normer och värderingar samt professionell kunskap med sin bas 
i yrkeserfarenhet och vetenskap. Gränsdragningen mellan dessa kunskaper är 
finmaskigt och det är inte lätt att avgöra när och vilken av dessa kunskaper 
som kommer till uttryck i olika moment av arbetets genomförande. Denna 
mångskiftande och samtidigt verksamma kunskapsflora gör utredningsarbe-
tet svåröverskådligt och det sätter socialsekreterarna i en ständigt osäker 
position. Socialsekreterarnas kunskapsanvändning i utredningsarbetet har 
alltså att verka under en mängd förhållanden som både sätter gränser för och 
skapar möjligheter till kunskapsanvändning. Det är i denna miljö som social-
sekreterarnas kunskaper sätts på prov, det gäller nämligen att både hantera 
verksamhetens mål och förväntningar samtidigt som de enskilda klienternas 
intressen också skall företrädas på ett professionellt sätt. 
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Kapitel 3 

Kunskap och kunskapsanvändning i  

socialt arbete  
 

Inledning 
Empiriska studier med fokus på kunskap och kunskapsanvändning i prak-
tiskt socialt arbete tillhör ovanligheterna i svensk och internationell forsk-
ning. Det är först på senare år som den empiriska forskningen fått upp ögo-
nen för denna aspekt av socialt arbete. Kanske kan denna nyvunna nyfiken-
het delvis ses som en reaktion på den senaste tidens kritik mot den kommu-
nala socialtjänsten. Denna nya forskningstrend har emellertid historiska röt-
ter i traditionell samhällsvetenskaplig forskning. Det finns klara berörings-
punkter mellan forskning om kunskap och kunskapsanvändning i socialt 
arbete och den vetenskapliga debatt som påbörjades under 1970-talet i köl-
vattnet av den politiska diskussionen om det sociala arbetet skulle kunna 
anses som ett akademiskt ämne eller inte (Parton, 2000; Payne, 2002). 

I föreliggande kapitel ges inledningsvis en kortfattad beskrivning av hur 
kunskapsfältet socialt arbete framträder och avgränsas i forskning. Syftet 
med denna del är att visa hur forskningen i socialt arbete på olika sätt berört 
frågan om vad som är relevanta kunskaper i socialt arbete samt hur dessa 
kunskaper kan utgöra grund för praktisk yrkesutövning. Merparten av kapit-
let ägnas dock åt att redovisa resultatet av en litteratursökning om socialsek-
reterares kunskapsanvändning.  
 

3.1 Forskningens syn på kunskap i socialt arbete 
Professionellt socialt arbete har allt sedan dess tillkomst i början av 1900-
talet strävat efter att minska avståndet mellan social forskning och praktiskt 
socialt arbete (Kirk & Reid, 2002). Denna strävan fick ytterligare vind i seg-
len i samband med att socialt arbete blev ett akademiskt ämne med egen 
forskning. Ett av skälen till att det sociala arbetet etablerades som akade-
miskt ämne var att skapa förutsättningar för ämnet att utveckla en egen kun-
skapsbas till gagn för en effektivare praktik (a.a.). Om forskningen i socialt 
arbete har lyckats med det uppdraget eller inte är fortfarande en obesvarad 
fråga. Trots att det i dag saknas tillräckliga bevis i frågan är det många fors-
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kare som menar att forskningen i socialt arbete befinner sig i en identitets-
kris. Samma forskare ger också förslag på vilka vägar forskningen bör an-
vända sig av för att ta sig ur denna kris. Under denna rubrik kommer några 
av dessa forskare och deras forskningsansatser att presenteras.  
 

3.1.1 Tre forskningsinriktningar 
Enligt Powell (2002) finns det en bred enighet bland engelska forskare i 
socialt arbete att forskning skall producera resultat som är av relevans för 
praktiskt socialt arbete. Trinder (1996) har tidigare gjort en liknande iaktta-
gelse. Hon menar att utifrån denna nyttoinriktade forskning har två delvis 
olika forskningsansatser utvecklats. En empirisk och evidensbaserad ansats 
och en kritisk ansats som betonar forskningens möjliggörande och frigöran-
de roll med avseende på progression och förändring. Skillnaden mellan de 
två ansatserna är framför allt synlig i: 
 
a) Vad som undersöks  
Den evidensbaserade ansatsen fokuserar på resultatet av olika insatser me-
dan den emancipatoriska ansatsen fokuserar på processen.  
 
b) Hur det undersöks  
Den evidensbaserade ansatsen företräder en forskningsansats där forskarens 
objektivitet och distansering till den undersökta praktiken förespråkas. En 
sådan ansats skiljer sig radikalt från den emancipatoriska forskningen som i 
stället betonar vikten av dialog mellan forskning och praktik. Beresford och 
Evans (1999) uttrycker sig på följande sätt till förmån för den emancipato-
riska forskningsansatsen: 
 

Instead of endorsing the traditional ”scientific” research values of neu-
trality, objectivity and distance, which ”evidence-based” inquiry has 
re-emphasised, it has questioned both their desirability and feasibility. 
It values people`s first hand direct experience as a basis for knowl-
edge. 

(Beresford & Evans, 1999 s.672) 
 
c) Forskningens roll i relation till praktiken 
Den tredje skillnaden mellan den evidensbaserade forskningen och den 
emancipatoriska avser forskningens uppdrag i förhållande till praktiken. Den 
första ansatsen utgår från att forskningens primära uppdrag är att producera 
kunskap som kan användas i praktiken. Den emancipatoriska forskningsan-
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satsen däremot ser forskning och praktik som ömsesidigt beroende av var-
andra och där ingen enskilt kan ta på sig rollen som kunskapsproducent.  

Den engelska forskningens nyttofokus får också konsekvenser för utvär-
dering i socialt arbete. I en artikel av Cheetham, Mullen, Soydan och Teng-
vald (1998) som baseras på erfarenheter från en utvärderingskonferens, jäm-
för författarna länderna Sverige, USA och England och deras intresse för 
utvärdering i socialt arbete. I studien framgår det att England i första hand 
ser utvärdering som ett instrument för att undersöka lagstiftning och praktis-
ka frågor. Det amerikanska intresset betonar metodutveckling medan svensk 
utvärderingsforskning i socialt arbete intresserar sig för teoriutveckling.  

Utvärderingsforskningens tre inriktningar har sina motsvarigheter i den 
generella forskningsutvecklingen i socialt arbete. Med utgångspunkt från 
Trinder (1996) och Powell (2002) kan de första två inriktningarna benämnas: 
1) evidensbaserad forskning och 2) emancipatorisk forskning. Den tredje 
inriktningen är den teoriinriktade forskningen. 

Den evidensbaserade forskningsinriktningen 
En av de främsta moderna kritikerna till hur forskning i socialt arbete har 
bedrivits är den amerikanske forskaren Bruce A. Thyer. I en artikel från 
2001 skriver han att forskningen i socialt arbete inte lyckats ta sig ur den kris 
som ämnet haft sedan dess tillkomst under 1960-talet. Enligt Thyer har 
forskningsämnet socialt arbete alltid saknat förmåga att producera säkra 
forskningsresultat av betydelse för praktiskt socialt arbete. Skälet till det är 
att forskningen i allt för hög grad har fokuserat på teoriutveckling och där-
med kringgått den kunskap som är av betydelse för det sociala arbetets prak-
tik (a.a. s. 9). Thyers recept för att slutgiltigt ta det sociala arbetet ur krisen 
är att forskningen endast bör bedriva empirinära evidensbaserad forskning 
utan teoretiska förtecken. Föregångare för en sådan ansats finns till exempel 
inom medicinsk forskning. Den forskning som hitintills har producerats i 
amerikansk forskning har, enligt Thyer, i bästa fall haft en marginell bety-
delse för praktiskt socialt arbete.  

Thyers resonemang understöds av flera forskare. Macdonald och Sheldon 
(1992) menar i likhet med Thyer att forskare i socialt arbete har misslyckats 
med att producera solida vetenskapliga bevis som kan bidra till att effektivi-
sera praktiskt socialt arbete. Enligt författarnas förmenande har en framkom-
lig väg öppnats i och med kravet på en evidensbaserad praktik. Praktiken 
måste få kunskap om vad som fungerar och detta kan bara uppnås genom att 
forskningen producerar resultat som kan hjälpa praktiken att avgöra denna 
fråga. Denna uppgift förutsätter, enligt Sheldon (2001), att forskarna i socialt 
arbete ägnar sig åt att bedriva experimentella randomiserade studier som 
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baseras på ett stort urval av resultat genererade från tidigare gjorda insatser. 
Dessa studiers resultat bör presenteras i statistiska genomsnitt, sannolikheter 
och beräkningar som har sin utgångspunkt i numeriska data. Dessa presenta-
tioner bör vara rena från teoretiska tolkningar då dessa mer förvirrar än klar-
gör (a.a. s. 895). Med en sådan forskningsinriktning tror forskarna att prak-
tiskt socialt arbete kommer att producera resultat som på ett bättre sätt än 
tidigare motsvarar verksamhetens uppställda målsättningar. 

Den emancipatoriska forskningsinriktningen 
Enligt Parton (2000) är socialt arbete en forskningsdisciplin med rötter i 
praktiken. Det gör forskningsämnet socialt arbete unikt i förhållande till 
andra liknande forskningsämnen som till exempel sociologi, psykologi och 
kriminologi. Enligt Parton är forskningens förankring i praktiken också det 
huvudsakliga skälet till att forskningsdisciplinen socialt arbete inte nått 
samma vetenskapliga status som de tidigare nämnda forskningsämnena. 
Trots det är Parton skeptisk till strategin att forskningen i socialt arbete skall 
efterlikna mer vetenskapligt etablerade forskningsämnen. I stället menar han 
att forskningens koppling till praktiken bör uppmärksammas och kanske i 
vissa fall förstärkas. Skälet till det är, enligt Parton, att det sociala arbetet 
återfinns i en bestämd social, politisk och historisk kontext, som på många 
sätt skiljer sig från andra professionella praktiker som till exempel juridik 
och medicin. Enligt Parton är detta ett förhållande som i stället bör tydliggö-
ras. Socialt arbete är till exempel till stora delar ett resultat av de sociala och 
ekonomiska förändringar som skedde i början av förra århundradet. En cen-
tral utgångspunkt för det sociala arbetets utveckling är tron på individens 
förmåga till förändring och mycket av det sociala arbetet har utgått från en 
strävan att skapa sociala och ekonomiska förutsättningar för en sådan för-
ändring. Med stöd av Weick och Saleeby (1998), menar Parton, att denna 
grundläggande utgångspunkt delvis har gått förlorad idag. Därmed tar Parton 
(2000) en annan utgångspunkt än Thyer (2001), både i synen på vad som är 
relevant kunskap för praktiken samt hur forskning i socialt arbete bör bedri-
vas. Medan Parton företräder en normativ forskningsansats med fokus på 
processen utgår Thyer från föreställningen att forskning i socialt arbete bör 
företräda en resultatfokuserad forskningsansats.  

Den teoriinriktade forskningen 
En tredje forskningsinriktning vid sidan av den evidensbaserade och den 
emancipatoriska är den teoriinriktade. Denna forskningsinriktning represen-
teras i denna text av Nygren och Soydan. Nygren och Soydan (1997) menar 
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att relationen mellan teori och praktik är en väsentlig utgångspunkt för att 
förstå socialt arbete som kunskapsgenererande aktivitet. 
 

We believe that understanding the character of the relationship be-
tween theory and practice in social work is the key to understanding 
social work as a discipline in its own right. 

(Nygren & Soydan, 1997) 
 
Även dessa forskare tar sin utgångspunkt i den påstådda kris som det sociala 
arbetet som forskningsämne befinner sig i. Men vägen ur denna kris skiljer 
sig från de tidigare författarna. Nygren och Soydan föreslår två vägar ur 
krisen. För det första (1) är det nödvändigt att forskning i socialt arbete utgår 
från en vetenskaplig teoribildning som uppmärksammar förhållandet mellan 
teori och praktik. För det andra (2) är det nödvändigt att formulera gränserna 
för det sociala arbetet som kunskapsområde, samt för hur kunskap kan pro-
duceras i relation till kunskapsområdet. 

Enligt författarna har det sociala arbetets utvecklingshistoria under 1900-
talet, präglats av två delvis sammansmälta synsätt avseende relationen mel-
lan forskning och praktik. Det ena synsättet utgår från att teori föregår de 
handlingar som utförs i praktiken medan det andra synsättet utgår från att 
handling föregår teori. Att utgå från teori innebär att forskningsresultat och 
teoretisk kunskap utgör grunden för det sociala arbetets praktik. Att utgå från 
handling innebär att det är praktiken som utgör basen för ämnet socialt arbe-
te och via den tillgodoses behovet och utvecklingen av den teoretiska kun-
skapen. 

Att se forskningen som kunskapsproducent innefattar både forskning som 
bedrivs nära praktiken och forskning som bedrivs på samhällsnivå. Den 
praktiknära forskningen syftar till att generera resultat med fokus på socialt 
förändringsarbete, ett sådant forskningsarbete är utpräglat empirinära. Den 
forskning som bedrivs på samhällsnivå syftar primärt till teoriutveckling. 
Denna forskningsinriktning är i huvudsak teoristyrd och saknar i allmänhet 
den empirinära forskning som är utmärkande för den tidigare forskningsin-
riktningen. Men oavsett om forskningen avser en direkt handlingsnivå eller 
den mer abstrakta samhällsnivån är teorin en central beståndsdel i all forsk-
ning. Den är en förutsättning för forskningens möjlighet att överskrida en 
vardagsförståelse. Det är enligt detta synsätt inte möjligt att forskning endast 
kan baseras på rena empiriska observationer, eftersom inga sådana existerar. 
All vår förståelse av omvärlden är beroende av vilket perspektiv vi väljer att 
använda oss av för att se på världen. Sammantaget innebär det att den forsk-
ningsansats som Nygren och Soydan företräder kräver teoretisk medveten-
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het. Det är först genom denna medvetenhet som det är möjligt att producera 
kunskap av nytta för praktiken.  

Sammanfattning 
De tre synsätt på kunskap i socialt arbete som redovisats har alla olika per-
spektiv på vad som är angelägen kunskap i praktiskt socialt arbete samt hur 
denna kunskap skall uppnås. Den gemensamma utgångspunkten för dessa tre 
synsätt är att socialt arbete som vetenskaplig disciplin inte tillfullo motsvarar 
de ursprungliga förväntningarna med att bidra till en effektivare praktik. 
Sammanfattningsvis kan de tre synsätten beskrivas på följande sätt: 

1. Den evidensbaserade forskningsansatsen betonar empirisk forskning 
med syfte att producera generell kunskap om insatsernas resultat. 

2. Den emancipatoriska forskningsansatsen betonar forskningens sam-
arbete med praktiken med fokus på processen. Syftet är att produce-
ra kunskap för ifrågasättande och förändring. 

3. Den teoriinriktade forskningsansatsen betonar teorins betydelse för 
att lyfta det specifika sociala arbetet till generell giltighet. Syftet 
med den teoriinriktade forskningsansatsen inbegriper såväl kunskap 
om insatsernas resultat som kunskap om alternativa synsätt och ar-
betsmetoder. 

 
Med avstamp i forskningens syn på kunskap i praktiskt socialt arbete kom-
mer fortsättningen av kapitlet ägnas åt en översikt av de studier som omfattar 
socialsekreterares kunskapsanvändning i utredningsärenden. Eftersom studi-
er av detta slag är relativt ovanliga omfattar även översikten en mer generell 
beskrivning av socialarbetares kunskapsanvändning.  

 

3.2 Kunskapsanvändning i utredningsarbetet 

Litteratursökningens genomförande6 
I början av litteraturundersökningen fastställdes flera engelska och svenska 
sökord som alla direkt ansluter till avhandlingens ämnesområde. De valda 
sökorden användes antingen som enskilda begrepp eller i kombination med 
varandra. Dessa var: kunskapsanvändning (knowledge use eller use of know-
ledge), utredningsprocess, utredningsarbete (problem solving process, inves-

                                                        
6 En mer ingående beskrivning av litteraturundersökningens sökord, databaser och tidskrifter 
presenteras i bilaga 1. 
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tigation), beslutsprocess (decision making, assessment), socialt arbete (social 
work) och socialarbetare (social worker). Sökorden användes i en rad etable-
rade databaser som: Social Services Abstracts, Sociological Abstracts, Libris 
samt en mängd olika specifika tidskrifter. Dessa var bland annat: British 
Journal of Social Work, Research on Social Work Practice, Nordisk Sosialt 
Arbeid, Social Work Review, International Journal of Social Welfare. Litte-
ratursökningen har begränsats till de studier som finns publicerade på eng-
elska samt de nordiska språken, svenska, norska och danska. 

Litteratursökningen med utgångspunkt i de valda sökorden (i kombina-
tion eller enskilt) resulterade i att 65 olika artiklar och böcker kunde identifi-
eras. Som en första gallring lästes varje artikel och varje boks abstrakt ige-
nom. Av dessa gick 30 stycken vidare till nästa steg. Dessa artiklar och 
böcker lästes igenom i sin helhet i syfte att bedöma deras relevans för studi-
ens frågeställningar. Efter den avslutande genomgången återstod 18 artiklar 
och 7 böcker. Huvuddelen av dessa presenteras inom ramen för denna kun-
skapsöversikt. Övriga relevanta artiklar/böcker återfinns i andra kapitel. 
 

3.2.1 Kunskapsanvändning i utredningsärenden 
Aaron Rosen har sedan 1980-talet studerat socialsekreterares kunskaps-
användning. Under den senare delen av 1990-talet har Rosens arbete allt mer 
fokuserats på att lansera ett systematiskt dokumentationsinstrument. Instru-
mentet som bär namnet ”Systematic Planned Practice” (SPP), utvecklades av 
Rosen under 1980-talet, dels som ett instrument för att mäta socialsekrete-
rarnas kunskapsanvändning, dels som utvärderingsverktyg för praktiskt soci-
alt arbete (Rosen, 1985)7. 

Vilken kunskap använder socialsekreterarna sig av i utredningsärenden? 
I Rosen (1994) samlade författaren med hjälp av SPP-instrumentet in infor-
mation om hur socialsekreterarna i Israel motiverar sina beslut i utrednings-
arbetet. Instrumentet inbegrep såväl socialsekreterarnas första möte med 
klienten samt deras fortsatta beslut fram till det att ärendena avslutats. Sam-
mantaget kunde Rosen identifiera sju kunskapskällor som var av betydelse 
för socialsekreterarnas beslut i utredningsarbetet. Dessa var: teoretisk käll-
hänvisning, normativ källhänvisning, instrumentell källhänvisning, hänvis-
ning till policy, klientönskan, forskning och personlig erfarenhet. I Rosens 

                                                        
7 Den empiriska insamling som genomförs inom ramen denna studie baserar på detta 
instrumentet. Instrumentet kommer därför närmare att presenteras i metodkapitlet. 
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studie ingick 149 socialsekreterare vid sex olika kommunala familjecentraler 
i Israel. Sammantaget dokumenterades 771 beslut under den sex månader 
långa period som studien pågick. Av materialet framgick det att 51 procent 
av besluten motiverades utifrån kunskapskällor med normativ förklarings-
grund. Ytterligare 24 procent hänvisades till kunskapskällor med teoretiskt 
ursprung och 16 procent av besluten härleddes utifrån en instrumentell för-
klaringsgrund8. Endast 2 av de 771 besluten hänvisade till forskningsrön och 
lika många refererade till sin egen erfarenhet.  

Att de normativa källhänvisningarna är överrepresenterade som motiv till 
beslut menar Rosen har att göra med att den typen av argument har en hög 
professionell legitimitet. Det vill säga, genom att använda sig av argument 
som anses som allmänt accepterade inom professionen, så undviker social-
sekreterarna kritik för sina beslut inom det egna ledet. Enligt Rosen saknar 
socialsekreterarna vetenskapliga belägg för om de allmänt accepterade vär-
deringarna är korrekta eller inte. I synnerhet är Rosen kritisk till att värde-
ringar som: ”depressioner måste alltid behandlas först”, eller ”släktingar är 
de bästa fosterföräldrarna”, anses som universella sanningar och att de inte 
ifrågasätts. Vidare är Rosen kritisk till att så få beslut baseras på vetenskap-
liga resultat. Enligt Rosen skulle en ökad användning av forskningsresultat i 
praktiskt socialt arbete öka socialsekreterarnas medvetenhet om olika insat-
sers resultat.  

I en studie av Rosen, Proctor, Morrow-Howell och Staudt (1995) under-
sökte forskarna socialsekreterarnas kunskapsanvändning i utredningsarbetet 
vid en medicinsk och en psykiatrisk klinik i västra USA. Sammantaget do-
kumenterades 1101 beslut inom ramen för den psykiatriska kliniken och 
1246 inom ramen för den medicinska kliniken. I den psykiatriska kliniken 
motiverade socialsekreterarna sina beslut till 81 procent utifrån teoretiska 
ställningstagande. Motsvarande siffra vid den medicinska kliniken var 63 
procent. Resultatet visar att socialsekreterarna vid de studerade klinikerna 
sätter stor tillit till teoriernas förutsättningar att utgöra underlag för beslut. 
Normativa värderingarna som underlag för beslut förekom i liten omfattning 
vid den psykiatriska kliniken. Endast 6 procent av de beslut som fattades 
motiverades utifrån denna kunskapskälla. Vid den medicinska kliniken hade 
de normativa värderingarna större betydelse. Dessa förekom som motiv till 
beslut i 29 procent av samtliga beslut. Antalet beslut som baserades på 
forskning var i bägge klinikerna mycket lågt representerade (1 procent eller 
mindre). Överlag visar studien samma resultat som Rosen kunde konstatera i 
                                                        
8 Instrumentell förklaringsgrund syftar till de kunskapskällor som utgår från en tänkt idé om 
vilka åtgärder som måste vidtas innan nästa åtgärd genomförs (a.a. s. 567). 
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sin studie från 1994. En skillnad var dock att endast 75 procent av besluten 
motiverades över huvud taget. Resterande beslut lämnades utan kommenta-
rer. Med stöd av Goodman, Brown och Deitz (1992) förklarar författarna det 
stora motivbortfallet med att socialsekreterarna saknar vana att dokumentera 
den egna tankeprocessen och att det därmed också innebär att de saknar en 
medvetenhet om vad som egentligen utgör motiv för de beslut de fattar i 
utredningsarbetet. 

I en studie av Zeira & Rosen (2000) jämförde forskarna antalet insatser 
med de delmål som de hade för avsikt att uppnå. Undersökningen omfattade 
69 socialsekreterares arbete med 141 klienter vid sex olika socialbyråer i 
Israel. Totalt kunde 63 olika insatser observeras och 13 olika delmål. De 
vanligaste delmålen var de som fokuserade på klientens personliga föränd-
ring och förändring av dennes interpersonella relationer, dessa upptog mer 
än 50 procent av de observerade delmålen. I Zeira och Rosens redovisning 
av materialet framgår det att de mest frekvent använda insatserna var de 
insatser som hade den lägsta variationen avseende avsedda delmål. Detta har 
forskarna tagit som inteckning för att socialsekreterarnas val av insatser inte 
sker slumpvis utan att de använder sig av vissa insatser för att åstadkomma 
vissa resultat. Men på vilket sätt det existerar ett samband mellan de mest 
valda insatserna och deras avsedda resultat var inte uttalad. Enligt forskarna 
verkar det som om valet av insatser styrdes av vana eller hävd snarare än 
med vetskap om de valda insatserna ledde till ett önskvärt delmål eller inte 
(a.a. s. 120).  

Rosens arbete har haft stor betydelse för vår kunskap om hur socialsekre-
terare motiverar sina beslut i utredningsärenden. Resultaten av hans studier 
har i amerikansk forskning bland annat används som argument för en mer 
evidensbaserad forskningsansats. Inte minst har Rosen själv bidragit till den 
debatten (Rosen, 2003). För Rosen och hans kollegor är det ett oroande fak-
tum att det i stort saknas systematiska dokumentationsrutiner i socialt arbete. 
De menar att ett instrument som kan motverka denna brist är nödvändigt för 
att socialsekreterarna själva skall vara medvetna om hur de arbetar. Som det 
ser ut idag sker arbetet delvis i blindo, socialsekreterarna arbetar mer på 
rutin och i liten omfattning utifrån medvetna val baserade på vetenskapligt 
producerad kunskap. Rosens utgångspunkter syns tydligt på det sätt han och 
hans kollegor presenterar sina resultat. De pekar konsekvent på socialsekre-
terarnas osäkerhet i arbetet och deras brist på kunskap om insatsernas resul-
tat.  

I Rosens arbete går det skönja en relativt oreflekterad hängivenhet till det 
rationella sociala arbetet. Denna hängivenhet är bland annat synlig i hur lätt 
Rosen antar att införandet av ett systematiskt dokumentationsinstrument i 
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praktiken skulle ändra socialsekreterarnas syn på vetenskapligt producerad 
kunskap. Rosens argument går i stort ut på att om socialsekreterarna använ-
der systematiska dokumentationsinstrument i utredningsarbetet så kommer 
de också att använda sig av vetenskapligt producerad kunskap. Skälet till att 
de idag inte använder sig av den kunskapen beror på, enligt Rosen, att de 
inte kan relatera klientens problematik till den vetenskapligt producerade 
kunskapen eftersom klientens problematik inte finns systematiserad. Givet 
denna systematik kommer de att se värdet av den vetenskapligt producerade 
kunskapen. Ytterligare en kritik av Rosens arbete är att han inte har intresse-
rat sig för den kunskap som socialsekreterarna faktiskt använder sig av i 
beslutsfattandet. Rosens studier omfattar primärt frågor som berör socialsek-
reterarnas val av kunskapskällor för att motivera sina beslut i utredningsar-
betet samt hur dessa beslut länkas till varandra under utredningsarbetet.  

Som tidigare nämnts har det varit svårt att finna studier som explicit utgår 
från socialsekreterares kunskapsanvändning i utredningsarbetet. I litteratur-
genomgången har det framgått att de studier som berört detta område på ett 
eller annat sätt har inbegripit ett aktivt deltagande av Rosen. På grund av det 
begränsade antalet studier samt att socialsekreterares kunskapsanvändning 
inte endast kan begränsas till det sociala utredningsarbetet, är det av vikt att 
också studier om hur socialarbetare på ett mer generellt plan använder sig av 
kunskap i praktiken redovisas. Även om det inte är den generella kunskaps-
användningen i socialt arbete som utgör denna studies huvudsakliga fokus så 
utgör den ändå en viktig del av referensramen. 

 

3.2.2 Kunskap och kunskapsanvändning i praktiskt socialt arbete 
Under följande rubrik redovisas studier som undersökt socialarbetares kun-
skapsanvändning. Redogörelsen har delats in under tre huvudrubriker som 
tillsammans representerar olika aspekter av socialarbetarnas kunskapsan-
vändning. Först ut följer en redogörelse för de studier som undersökt hur 
forskningsresultat används i praktiskt socialt arbete samt på vilket sätt soci-
alarbetare kommer i kontakt med forskning. Nästa aspekt av socialarbetarnas 
kunskapsanvändning utgörs av en mer generell beskrivning av hur socialar-
betare söker kunskap. Här redovisas de studier som undersökt vilka kunska-
per socialarbetare använder sig av i sitt arbete. Underlaget är begränsat och 
diversifierat vilket avspeglar de studier som undersökt dessa aspekter av det 
sociala arbetet. Kapitlet avslutas med en redogörelse av de studier som be-
skrivit hur kunskap används i arbetet. I dessa studier går det att skönja vad 
som är viktiga kunskaper för att bedriva ett ändamålsenligt socialt arbete. 
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Hur socialarbetare kommer i kontakt med och använder sig av forsknings-
resultat 
I en tidigare refererad studie redogör Bergmark och Lundström (2000) för 
hur socialarbetare inom individ- och familjeomsorgen ser på vetenskaplig 
kunskap i relation till sitt arbete. I sin enkätstudie har forskarna tillfrågat 442 
socialarbetare vid 12 kommuner i Sverige om frågor kring: vilken utbildning 
de har, vilka kurser de gått, vilka tidskrifter och böcker de läst samt hur de 
ser på kunskaper de har och vilka de efterfrågar. Studiens resultat visar att 70 
procent av socialarbetarna anser att den egna och kollegors erfarenhet är den 
viktigaste kunskapskällan. Övriga kunskapskällor är socionomutbild-
ning/grundutbildning, 23 procent och internutbildning/egna studier, 7 pro-
cent. Forskarna ställde också frågor om hur ofta socialarbetarna läser facklit-
teratur med relevans för arbetet samt hur ofta de läser vetenskapliga tidskrif-
ter som berör det sociala arbetet. Av socialarbetarnas svar visade det sig att 
socialarbetarna nästan inte läser några vetenskapliga tidskrifter alls, huvud-
delen av dem visste inte om att de av forskarna nämnda tidskrifterna existe-
rade9. Studien visar att socialarbetare sällan söker kunskap som ligger utan-
för den egna erfarenheten, i den mån detta görs så finns det lite stöd för att 
det är den vetenskapliga kunskapen som socialarbetare söker. Den slutsats 
som därmed kan dras är att resultat genererade från vetenskapliga studier har 
liten inverkan på det arbete som bedrivs av socialarbetarna i individ- och 
familjeomsorgen. 

Walter et al. (2004) har i en studie undersökt hur socialarbetare i England 
tar del av forskningsresultat samt hur den använder sig av dessa resultat i 
arbetet. Studien baseras på en forskningsgenomgång av de engelska studier 
som undersökt socialarbetares forskningsanvändning. Av de genomgångna 
studierna går det inte att fastställa hur många socialarbetare som använder 
sig av vetenskaplig kunskap eller hur ofta det sker. Det som däremot fram-
går, dock utan någon möjlighet till jämförelse, är olika vägar varmed social-
arbetare kan få tillgång till forskningsresultat. På liknande sätt framgår det 
inte om det sätt varmed forskningsresultat kan användas i arbetet är syno-
nymt med hur kunskapen faktiskt används. I den mån det framgår några 
exempel på hur forskning använts visar det sig att forskningsresultat primärt 
har använts för att utveckla policy, som understöd av strategiska satsningar 
samt för att utveckla nya arbetsrutiner. Exempel på där forskningsresultat 
har använts i det direkta klientarbetet förekom nästan inte alls.  

                                                        
9 De tidskrifter med vetenskaplig status som forskarna angivit i enkäten var: Nordisk Sosialt 
Arbeid, Socialvetenskaplig tidskrift, Skandinavien Journal of Social Welfare.  
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Hur söker socialarbetare sin kunskap? 
I likhet med de studier som studerat hur socialsekreterare använder sig av 
kunskap i utredningsarbetet, har det varit svårt att finna studier som under-
sökt vilka kunskapskällor socialarbetare använder sig av i arbetet.  

DeMartini och Whitbeck (1987) har undersökt vilka kunskapskällor som 
socialsekreterare anser är viktiga för sitt yrkesutövande. I en enkät ombads 
90 socialsekreterare bedöma olika kunskapers relevans för det egna arbetet. 
Sammantaget identifierades åtta kunskapskällor: personlig erfarenhet, prak-
tisk erfarenhet, masterutbildning, grundutbildning, kollegor, ledning, förläs-
ningar och böcker/artiklar/manualer. Den kunskapskälla som ansågs vara 
den enskilt viktigaste kunskapskällan i arbetet var den praktiska erfarenhe-
ten, tätt följd av masterutbildningen och arbetsledningen. Minst använd var 
grundutbildning och böcker/artiklar/manualer. De kunskaper som ansågs ha 
störst relevans för arbetsuppgifternas genomförande var: den personliga 
erfarenheten, därefter praktisk erfarenhet, grundutbildning och kollegornas 
erfarenhet. De kunskapskällor som ansågs ha liten betydelse för arbetsupp-
giftens genomförande var föreläsningar och böcker/artiklar/manualer. I stu-
dien ställdes också frågor om på vilket sätt olika kunskapskällor användes i 
arbetet. Socialarbetarna fick förhålla sig till två variabler: direkt praktisk 
användbarhet och konceptuell nytta (d.v.s. förståelsen för ett visst fenomen). 
Den praktiska erfarenheten var den kunskapskälla som hade störst praktisk 
användbarhet medan masterutbildningen i första hand bidrog till socialsekre-
terares förståelse av det fenomen de arbetade med. Sammantaget ansågs de 
formella kunskaperna bidra till konceptuell nytta medan de praktiska kun-
skaperna ansågs bidra till praktisk användbarhet. 

Tydén et al. (2000) har i en studie om hur socialsekreterare söker infor-
mation i klientarbetet kunnat identifiera liknande kunskapskällor. Klienten, 
livserfarenhet och kollegors erfarenhet ansågs som de viktigaste hos samtli-
ga av de intervjuade socialarbetarna. Även egen reflektion och handledning 
kom högt på listan av primära kunskapskällor. Grundutbildning hade en 
mindre betydelse i synnerhet hos socialsekreterare med lång yrkeserfarenhet. 
Överlag ansågs forskningsresultat ha en mycket begränsad inverkan på soci-
alsekreterarnas arbetssätt. I den mån denna kunskap inhämtades skedde det 
främst genom tidskriften Socionomen. Även skönlitteratur ansågs av social-
sekreterarna som viktig för den egna kunskapsinhämtningen.  

Landau (2000) har studerat hur socialarbetare på gruppledar- och gräs-
rotsnivå söker kunskap för att få stöd för de etiska dilemman som de kom-
mer i kontakt med i arbetet. Med etiska dilemman menas förhållanden som 
omfattar till exempel behovsuppfattningar, värderingar, resultat av insatsen 
med mera. Studien baseras på intervjuer med 14 gruppledare och 18 social-
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arbetare vid 14 olika sjukhus i Israel. Av studien framgår det att det finns en 
avsevärd skillnad mellan hur gruppledare och socialarbetare söker kunskap. 
Gruppledarna förlitar sig i hög grad på den egna kunskapen och tar ett stort 
personligt ansvar för sina beslut. De vägleds primärt av lagstiftningen och de 
söker i begränsad omfattning kunskap för att fatta beslut hos klienten och 
dennes familj. Socialarbetarna tenderar att i högre grad än gruppledarna söka 
kunskap i etiska dilemman hos auktoriteter inom den egna organisationen. 
Exempel på auktoriteter är: psykologer, medicinska team och så vidare. 
Strävan att upprätthålla och behålla en hållbar relation till klienterna och 
deras familjer är också högre hos socialarbetarna än hos gruppledarna. Enligt 
Landau (2000) är de olika strategierna för att söka kunskap om etiska di-
lemman ett utslag av att de professionella saknar kunskaper om teorier, reg-
ler och principer för ett etiskt förhållningssätt. Denna brist kan avhjälpas 
genom att utbildningarna i större utsträckning än idag tillgodoser socialarbe-
tare med kunskap för att hantera de etiska dilemman som de senare kommer 
i kontakt med. 

Även McAuliffe och Sudbery (2005) har undersökt denna aspekt av soci-
alt arbete. Av de 30 socialarbetare som deltog i studien uppgav samtliga att 
de saknade både stöd och kunskaper i etiskt problematiska situationer. Trots 
denna upplevda brist valde mindre än hälften av socialarbetarna att vända sig 
till ledningen för att söka stöd och råd i dessa situationer. Majoriteten valde 
istället att använda sig av kollegor eller egna familjemedlemmar. I artikeln är 
författarna kritiska till att en så etiskt intensiv verksamhet som socialt arbete 
nästan helt tycks sakna kunskaper om och rutiner för att handskas med de 
många etiskt problematiska situationer som socialarbetare dagligen kommer 
i kontakt med. För författarna är det självklart att kunskaper och färdigheter i 
att handskas med etiska dilemman är en central kunskap i praktiskt socialt 
arbete. Att då huvuddelen av socialarbetarna saknar denna kunskap indikerar 
en tydlig kunskapsbrist som måste åtgärdas (a.a. s. 39).  

Kunskapsanvändning i praktiskt socialt arbete 
Saltman och Greene (1993) lät 255 socialarbetare läsa och bedöma den prak-
tiska relevansen av den kurslitteratur om mänskligt beteende som engelska 
masterstudenter i socialt arbete (MSW) läste i utbildningen. Med utgångs-
punkt från den egna erfarenheten menade majoriteten av socialarbetarna att 
litteraturen hade en hög relevans för praktiskt socialt arbete. Dock uppgav en 
tredjedel av socialarbetarna att litteraturen gjorde lite för att öka kunskapen 
om mångkulturellt socialt arbete. Enligt Saltman och Greene är det centralt 
att de teorier som studenterna undervisas i är relevanta för praktiskt socialt 
arbete, inte bara för att ge stöd i arbetet utan också för att de teorier som 
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studenterna lär sig sedan kommer att följa dem under hela deras verksamma 
arbetsliv. Av det skälet rekommenderar Saltman och Greene att utbildningar 
i socialt arbete bör undervisa studenterna i ett flertal och mångskiftande teo-
rier. Detta menar författarna kommer att göra studenterna bättre skickade att 
möta den mångskiftande problematik som de senare kommer att ställas inför. 

Att de teorier som studenter i socialt arbete utbildas i har betydelse för 
deras yrkesutövande bekräftas också av Olsson (1993) och Ljunghill och 
Olsson (1999). Olsson (1993) har i en studie kommit fram till att socialarbe-
tare simultant använder sig av flera olika teorier i arbetet. Detta gör de i 
många fall utan att själva vara medvetna om det. Dessa teorinät beskriver 
Olsson som naiva teorier (a.a. s. 5). Sammantaget kunde Olsson identifiera 
att de dominerande teoretiska antagandena hade sitt ursprung i socialpsyko-
logisk teoribildning, psykodynamisk teori samt social inlärningsteori och 
behavioristisk handlingsteori. Distinktionen mellan dessa olika teoretiska 
antaganden saknades dock i stort, ofta förekom sammanblandningar av olika 
teoretiska riktningar både i de olika förklaringsmodellerna och i behand-
lingsmodellerna (a.a. s. 15). Av Olssons studie att döma utförs det sociala 
behandlingsarbetet i ett spektrum av utgångspunkter där normativa och teo-
retiska antaganden är vägledande för socialarbetarnas arbetssätt. Även om 
dessa arbetssätt präglas av individuella antaganden, så är de kollektivt accep-
terade. Olssons resultat är intressant då det nyanserar bilden av att socialar-
betaren använder sig av diffusa teorier och målsättningar i klientarbetet (se 
t.ex. Sunesson 1985).  

I Ljunghill och Olssons (1999) studie använder sig författarna av den av 
Heiders (1958) härstammande heuristiska begreppet naiva teorier för att 
beskriva arbetssituationen vid en individ- och familjeomsorgsförvaltning där 
de delat upp arbetet på beställare och utförare. Studien visar att socialarbe-
tarnas personliga teorier har betydelse för utformningen av deras arbetsme-
toder samt för hur problem och motsättningar i teamen uppkommer och han-
teras. Olika kulturer och samspelet i teamen har också betydelse för hur teo-
rierna utformas. Enligt Ljunghill och Olsson utvecklar teamen olika strategi-
er för att balansera den teoretiska mångfald och de olikheter som detta inne-
bär både inom teamet och i förhållande till andra team inom verksamheten.  

Scourfield (2002) har studerat hur socialarbetarnas värderingar och kun-
skaper om kön och könsroller påverkar deras arbete med familjer som varit 
utsatta för våld inom familjen. En central frågeställning i Scourfields studie 
är om det existerar en yrkesgemensam föreställning avseende förhållandet 
manligt och kvinnligt bland socialarbetare. Att sådana typer av yrkesgemen-
samma föreställningar existerar i socialt arbete har tidigare dokumenterats 
bland annat av Carew (1979) och Philip (1979). Sourfield (2002) kunde till 
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skillnad från i synnerhet Philips, inte finna något som tyder på att de social-
arbetare som ingick i studien skulle ha samma uppfattning om det typiskt 
manliga eller det typiskt kvinnliga. Det han däremot kunde konstatera var att 
det existerade en gemensam föreställning om att det sociala arbetets primära 
uppdrag var att hjälpa de utsatta och inte förövarna. Konsekvensen av det 
blev att förövarna (männen) lämnades utanför biståndet, som istället uteslu-
tande kom de utsatta kvinnorna och barnen till del. Enligt Sourfield tyder en 
sådan föreställning på att pratiskt socialt arbete utgår från att sociala problem 
beror på individuella faktorer och inte strukturella. Det vill säga, det är indi-
viden som är i fokus för insatsen inte de sociala och politiska strukturerna. 

Att socialarbetare tenderar att utgå från individuella faktorer i arbetet med 
klienterna bekräftas också av Hawkins, Fook och Ryan (2001). Hawkins et 
al. har i en studie av hur Australiska socialarbetare beskriver sitt arbete visar 
att de individuella förklaringsgrunderna helt dominerar socialarbetarnas 
språkbruk. Enligt forskarna gick det inte att inom ramen för socialarbetarnas 
språkbruk identifiera några specifika teoretiska antaganden som understödde 
dessa förklaringsmodeller. Däremot fanns ett tydligare samband mellan valet 
av förklaringsmodeller och de verksamhetsunderstödda föreställningarna 
som bland annat finns manifesterad i lagtext och policydokument. Andra 
uttalanden som dominerade socialarbetarnas språkbruk var termer som är 
indikationer på ett traditionellt professionellt språkbruk. Exempel på sådana 
begrepp var: medling, perspektiv, rådgivning, ekonomiska och sociala bris-
ter, problem, självkänsla, dynamik och så vidare. Hawkins och hans kollegor 
är kritiska till det förvaltningsperspektiv som dominerar socialarbetarnas 
språkbruk. De menar att ett sådant språkbruk är liktydigt med ett icke jämlikt 
och distanserat förhållande till klienterna (a.a. s. 10). I artikeln efterfrågar 
forskarna ett ändrat språkbruk som sätter fokus på social rättvisa och inte 
manifesterar redan existerade föreställningar om avvikande beteenden och 
utanförskap.  

Segraeus har i en studie från 1993 studerat socialarbetares kunskap och 
erfarenhet i institutionell missbrukarvård. Av studien framgår det att det 
existerar en skiljelinje mellan hur den professionelle och den mer amatöris-
tiska socialarbetaren ser på missbruk. I forskarens samtal med representanter 
från amatöristisk och AA-inspirerade missbruksvård framgår det att de and-
liga aspekterna har en central betydelse för hur de ser på missbruket. Detta 
får också betydelse för behandlingen. Den dominerande föreställningen i den 
amatöristiska missbruksvården är att behandlingen bör inriktas mot existen-
tialistiska frågeställningar där det gäller att ge människor en chans att välja 
tillfrisknande. Övertygelsen är att missbruket är en sjukdom och att det är 
denna sjukdom tillsammans med de individuella faktorerna som gör att indi-
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viden utvecklar sitt missbruk. I forskarens samtal med representanter från 
den professionella missbruksvården saknar andligheten helt stöd. Här beto-
nades istället en humanistisk/psykodynamisk människosyn (a.a. s. 91). Även 
kunskap i teoretiska förklaringsmodeller ansågs viktiga, i synnerhet psyko-
logisk teoribildning. Men missbruket kan inte endast förklaras av individuel-
la faktorer även sociala faktorer på strukturell nivå ansågs ha betydelse. För 
de intervjuade socialarbetarna i den professionella missbruksvården är det 
just kombinationen av psykologiska och sociala faktorer som är nyckeln till 
förändring. För behandlingens vidkommande innebär det att behandlaren 
måste ha kunskap i på vilket sätt psykologiska och sociala faktorer påverkar 
individens handlingsutrymme och utifrån denna kunskap finna individuellt 
anpassade vägar ut ur missbruket. 

Nimmagadda och Cowgers (1999) har studerat betydelsen av 
kulturkompetens för att bedriva ett ändamålsenligt socialt arbete. Forskarna 
följde en etablering av en alkoholklinik i Indien med förebild i en 
amerikansk behandlingsmodell. Studien visar att trots intentionen att 
bibehålla behandlingsmodellens särdrag tvingades socialarbetarna successivt 
förändra verksamheten för att anpassa den till de lokala förutsättningarna. 
Enligt forskarna har detta att göra med att verksamheten saknar mening om 
inte de kulturella förhållandena är sådana att de överensstämmer med de 
förutsättningar som verksamheten är uppbyggd kring. Forskarna förvånades 
över med vilken intensitet socialarbetarna arbetade för att anpassa 
verksamheten till de förutsättningar som den lokala kulturen innebar: 
 

As these workers were interviewed and observed, one could see how 
their feelings, values, life history, practice experience, formal knowl-
edge and internalized mentors seem to operate with one another for 
practice to emerge. 

(Nimmagadda & Cowger, 1999, s. 273) 
 

En intressant observation är att trots att socialarbetarna utbildats på den spe-
cifika behandlingsmodellen samt att de inledningsvis trodde på dess använd-
barhet under indiska förhållanden var de mycket effektiva i att modifiera den 
kunskapen till den lokala kulturen. Forskarnas slutsats är att den lokala kul-
turen i kombination av socialarbetarnas kulturkompetens är så kraftfull att 
den överskuggade den formella kunskapens begränsade kunskapshorisont.  

Även Bergström och Fog (1996) har studerat betydelsen av att socialar-
betarna har kunskap i den kultur där det sociala arbetet bedrivs. Deras studie 
utgår från frågeställningen: vilken betydelse har kunskapen om de lokala 
förhållandena för att bedriva ett effektivt socialt arbete? Forskarnas arbete 
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sträcker sig över flera år och inbegriper flera olika metoder för empirisk 
insamling, bland annat observationer och gruppdiskussioner. Bergström och 
Fogs primära forskningsresultat är att kulturkompetens är en central be-
ståndsdel i ett yrkeskunnande i socialt arbete. Framför allt innebär det att 
socialarbetarna har en insikt i de lokala förutsättningarna och är förtrogen 
med de livsvillkor och de önskningar om vad som anses som ett gott liv i 
den miljö där individen befinner sig. Utan denna kunskap riskerar insatserna 
att bli verkningslösa.  

Sheppard, Newstead, DiCaccavo och Ryan (2000; 2001) samt Sheppard 
och Ryan (2003) har i flera artiklar redogjort för socialarbetarnas kognitiva 
processer i arbetet med klienterna. En av slutsatserna som återkommer i 
artiklarna är nödvändigheten av en kunskapsbas i socialt arbete som utgår 
från processkunskap (process knowledge). Processkunskap innebär att soci-
alarbetaren fokuserar på beslutsprocessen. Motsatsen till denna kunskap är 
den produktiva kunskapen, där resultatet av insatsen är överordnat sättet 
varmed resultatet uppnås. Att äga processkunskap innebär en förmåga att 
reflektera och systematiskt bearbeta centrala aspekter av problemets upp-
komst för att slutligen föreslå den optimala insatsen för att motverka det 
uppkomna problemet. Att reflektion utgör en viktig aspekt av socialt arbete 
är inget nytt i Sheppards arbete. Redan 1995 menade Sheppard att den nog-
granne socialarbetaren bör utforma sitt arbete som kvalitativa forskare (prac-
tical qualitative researcher) (Sheppard 1995). Senare har även Shaw (1996), 
White (1997) och Munro (1998) följt denna idé. Enligt Sheppard (a.a.) finns 
det stora likheter mellan socialarbetarnas kognitiva processer och de proces-
ser som kvalitativa forskare använder sig av. Skillnaden är den att forskaren 
bedriver ett mer noggrant och systematiskt reflektionsarbete än socialarbeta-
ren. Detta är dock något som socialarbetaren kan utveckla, menar Sheppard. 
Genom att göra socialarbetarna medvetna om processens betydelse i arbetet 
kommer de att öka sin förmåga till systematisk reflektion. Detta ger goda 
förutsättningar för ett mer ändamålsenligt socialt arbete än vad som är möj-
ligt genom att bara förlita sig på formell kunskap. En liknande ståndpunkt 
som Sheppard har tidigare deklarerats av Rein och White (1981). De argu-
menterar för att forskning i socialt arbete bör bedrivas på fältet av personer 
som själva arbetar i praktiken. Deras ståndpunkt kan liknas vid Sheppard i 
det att de menar att kunskap i forskningsmetoder och förmåga att bedriva 
forskning är en väsentlig kunskap som bör finnas bland socialarbetare.  

Sheppard et al. (2000) har i en studie kartlagt socialarbetares arbetssätt. I 
studien presenterade forskarna tre fiktiva fall för 21 socialarbetare. Med 
utgångspunkt från dessa fall fick socialarbetarna i uppdrag att redovisa hur 
de skulle handla i dessa ärenden om de mötte dem i sitt arbete. Av studien 
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framgår att socialarbetarnas arbetssätt i stort följde samma mönster. Sam-
mantaget kunde forskarna identifiera fem olika steg. Det första steget inne-
bar att socialarbetarna kritiskt värderade den information de tagit del av. 
Andra steget innebar att socialarbetarna gjorde en särskillnad mellan viktig 
information och mindre viktig information. I steg tre undersöktes den vikti-
gaste informationen mer grundligt och granskades kritiskt. Steg fyra innebar 
att informationen utvärderas och i steg fem byggde socialarbetarna upp hy-
poteser på grundval av resultatet från utvärderingen. Av materialet kunde tre 
olika hypoteser identifieras. Dessa benämndes: delhypoteser, hypoteser om 
helheten och spekulativa hypoteser. Med dessa hypoteser som grund vaska-
des sedan de mest relevanta åtgärderna fram.  

För Sheppard och hans kollegor är socialarbetarnas processkunskap en 
viktig kunskap i praktiskt socialt arbete. Uppfattningen att systematisk re-
flektion är en väsentlig del i praktiskt socialt arbete delas också av andra. 
Företrädare för ett evidensbaserat socialt arbete är i likhet med Sheppard 
angelägna om att socialarbetare har kunskaper i forskningsliknande metoder 
(Rosen, Proctor & Staudt, 2000). Gemensamt för dessa två inriktningar är 
kravet på systematisk dokumentation. Skillnaden ligger i att Sheppard et al. 
betonar reflektion som centralt inslag i socialarbetarnas metodkunskaper 
medan den evidensbaserade ansatsen betonar en mer åtgärdsinriktad metod-
användning. Metodkunskap innebär i detta hänseende att socialarbetarna 
skall kunna ställa olika effektstudier mot varandra och på så sätt vaska fram 
de mest relevanta insatserna i relation till det aktuella ärendet. 

 

3.3 Sammanfattning 
Av litteraturundersökningen framgår att studier om socialsekreterares kun-
skapsanvändning i utredningsarbetet är sällsynta. I Sverige saknas till exem-
pel den typen av studier helt. Detta innebär dock inte att vi helt saknar kun-
skap om utredningsarbetet, flera studier har nämligen undersökt frågan. Men 
det vi saknar kunskap om är vilka kunskaper som vägleder socialsekreterar-
na i utredningsarbetet samt hur dessa kunskaper kommer till användning i 
utredningsarbetet. Rosen (1994); Zeira och Rosen (1999) har på den interna-
tionella arenan undersökt denna fråga, men den kunskap dessa studier acku-
mulerat är begränsad och i viss mån föråldrad. Den begränsande kunskapen 
om socialsekreterares kunskapsanvändning i utredningsarbetet innebär att vi 
saknar kunskap om en viktig del i den svenska socialtjänstens arbete.  

En vidgad litteraturundersökning på en mer generell nivå visade även den 
att antalet studier som empiriskt undersökt socialarbetares kunskapsanvänd-
ning är begränsat. Ytterligare en komplikation är att praktiskt socialt arbete 
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bedrivs i en stor mängd verksamheter och att det ibland varit svårt att på den 
internationella arenan avgöra om de undersökta verksamheterna motsvarar 
den svenska socialförvaltningen. Av det skälet har de refererade studierna 
inte begränsats utifrån vilken verksamhet de undersöker utan vad de under-
söker. Detta innebär att en stor del av de studier som empiriskt undersökt 
socialarbetarnas sätt att förhålla sig till olika former av kunskap i socialt 
arbete har ingått i denna kunskapsöversikt.  

Kunskapsanvändning i utredningsarbetet 
Rosen (1994) har i sina studier visat att socialsekreterare använder sig av en 
stor mängd kunskapskällor i utredningsarbetet. Dock finns det vissa kun-
skapskällor som används flitigare än andra. Dessa kunskapskällor är: teore-
tiska föreställningar, normativa värderingar och instrumentella antaganden. 
Till de kunskapskällor som används minst är de som baseras på: resultat från 
empiriska studier, personlig erfarenhet och klientens egna önskningar. Dess-
utom visar Rosens studier att socialsekreterarna i begränsad omfattning är 
benägna att redovisa på vilket sätt de valda kunskaperna används som be-
slutsunderlag i utredningsarbetet.  

Sammantaget drar Rosen och hans kollegor slutsatsen att det i utred-
ningsarbetet saknas kunskaper om systematisk dokumentation samt att soci-
alsekreterarna baserar sina beslut på utomvetenskaplig kunskap. Detta är 
enligt dessa forskare förmenande ett allvarligt problem, då det innebär att 
klienterna utsätts för beslut som baseras på en vag och tvivelaktig kunskaps-
grund. Vägen ur detta problem anser de är en utökad användning av syste-
matiska dokumentationsinstrument i utredningsarbetet samt att socialsekrete-
rarna blir duktigare på att inhämta kunskaper som baseras på vetenskap och 
beprövad erfarenhet. 

Kunskapsanvändning i socialt arbete 
Av de refererade studierna framgår att de kunskaper som socialarbetare an-
vänder sig av är omfattande och svåröverskådliga. De befinner sig också på 
olika nivåer, att äga kunskap på strukturell nivå innebär att ha kunskap om 
samhälleliga och organisatoriska villkor, att äga kunskap på individuell nivå 
innebär att ha kunskap om individuella förutsättningar och villkor. Utifrån 
Pawson, Boaz, Grayson, Long och Barnes (2003) arbete med att utröna vilka 
kunskaper som är centrala för praktiskt socialt arbete är det rimligt att anta 
att äga kunskap i praktiskt socialt arbete innebär att behärska båda dessa 
nivåer. En central kunskap för all praktik är förmågan att tillämpa kunskap i 
handling. Det är denna förmåga som vi vanligen benämner kunskapsanvänd-
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ning. En praktisk handling innebär alltså inte bara att ha sakkunskap utan 
också att kunna använda sig av den kunskapen i handling.  

I de refererade studierna har forskarna undersökt hur olika former av 
kunskap tillämpas i praktiken. Av Landaus (2000) studie framgår det bland 
annat att tillämpningen delvis kan se olika ut beroende på var i den hierar-
kiska strukturen man befinner sig. Andra faktorer som har betydelse är i 
vilken verksamhet det praktiska sociala arbetet bedrivs samt vilka kunskaper 
som används. Enligt Sheppard et al. (2000) anses till exempel att process-
kunskap är viktigare i verksamheter som bedriver utredningsarbete, medan 
den etiska och normativa kunskapen är viktig för all praktisk tillämpning i 
socialt arbete och i synnerhet för dem som arbetar i en nära relation med 
klienten. Överlag tycks teoretisk kunskap, kulturkunskap och kunskap om 
individuella och strukturella villkor vara en väsentlig del av tillämpningen i 
all form av praktiskt socialt arbete. Dock ser tillämpningen av dessa kunska-
per olika ut beroende på i vilken verksamhet som det praktiska sociala arbe-
tet bedrivs. I behandlingsinriktat socialt arbete visar till exempel Segraeus 
(1993) att kunskap om klientens individuella förutsättningar är viktiga för att 
kunna möta klientens individuella behov och anpassa behandlingen efter 
dessa behov. I en annan studie som fokuserat på socialsekreterares språk-
bruk, visar Hawkins et al. (2001) att socialarbetarna i hög grad använder sig 
av ett språk som relaterar till individuella orsaksfaktorer snarare än struktu-
rella orsaksfaktorer till klienternas uppkomna problematik. Dessa utgångs-
punkter har också rimligtvis stor betydelse för socialsekreterarnas val av 
insats.  
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Kapitel 4 

Studiens teoretiska referensram 
 

Inledning 
Avhandlingens syfte är att beskriva och analysera socialsekreterares kun-
skapsanvändning i utredningsarbetet. I detta kapitel presenteras den teoretis-
ka referensram som utgör underlag för att analysera och tolka studiens empi-
riska resultat. Den teoretiska referensramen redovisas utifrån tre olika in-
fallsvinklar: 
4.1 Kunskapen och dess former 
4.2 Tre perspektiv på kunskapsanvändning 
4.3 Kunskapsanvändning i praktiskt socialt arbete 

Kapitlet inleds med en kort genomgång av kunskapen och dess former. 
Ett genomgående tema i presentationen är distinktionen mellan praktisk och 
teoretisk kunskap. En distinktion som sätter fokus på kunskap både som 
produkt och som redskap i kunskapsanvändningen.  

Under rubriken tre perspektiv på kunskapsanvändning diskuteras studiens 
utgångspunkter avseende: vetenskaplig kunskap i relation till praktisk hand-
ling, tyst kunskap och kunskapsanvändningens förutsättningar. Avsikten 
med denna del är att tydliggöra avgörande ställningstaganden för studiens 
genomförande. 

Den avslutande delen kunskapsanvändning i praktiskt socialt arbete om-
fattar kunskapsanvändning i yrkespraktik med fokus på praktiskt socialt 
arbete.  
 

4.1 Kunskapens former 
Vad är kunskap? Frågan kan förefalla trivial, men den har inget enkelt svar. 
Enligt Nationalencyklopedins ordbok (2003) är kunskap: 
 

(en) välbestämd föreställning om (visst) förhållande eller sakläge som 
någon har lagrad i minnet etc., ofta som resultat av studier 

(Nationalencyklopedin, 2003) 
 
Även om beskrivningen ovan inte ger full täckning för vad som avses med 
kunskap så är den intressant, den speglar nämligen en vardaglig uppfattning 



Studiens teoretiska referensram 
 

 67 

om vad kunskap är för något. Begrepp som ”lagrad” och ”minnet” är något 
som inte bara används för att beskriva kunskap. Beskrivningen kan sägas 
utgöra en sammanblandning av ”kunskap” och ”information”, därför ankny-
ter texten hur vi vanligen beskriver datorns minneskapacitet. Datorn lagrar 
information i minnet. Att likna datorns kretsar vid mänsklig kognition är 
naturligtvis lockande, men en dators kretsar är egentligen någonting helt 
annat än den mänskliga hjärnan. Enligt Säljö (2000) har uppfattningen om 
att kunskap lagras hos individen som en inre kopia av yttervärlden sin plats i 
den rationella kunskapssyn som under stora delar av 1900-talet präglade 
svensk och internationell pedagogik. Denna uppfattning fick dock stå tillba-
ka under 1960-talet och framåt, då den schweiziske forskaren Jean Piagets 
idéer om hur undervisning skall bedrivas och hur vi skall se på lärande starkt 
bidrog till en utvecklad pedagogisk modell (Säljö 2000, s. 57). För Piaget är 
människan kunskapsaktiv vilket innebär att hon skapar meningsfulla helheter 
av det som hon varseblir, och inte som man tidigare antog en inre bild som 
är en exakt avbildning av omvärlden. Människan söker aktivt efter kunskap 
för att till exempel lösa en viss problematik, vilket innebär att den kunskap 
som individen erfar måste ses i förhållande till problemet och inte som en 
neutral bild av omvärlden. Denna beskrivning av hur människan besitter 
kunskap finner inte alls sin motsvarighet i datorns värld. Datorn är snarare 
ett hjälpmedel för individen att lagra information. Användandet av informa-
tionen måste individen stå för. Frågan är då om mänsklig kunskap är möjlig 
utan att vi också tänker in handlings- och tolkningsaspekten? 

En enhetlig definition av begreppet kunskap är knappast möjlig, mer 
fruktbart är det då att tala om olika former av kunskap. En etablerad uppdel-
ning av kunskap företräds av Aristoteles, som anför tre former av kunskap: 
episteme, techne och fronesis (Gustavsson, 2000). En vanlig översättning av 
kunskapsformen episteme är vetenskaplig-teoretisk kunskap. Innebörden av 
denna kunskapsform är den säkra kunskapen, den som skiljer sig från åsikter 
eller att tro på något. Techne är den praktisk-produktiva kunskapen. Denna 
kunskap är förenad med hantverk. Uppdelningen av kunskap som antingen 
episteme eller techne är det som idag vanligen uttrycks som uppdelningen 
mellan teori och praktik. Denna uppdelning och dess innebörd kommer sena-
re att beröras i texten. Fronesis är förbunden med det mellanmänskliga och 
översätts vanligen till praktisk klokhet. Uppdelningen techne och fronesis 
baseras på föreställningen att det existerar två olika slags handlingar, dels 
handlingar som medel för något annat (techne), dels handlingar som innefat-
tar ett syfte och ändamål (fronesis). Uppdelningen kan illustreras på följande 
sätt: 
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 Teori/Praktik 
 
 

Vetenskaplig-teorietisk Praktisk-produktiv Praktisk klokhet 
 
 
 Olika slags handlingar 

 
Figur 4.1: Uppdelning av kunskapsformer (Källa: Gustavsson, 2002, s. 54-55) 

 

4.1.1 Kunskapsformerna och det sociala arbetet 
Som i all annan yrkespraktik har socialt arbete ett komplext förhållande till 
kunskap. Studier om kunskap och kunskapsanvändning i socialt arbete förut-
sätter att forskaren vet vad hon/han skall studera, ett objektivt förhållnings-
sätt till kunskap är knappast möjligt. I detta avsnitt kommer Aristoteles tre 
kunskapsformer att redovisas i relation till praktiskt socialt arbete. Syftet 
med redovisningen är att ge en kunskapsteoretisk översikt av kunskapsfor-
mernas återspegling i praktiskt socialt arbete. 

Vetenskaplig-teoretisk kunskap 
I Ramirez (1995) mycket noggranna genomgång av de aristoteliska kun-
skapsbegreppen framgår det att det existerar en diskrepans mellan den mo-
derna förståelsen av begreppet episteme och den ursprungliga innebörden. I 
den moderna förståelsen betraktas vetenskap och teori som objektiva kun-
skapsresultat. Sann kunskap kan endast uppnås inom ramen för en veten-
skaplig praktik då den förutsätts företräda etablerade forskningsmetoder. 
Verksamheter som saknar förutsättningar för denna kunskapsproduktion 
måste, om verksamheten skall bygga på kunskap, använda sig av tidigare 
akademiskt producerad kunskap. För det sociala arbetets vidkommande in-
nebär det att socialarbetarnas egen erfarenhet inte kan betraktas som kunskap 
eftersom den inte är ett resultat i enlighet med de gängse vetenskapliga me-
todansatserna.  

Aristoteles syn på vetenskaplig kunskap innebär – till skillnad från den 
moderna betydelsen – att kunskapsproduktionen inte endast bedrivs inom 
ramen för vetenskap och forskning. Kunskapssökande för kunskapens skull 
är något som kan företas av nästan alla människor (a.a.). Därmed kan den 
också bedrivas inom ramen för en yrkespraktik vid sidan av den akademiska 
arenan. Men är verkligen den kunskap som produceras för kunskapens skull 
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av intresse för praktiskt socialt arbete? Som tidigare exempel visar värderar 
socialarbetare yrkeserfarenhet högt, medan vetenskapliga resultat sällan 
nämns som viktiga utgångspunkter för arbetets genomförande. Trots detta 
vet vi från tidigare studier att socialarbetare frekvent använder sig av teori i 
klientarbetet. Kan det vara så att socialarbetare använder sig av vetenskapli-
ga resultat i form av teori, utan att de själva är medvetna om det? Utgår vi 
från Olssons (1993) studie om socialarbetares sätt att förhålla sig till teori i 
arbetet framstår det som en möjlig tolkning. Saltman och Green (1993) visar 
dock på motsatsen. Deras studie pekar snarare på att socialarbetare i hög 
grad är medvetna om teoriernas inverkan på det sociala arbetets genomfö-
rande. En rimligare tolkning, på basis av både Olsson (a.a.) och Saltman och 
Green (a.a.), är att socialarbetare är medvetna om teorins betydelse för det 
sociala arbetet men att de modifierar befintlig teoribildning på ett sätt som de 
upplever bättre motsvarar den verklighet de möter i arbetet. Om så är fallet, 
var går då gränsen mellan den kunskap som är vetenskapligt producerad och 
praktikens sätt att bedriva kunskapsutveckling i socialt arbete? Jo, skillnaden 
ligger i syftet med kunskapen. Praktiken är i första hand intresserad av den 
praktiska nyttan av kunskapen, medan vetenskapen inte alltid är bärare av 
denna nyttofokusering. Detta är den avgörande skillnaden mellan vetenskap-
lig kunskap och praktisk kunskap, enligt Ramirez (1995).  

Praktisk-produktiv kunskap 
Den praktiskt-produktiva kunskapen syftar till att åstadkomma något bortom 
själva aktiviteten, d.v.s. värdet ligger inte i handlingen utan i dess resultat 
(Ramirez, 1995). Aktiviteten förutsätter en vilja, en medvetenhet och en viss 
handlingsfrihet, även slumpen har en viss betydelse för slutresultatet. Andra 
faktorer som är av betydelse för resultatet är individens förmåga att påverka 
omgivningen genom vissa procedurer samt att vara medveten om vilka dessa 
procedurer är och därigenom också förändra/anpassa procedurerna för att 
åstadkomma avsedd förändring (Saugstad, 2002). Den praktiskt-produktiva 
kunskapen är således en reflektiv kunskapsform. Förmågan att använda sig 
av denna kunskap förutsätter praktisk erfarenhet, utan denna erfarenhet sak-
nar individen nödvändig skicklighet för att anpassa procedurerna efter förut-
sättningarna (a.a.). Det är alltså här vi återfinner den procedur för kunskaps-
inhämtning och kunskapsanvändning som är utpräglat praktikrelaterad. Den 
aktivitet som företas inom ramen för den praktiskt-produktiva kunskapen är 
instrumentell i och med att den fokuseras på den färdiga produkten och inte 
processen i sig själv. Hur väl aktiviteten genomförs kan endast bedömas 
utifrån den färdiga produkten. 
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Detta innebär för det sociala arbetets vidkommande att den insats som vidtas 
för att förändra en individs livssituation saknar egenvärde, värdet ligger en-
dast i resultatet av insatsen. Kunskap i enlighet med denna kunskapsform 
kan inte erhållas i en lärare – elevrelation, i ett klassrum utanför det praktis-
ka rummet. Kunskapen förutsätter praktik, där de goda exemplen får stå som 
föredöme för det praktiska utövandet, men inte utifrån betydelsen efterhärm-
ning. Härtill krävs också förmåga till reflektion, då praktikern ständigt ställs 
inför nya situationer som inte är en direkt avspegling av tidigare erfarenhe-
ter. Ser vi till det tidigare resonemanget om skillnaden mellan vetenskapligt 
producerad kunskap och praktikrelaterad kunskap finner vi att socialarbeta-
rens kunskap snarare har sin tillhörighet i den praktiskt-produktiva kun-
skapsformen än i den vetenskapligt-teoretiska. Därmed inte sagt att prakti-
kern saknar förmåga att använda vetenskapliga metoder, men syftet med att 
söka kunskap skiljer sig åt.  

Även om den praktiskt-produktiva kunskapsformen företräder en praktisk 
tillämpning är den inte i sig själv tillräcklig för att beskriva hela den kunskap 
som är av betydelse för praktiskt socialt arbete. Socialt arbete har också en 
etisk dimension och den återfinns inte inom ramen för den praktiska-
produktiva kunskapsformen.  

Kunskap som praktisk klokhet 
Kunskap i form av fronesis är den andra formen av praktisk kunskap. Frone-
sis representerar den etiska, sociala och politiska kunskapsformen. Enligt 
Gustavsson (2000) ansåg Aristoteles att fronesis är en handlingskompetens 
som utgår från en sann förståelse om vad som är bäst för individen och 
mänskligheten i stort. En fronesisk individ är, enligt Saugstad (2002), en 
rättrådig människa som kommer till rätt slutsatser, vid rätt tidpunkt och med 
de rätta argumenten. Till skillnad från den praktiskt-produktiva kunskapen 
ligger värdet i den praktiska klokheten i handlandet självt, d.v.s. resultat av 
handlandet saknar betydelse för hur handlandet bedöms (Ramirez, 1995). 
Den praktiska klokheten är en fråga om en handlingsdisposition, d.v.s. kun-
skapen om hur man bör handla för att göra det som är bra för mänskligheten.  

Silfverberg (1996) tar fasta på fronesis som en adekvat beskrivning av 
yrkesetik. I sin studie av vårdbiträdenas yrkesetiska ställningstagande i hem-
tjänst visar hon på nödvändigheten att handla gott i arbetet med människor 
som befinner sig i en beroendesituation. Yrkesetiken är, enligt Silfverberg, 
synonymt med fronesis eftersom den inte fyller något egentligt syfte utanför 
sig själv. Den kan inte heller definieras i någon universell form. Det handlar 
om ett omdömesfullt handlande som inte kan stipuleras eller manifesteras i 
distinkta regler. För Silfverberg är det goda etiska omdömet centralt för all 
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människovårdande praktik. En slutsats av Silfverbergs resonemang är att 
avsaknaden av ett etiskt omdöme riskerar att leda till en avhumaniserad 
verksamhet, d.v.s. att bemötandet endast bedöms utifrån dess förmåga att 
åstadkomma avsett resultat och inte som ett etiskt förhållningssätt.  

Silfverbergs fokus på yrkesetikens roll i hemtjänstarbetet visar på nöd-
vändigheten att skilja mellan produktiv kunskap och etisk kunskap. Men 
bägge kunskapsformerna är nödvändiga i det sociala arbetet, annars riskerar 
det antingen att hemfalla till ett rent målrationellt arbetssätt eller till rent 
omhändertagande utan någon egentlig ambition till förändring. Med ett allt 
för produktionsinriktat förhållningssätt i en verksamhet som utgår från män-
niskor riskerar andra mer etiska värden att gå förlorade. Den Aristotelska 
kunskapssynen ser inte etik och kunskap som två separerade former. Snarare 
innefattar etiken i själva kunskapsformen.  

De tre kunskapsformer har i detta avsnitt beskrivits som vetenskapligt 
producerad kunskap, produktiv kunskap och etisk kunskap. Syftet med av-
snittet är att visa på den kunskapsbredd som det sociala arbetet består av 
samt på nödvändigheten att ur ett analytiskt perspektiv betrakta socialt arbete 
som någonting mer än bara en tillämpning av vetenskapligt producerad kun-
skap.  
 

4.2 Tre perspektiv på kunskapsanvändning 
Denna del redogör för tre perspektiv på kunskapsanvändning som är av be-
tydelse för analysen av studiens empiriska underlag. De tre perspektiven är: 
1) vetenskaplig kunskap – praktisk handling, 2) tyst kunskap och 3) kun-
skapsanvändningens förutsättningar.  

Det första perspektivet tar sin utgångspunkt i den etablerade föreställ-
ningen att vetenskaplig kunskap bör vägleda professionell praktisk handling. 
Denna föreställning granskas kritiskt, varefter en alternativ tolkning av rela-
tionen mellan vetenskaplig kunskap och praktisk handling föreslås. I nästa 
perspektiv diskuteras föreställningen om att det existerar en kunskap som 
inte kan uttalas. I redovisningen diskuteras och granskas detta perspektiv 
kritiskt. Det tredje perspektivet berör frågan om hur vi erhåller kunskap och 
hur det påverkar kunskapsanvändningen. Frågan om hur vi erhåller kunskap 
anser jag vara viktigt att beakta i en studie av socialsekreterares kunskapsan-
vändning. Hur kunskap erhålls villkorar nämligen hur vi använder kunskap i 
handling. I följande avsnitt framgår att vår kunskapsinhämtning begränsas av 
det sammanhang vi befinner oss i. Kunskapen är på så sätt inte fri, den är 
beroende av en mängd faktorer som vi inte alltid styr över. 
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4.2.1 Vetenskaplig kunskap - praktisk handling 
Ett vanligt sätt att skilja mellan teoretisk kunskap och praktisk kunskap är att 
betrakta den teoretiska kunskapen som vetenskapligt producerad kunskap 
medan praktisk kunskap är den vetenskapliga kunskapen omsatt i praktisk 
handling (Molander, 1988). Enligt Janik (1996) har denna föreställning sitt 
ursprung i Aristoteles kunskapssyn. Men som tidigare redovisats är den aris-
toteliska uppdelningen av kunskap ett finmaskigt teoribygge som inte kan 
reduceras till enkla sakförhållanden. Att med stöd av Aristoteles utgå från att 
den vetenskapliga kunskapen föregår praktisk handling, är att förenkla den 
aristoteliska distinktionen. Trots det har denna tolkning fått en stark genom-
slagskraft i vår förståelse av kunskap. Ett exempel är Socialstyrelsens pro-
gram för nationellt stöd för kunskapsutveckling inom socialtjänsten, där den 
hierarkiska uppdelningen mellan vetenskap och praktik är tydligt. I Social-
styrelsens rapportförslag till programmet framgår att den vetenskapliga kun-
skapsproduktionen är en förutsättning för en kunskapsutvecklad socialtjänst. 
Forskningen förväntas producera evidensbaserad och användbar kunskap om 
insatsernas resultat som sedan skall användas av socialtjänsten i beslut om 
klientinsatser (SoS, 2000:12). Visserligen anses även annan kunskap som 
viktig för en kunskapsutvecklad socialtjänst, men vad den kunskapen är och 
vad som är dess ursprung är svårare att utläsa av rapporten. Att vetenskapligt 
producerad kunskap är den högsta formen av kunskap och därför skall an-
vändas av praktisk verksamhet är en starkt rotad föreställning i den väster-
ländska kunskapstraditionen. Enligt Hallberg (2000) är mycket av vår var-
dagsförståelse präglat av detta förhållningssätt till kunskap.  

Kunskap och profession 
Att vetenskapligt producerad kunskap skall vara vägledande för praktikens 
arbete är ett bärande inslag i många av de professionsteorier som har sina 
rötter i den positivistiska idétraditionen (MacDonald, 1994). Denna kun-
skapsteoretiska föreställning bygger på en uppfattning om att all praktisk 
kunskap i grunden är en tillämpning av vetenskapliga teorier (Rolf et al. 
1993). Vetenskaplig kunskap betraktas här som säker kunskap och bör där-
för utgöra förebild för praktisk yrkesutövning.  

Ett centralt inslag i vetenskaplig kunskap är förmågan till kvalificerad re-
flektion. Enligt positivistisk idétradition består den reflexiva kunskapen av 
en fix massa som finns lagrad inom de vetenskapliga disciplinerna (a.a.). 
Förmågan till reflexiv praktik måste gå vägen via denna vetenskapliga kun-
skap, utan den står praktikern utan förmåga till reflektion. Yrkesområden 
som inte har sin grund i vetenskap och vars reflektion i grunden baseras på 
en vardagsförståelse betraktas utifrån detta perspektiv som en verksamhet 
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utan professionell identitet (a.a.). Uppfattningen om professionalism och 
amatörism har alltså starka beröringspunkter med vår syn på kunskap. Upp-
delningen illustrerar också en socialt konstruerad kunskapshierarki, där den 
vetenskapliga kunskapen anses bättre och verkligare än den praktiska kun-
skapen. Denna rådande kunskapshierarki är så grundmurad att den mycket 
sällan ifrågasätts (Gustavsson, 2000). Söker vi spår efter den finner vi den i 
såväl lönebildningen som skolsystemet. På senare tid har dock detta förhål-
lande ifrågasattas. Inte helt överraskande har uppluckringen av kunskapshie-
rarkin kommit att ske parallellt med att allt fler yrkesverksamheter akademi-
serats (Hallberg, 2000). Sjuksköterskeutbildningen är ett sådant exempel. 
Under 1970-talet övergick sjuksköterskeutbildningen från yrkesutbildning 
till högskoleutbildning (Josefson, 1991). I samband med den ökade akade-
miseringen har uppmärksamheten kring den erfarenhetsbaserade kunskapen 
fått ett allt större utrymme i forskningen (se t.ex. Eliasson, 1996; Josefson, 
1991; Ellström & Ekholm, 2001). Liknande utveckling finns också inom 
pedagogik och socialt arbete (Kokkinn, 1998; Fransson & Lundgren, 2003).  

Med en ökad medvetenhet om den erfarenhetsbaserade kunskapens rele-
vans för praktisk yrkesutövning har förväntningarna på den vetenskapligt 
producerade kunskapens förmåga att utveckla praktiken kommit att minska 
(Hallberg, 2000). Ett mer avslappnat förhållande till vetenskapens roll och 
funktion i förhållande till praktiken har bland annat resulterat i att relationer-
na mellan vetenskap och praktik har öppnats upp till gagn för ett ökat sam-
arbete mellan forskning och praktik. 

Hur vi ser på kunskap har också betydelse för hur vi ser på kunskapsan-
vändning. Väljer vi att endast betrakta vetenskaplig kunskap som kunskap 
innebär det att vi avhänder oss möjligheten att identifiera andra faktorer som 
är av betydelse för praktisk handling. Eftersom jag vill undersöka alla aspek-
ter av praktikens kunskapsanvändning är det nödvändigt att vidga förståelsen 
av kunskap till att även omfatta sådan kunskap som inte med nödvändighet 
är vetenskapligt producerad. Ett sådant perspektiv på kunskap innebär att 
även livs- och yrkeserfarenheter måste räknas som kunskaper för praktisk 
handling. Därför utgår jag från ett perspektiv där teori och praktik ses som 
olika aspekter av kunskap. 
 

4.2.2 Tyst kunskap 
I denna studie sätts stor tilltro till socialsekreterarnas förmåga att språkligt 
förmedla den kunskap som vägleder dem i arbetet. Eftersom det finns en 
utbredd uppfattning om att det existerar en form av kunskap som inte språk-
ligt kan förmedlas är det nödvändigt att i studien sätta fokus på språket som 
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kunskapsförmedlare. Syftet med denna genomgång av språket som kun-
skapsförmedlare är att nyansera bilden av den ”tysta kunskapen”.  

Ber man socialarbetare att redogöra för på vilka grunder de fattar beslut i 
arbetet får man ibland svaret att det inte på något enkelt sätt låter sig beskri-
vas. Men det är inte bara socialarbetare som upplever det svårt att beskriva 
vad de gör eller vilka kunskaper som vägleder dem i handling. Josefson 
(1991) har intervjuat sjuksköterskor om deras arbete. I studien framgår det 
att sjuksköterskorna upplever det svårt att beskriva arbetets innehåll. Vad är 
till exempel innebörden av ”kärleksfull vård”, ”bättre patientvård” eller 
”vård av hela människan”? Vad innebär det för praktisk handling? Kan kun-
skapen om hur man bedriver en kärleksfull vård förmedlas eller är det ett 
exempel på en kunskap som inte kan uttryckas i ord? 

Språket intar en central plats i all utvecklingshistoria vilket gör den spe-
ciellt viktigt att uppmärksamma när vi talar om kunskap (Molander, 1988). 
Enligt Molander kan den språkliga dimensionen av kunskap sägas inneha två 
positioner: Antingen kan kunskapen vara uttalad och benämns då som be-
greppsliggjord kunskap, den teoretiska kunskapen anses vara begrepps-
liggjord kunskap. I den andra positionen betraktas kunskap som outtalad 
(tyst), kunskapen synliggörs då via handling. Den outtalade kunskapen åter-
finns i den praktiska kunskapens domän.  

Uppfattningen att det existerar en outtalad kunskap går inte fri från kritik. 
Rolf et al. (1993) hävdar att uppfattningen om att det existerar en viss form 
av kunskap som inte kan förmedlas är felaktig. Visserligen medger författar-
na att det är svårt att beskriva kärnan i en praktisk färdighet, men de menar 
att slutsatsen att kunskap inte kan förmedlas baseras på en förenklad syn på 
förhållandet mellan kunskap och språk. Enligt Rolf et al. existerar det inget 
ensidigt linjärt samband mellan kunskap och språkligt yttrande. I stället be-
ror svårigheten att beskriva eller kommunicera kunskap normalt på förhål-
landet mellan sändare och mottagare. Vad som kan eller inte kan förmedlas 
beror i huvudsak på sändarens och mottagarens förkunskaper. Att enbart 
inrikta sig på det som förmodas uppkomma genom förhållandet mellan kun-
skap och språk är att helt förbise sändarens och mottagarens roll i kommuni-
kationen (a.a.).  

För att illustrera detta förhållande kan vi för ett ögonblick återgå till Jo-
sefsons sjuksköterskor (Josefson, 1991). Att beskriva kärleksfullhet som en 
central utgångspunkt i sitt arbete kan för en lekman upplevas märkligt. För 
det första, kan man verkligen vara kärleksfull mot en person som man endast 
möter i sin profession, och för det andra vad innebär det att vara kärleksfull, 
hur skall jag handla? För en lekman som saknar utbildning och erfarenhet 
som professionell vårdgivare kan kärleksfullhet snarare ses som ett uttryck 
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för hyckleri och bristande professionell kompetens. För en erfaren vårdgiva-
re kan kärleksfullhet i stället vara av central betydelse som ett nyckelord 
eller som ett förlösande begrepp som sätter ord på ett svårt men för vården 
avgörande förhållningssätt. Men hur kan denna kunskap förmedlas till den 
oerfarne? Här är det lätt att dra slutsatsen att denna kunskap inte kan förmed-
las verbalt, att kunskapen om att bedriva en kärleksfull vård endast kan upp-
nås via egen erfarenhet, men det är denna slutsats som Rolf et al. menar är 
felaktig. Visserligen är den egna erfarenheten viktig, men det innebär inte att 
praktisk kunskap inte kan förmedlas verbalt. Rolfs poäng är följande: Nybör-
jaren förmår inte se vilka handgrepp som är väsentliga därför att; har man 
inte begrepp så ser man sämre. Praktisk verksamhet förutsätter ofta tilläg-
nandet av ett nytt perspektiv och ett nytt språk (a.a.). Utan dessa ”koder” kan 
det som beskrivs av en erfaren sjuksköterska upplevas som svårt att förstå 
för en nybörjare. Men ju mer erfaren nybörjaren blir desto lättare kan 
hon/han uppfatta nyanserna i den praktik som beskrivs.  

Även Molander (1988) är kritisk till att betrakta kommunikation (och 
därmed också kunskapsförmedling) som en enkelriktad förmedling, d.v.s. 
något som överförs från en person till en annan. Molander menar att det är 
mer fruktbart att tala om kommunikation som ett spel (a.a. s. 110). Utgångs-
punkten för detta resonemang är, enligt Molander, hämtat från Wittgenstein 
(1978). Wittgenstein betraktade språket som del av en aktivitet eller en livs-
form, något som inte kan föras in under slutgiltiga kategorier. Nya typer av 
språk, nya språkspel, uppstår och andra föråldras.  

Tyst kunskapsanvändning i utredningsarbetet 
Vår kunskap förmedlas genom språket och genom de handlingar vi företar 
oss. När vi frågar någon om vilka kunskaper som ligger bakom till exempel 
en arbetsmetod så förväntar vi oss begrepp där individen förklarar sitt age-
rande, hur individen handlar ser vi ju. Centralt för denna studie är socialsek-
reterarnas kunskapsanvändning i utredningsarbetet. Om det nu existerar en 
kunskap som inte verbalt kan förmedlas skulle det innebära att en del av de 
kunskaper som vägleder socialsekreterarna i deras beslut inte kan begrepps-
liggöras eller förmedlas till andra. Därmed skulle en stor del av utrednings-
arbetets funktion förfelas. Utredningen syftar ju till att socialsekreteraren 
tillsammans med klienten ska utforma en insatsarsenal som ska resultera i en 
för klienten förändrad livssituation. Argumenten för denna insatsarsenal 
måste motiveras och dessa motiv skall baseras på socialsekreterarens kun-
skap i relation till den information som insamlats under ärendets gång. Om 
en stor del av denna kunskap inte kan begreppsliggöras kan inte heller utred-
ningsuppdraget fullföljas. Utifrån detta sätt att se på utredningens funktion är 
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det nödvändigt att socialsekreteraren så långt som möjligt anstränger sig för 
att begreppsliggöra den egna kunskapen.  

Men att säga att socialsekreterarnas kunskapsanvändning i utredningsar-
betet måste begreppsliggöras är inte detsamma som att säga att all kunskap 
de använder sig av i arbetet kan begreppsliggöras. Exempel på kunskaper 
som är svåra att uttrycka i ord är de omedvetna kunskaperna som empati, 
känslor, med mera. Andra exempel är att jag som socialarbetare får en bra 
kontakt med barn. Jag får dem att känna sig trygga och de är angelägna om 
att berätta för mig om sina erfarenheter. Vilken kunskap ligger bakom en 
sådan kompetens? Egna erfarenheter, formell utbildning, kollegors rådgiv-
ning, facklitteratur, romaner med mera. Spännvidden av influenser kan vara 
flera och det är svårt att ge uttryck för hur jag som individ resonerar i de 
situationer där jag möter barn.  

All kunskapsförmedling oavsett om den handlar om att öka förståelsen av 
våra handlingar för oss själva eller för någon annan, handlar om reflextion 
(Molander, 1998). I reflektionen föds begrepp och därmed också ett språk 
som gör handlingen synlig. Oreflekterad handling gör handlingen till ett 
omedvetet agerande som lika lätt kan vända framgång till misslyckande, 
utan att vi ens är medvetna om det. Sammantaget kan sägas att det visserli-
gen existerar outtalad kunskap men att den outtalade kunskapen kan göras 
uttalad om vi har verktygen. Men det första steget är att vi själva blir med-
vetna om vilka kunskaper vi har och på vilket sätt de vägleder oss i handling. 

För denna studies vidkommande är det väsentligt att betona kunskapens 
språkliga dimension, d.v.s. att de kunskaper vi medvetet använder oss av 
också är möjliga att uttrycka i ord. Att sätta ord på den kunskap som ligger 
till grund för beslut är inte alltid enkel men det är nödvändigt i ett utred-
ningsarbete där resultatet av utvärderingen skall baseras på kunskap. Det är 
primärt av detta skäl som denna studie sätter stor tilltro till socialsekreterar-
nas förmåga att begreppsliggöra sin kunskap. 

 

4.2.3 Kunskapsanvändningens förutsättningar  
I följande del kommer jag att redogöra för hur socialsekreterarnas kunskaps-
användning i utredningsarbetet villkoras av hur de erhåller kunskap inom 
ramen för sin yrkespraktik. Utgångspunkten för denna diskussion är före-
ställning om att individens kunskap är en produkt av dennes interaktion med 
omvärlden. I denna redogörelse utgår jag från ett sociokulturellt perspektiv.  
Enligt Säljö (2000) har sociokulturell teori sin utgångspunkt i den kultur-
historiska forskningstraditionen som utvecklades av L. S. Vygotsky (1896-
1934). Enligt Westerberg (2000) bidrog Vygotskys arbete till ny och insikts-
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full kunskap om hur den sociala och kulturella världen inverkar och påverkar 
individens mentala utveckling (se också Bråten 1998).  

Enligt ett sociokulturellt betraktelsesätt är människan i grunden är en so-
cial varelse som söker sig till andra sociala varelser (Bråten & Thurmann-
Moe, 1998). Detta är ett antagande som det sociokulturella perspektivet delar 
med många andra utvecklingspsykologiska teoribildningar10 (Holzmann, 
1996). Men till skillnad från många av dessa teoribildningar betonar det 
sociokulturella perspektivet inte bara den mänskliga interaktionen som grund 
för individens mentala utveckling utan också som grund för lärande och 
kunskapsutveckling (Säljö, 2000). Vi blir inte bara människor i interaktionen 
med andra människor i vår omvärld, vi får också kunskap om omvärlden 
inom ramen för denna interaktion (Bråten & Thurmann-Moe, 1998). Ut-
gångspunkten för denna interaktion är de kommunikativa processerna. Den-
na process innebär att vi inte bara passivt lär oss av omvärlden utan att vi 
också påverkar och förändrar den omvärld vi befinner oss i. Individen kan 
därför inte undvika att lära eftersom vi ständigt befinner oss i ett socialt 
sammanhang (a.a.). Vi kan ta ställning för eller mot, vi kan välja att inte ta 
del av vad som sägs eller görs, men vi kan inte undvika att påverkas. I det att 
vi påverkas kommer det också att påverka vår syn på omvärlden. 

Meningsbärande redskap 
Enligt sociokulturell teoribildning använder vi oss av kommunikativa red-
skap i det att vi kommunicerar med andra människor (Berger & Luckmann, 
1979). Dessa redskap är både fysiska och språkliga. Exempel på fysiska 
redskap är telefon, datorer och tidningar. Exempel på språkliga redskap är 
siffror, gester och tal. Eftersom våra handlingar förmedlas via dessa redskap 
ses individen och redskapen som en oupplöslig helhet (Wertsch, 1993). De 
redskap vi använder oss av i kommunikationen med andra är visserligen ting 
och därmed avskiljt från individen, men de är trots allt ting som är en pro-
dukt av mänskligt tänkande. De har konstruerats och utvecklats i ett socialt 
och kulturellt sammanhang vilket innebär att de präglas av ett visst betrak-
telsesätt, ett visst sätt att se på omvärlden, och detta får konsekvenser för hur 
vi handlar (a.a.). Det är detta som gör de mänskliga redskapen till medieran-
de artefakter. Den sociala utredningen är ett exempel på en medierande arte-
fakt. Den är konstruerad i ett sammanhang och för ett visst syfte, men den 
får inte bara konsekvenser för utredningens genomförande, den påverkar 
också andra delar av socialsekreterarnas arbete. Som tidigare nämnts utgår 
den sociala utredningen från ett visst språkbruk och som sådan får den också 
                                                        
10 I artikeln hänvisar författaren till Mead (1934) 
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konsekvenser för hur socialsekreterarna i allmänhet förhåller sig till arbetet. 
Exemplen på hur instrument medierar perspektiv på verkligheten som sedan 
får konsekvenser för hur vi agerar i praktiken är många. Westrup (2002) 
beskriver bland annat hur införandet av ett nytt ekonomiskt styrsystem på-
verkar socialtjänstens arbete med barn och ungdomar. På liknande sätt visar 
Blom (1998) hur socialtjänstens anpassning till en s.k. beställar- och utförar-
organisation genomgående får betydelse för socialtjänstens arbete med klien-
terna.  

Kunskapens begränsningar 
Kunskap kan aldrig vara värdeneutral. Kunskap är och förblir intimt knuten 
till argumentation och handlingar som redan existerar i sociala kontexter 
(Säljö, 2000). Detta innebär att ny kunskap bara kan accepteras om den upp-
står i askan av redan befintlig kunskap.  

Enligt sociokulturell teoribildning är kunskap intimt förknippad med 
handling. Vi använder oss av kunskap för att hantera vardagliga problem i 
praktiska situationer. Här är även betydelsen av reflektion central eftersom 
problem och situationer inte kommer färdigförpackade och lätt överskådliga. 
Kunskap är således en individs förmåga att hantera vardagliga situationer. 
Denna förmåga består av såväl faktakunskaper, erfarenhetskunskaper samt 
förmåga till reflektiv problemlösning. Varje användning av kunskap är alltså 
en kreativ och skapande process (a.a.). Det är i denna process som individen 
utvecklar ny kunskap och nya erfarenheter. Men även om lärande och ut-
veckling är sociokulturellt styrda processer som syftar till att bevara de kun-
skaper som kollektivet har skapat, har individen också en viss frihet. Den 
fria tanken begränsas av de föreställningar och försanthållanden som vi bär 
med oss, men de gör oss inte till slavar under de samhälleliga föreställning-
arna. Vår självständighet är resultatet av våra tidigare och nyvunna person-
ligt samlade erfarenheter. Vilka erfarenheter vi har och hur vi förhåller oss 
till dessa ser olika ut från individ till individ och detta gör oss i viss mån 
unika (Lave & Wenger, 1991). Det är denna unika kärna som gör att vi inte 
bara övertar de samhälliga föreställningarna utan att vi också konstruerar 
egna, som i vissa fall helt kan gå emot de etablerade föreställningarna.  

Enligt min uppfattning innebär ett sociokulturellt perspektiv på kunskap 
och lärande att individens kunskap ses som en produkt av det sociala och 
kulturella sammanhang som hon/han befinner sig i. Det innebär bland annat 
att vi inte i någon enkel mening är mottagliga för kunskaper och erfarenheter 
som befinner sig allt för långt från den föreställning av omvärlden som vi 
själva besitter. Hela vår föreställning av omvärlden baseras på tidigare och 
nyvunna erfarenheter. Dessa föreställningar delar vi till stor del med andra 
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människor i vår närhet. Detta är något som är synligt i kollegiala kretsar, på 
vår arbetsplats eller bland vänner. I en yrkesgrupp delar medlemmarna till 
stor del värderingar, föreställningar, kunskaper och begrepp. Dessa gemen-
samma utgångspunkter är mer eller mindre djupt rotade i gruppens grund-
läggande struktur. Om någon utifrån eller en gruppmedlem ifrågasätter dessa 
utgångspunkter kan de bemötas med stort motstånd. Men trots att de gemen-
samma utgångspunkterna fyller en viktig funktion för yrkesgruppens själv-
bild är dessa inte oföränderliga. De förändras ständigt. Nya kollegor anställs 
med nya kunskaper och erfarenheter, nya lagar tillkommer och gamla för-
svinner, nya rön och ny kunskap påverkar föreställningar och därmed också 
gruppens gemensamma utgångspunkter.  

Det sociokulturella perspektivets syn på lärande och kunskapsutveckling 
erbjuder en teoretisk grund för att förstå kunskapsanvändningens begräns-
ningar i yrkespraktik. Perspektivet sätter fokus på att den kunskap som an-
vänds i praktisk yrkesverksamhet inte helt kan frigöras från de sociala och 
kulturella sammanhang som den praktiska yrkesmänniskan befinner sig i. 
Detta innebär att socialsekreterarnas kunskapsanvändning i utredningsarbetet 
i hög grad villkoras av de i verksamheten rådande föreställningarna om vad 
som är betydelsefulla kunskaper i utredningsarbetets genomförande. 
 

4.3 Kunskapsanvändning i praktiskt socialt arbete 
Under följande rubrik kommer kunskapens roll och funktion i relation till 
praktiskt socialt arbete att redovisas och diskuteras. Särskild uppmärksamhet 
ägnas åt reflektionen då den är en viktig del för att förstå hur kunskapen 
kommer till användning i praktiskt socialt arbete. Förutom denna aspekt av 
praktiskt socialt arbete kommer också relationen mellan teori och praktisk 
handling att diskuteras. Avslutningsvis beskrivs två olika former av praktisk 
kunskap i relation till den kunskap som används av socialsekreterarna i ut-
redningsarbetet. 
 

4.3.1 Praktisk kunskap 
Som tidigare nämnts var akademiseringen av socialt arbete startskottet för en 
debatt om det sociala arbetet verkligen var att betrakta som en vetenskaplig 
disciplin eller inte (Parton, 2000; Lyons, 2000). Uppfattningen om det socia-
la arbetets akademiska status delades i debatten in i tre olika ståndpunkter. 
Vissa forskare hävdade att socialt arbete inte är en vetenskaplig disciplin 
andra hävdade att ett vetenskapligt betraktelsesätt i socialt arbete var nöd-
vändigt för att göra slut på chanstagningar och normativa värderingar (se 
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t.ex. Sheldon, 1978). Återigen andra menade att akademiseringen var nöd-
vändig för att utveckla teorier i socialt arbete, men att socialt arbete i grun-
den är en praktisk och normativ verksamhet (se t.ex. Jordan, 1978). Oavsett 
om vetenskap är en del i socialt arbete eller inte så går det inte att bortse från 
att praktisk kunskap är en oupplöslig del av socialt arbete. 

Praktisk kunskap en form av ”know how” 
Praktisk kunskap är enligt Rolf et al. (1993) liktydigt med ”…en individs 
förmåga att handla i enlighet med riktlinjer i form av de sociala regler, kvali-
tetskriterier, värderingar eller standards som uppbärs av aktörer, grupper, 
institutioner eller samhälle och som internaliserats av individen” (a.a. s. 30). 
Denna beskrivning av praktisk kunskap har sitt ursprung i den amerikanska 
filosofens Gilbert Ryles begrepp know how. 

Ryle (1966) är kritisk till föreställningen att tanke och handling är åtskil-
da processer. För Ryle består handling inte av två processer där tänkande 
föregår handling, utan av en, tänkande och handling sker samtidigt. Enligt 
Ryle är know how förmågan att handla rätt eller åtminstone bättre snarare än 
sämre i förhållande till de riktlinjer som handlingen avser. Detta förutsätter 
att handling och tanke sker simultant eftersom all handling är situationsbun-
den. Praktisk kunskap innebär nämligen att aktören har kunskap att anpassa 
sitt handlingsmönster till den uppkomna situationen. Ryle menar att det är i 
handling som individens praktiska kunskap kommer till uttryck. Vår skick-
lighet bedöms nämligen inte av hur vi tänker utan hur vi handlar (a.a. s.41). 

Enligt Ryle kan individen inte tillägna sig know how endast med teori 
som grund, praktisk erfarenhet är förutsättning. Men know how är inget sta-
tiskt tillstånd som man antingen har heller inte har. Att äga förmåga att agera 
i enlighet med regler är till exempel liktydigt med att förvärva ett initialt 
know how. För att bli skicklig krävs en fortsatt praktisk erfarenhet. Förvär-
vandet av ett initialt know how är det första steget för att bli en skicklig ut-
övare. Det är först efter fortsatt praktisk erfarenhet som det är möjligt att bli 
skicklig. Ryles fokus på den praktiska erfarenheten innebär inte att han för-
nekar betydelsen av teori för att utveckla praktisk kunskap (a.a.). Ryle menar 
istället att teoretiserandet i sig självt är en form av praktisk handling. Skill-
naden mellan teoretisk handling och praktisk handling är att individens 
skicklighet inte kan bedömas av hur individen tänker (teoretiserar) utan hur 
hon handlar i praktiken. Teoretiserandets uttryck och bedömningsgrund är 
alltså kopplat till praktisk handling och inte till tänkandet i sig. Know how är 
alltså en avspegling av hur skicklig praktikern är i att använda sig av den 
kunskap som hon/han tidigare har erhållit. 
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Know how och olika former av handling 
Det existerar två former av handling inom ramen för en individs know how: 
(1) vanehandling och (2) intelligent handling. 1) Vanehandlingen skiljer sig 
från intelligent handling i och med att handlingen genomförs rutinmässigt 
och oreflekterat. Vanan att utföra något på ett särskilt sätt är ofta något vi lär 
oss genom att härma andra. Handlingen kan sedan genomföras utan att vi 
behöver ägna någon tanke om vad vi egentligen gör (Ryle, 1966, s. 42). Att 
vi inte är medvetna om hur vi handlar innebär inte att handlingen står utanför 
vår kontroll. Snarare är det så att handlingen fyller en funktion i det aktuella 
sammanhanget men att handlingen är dold för oss. Vi återkommer till det 
något senare. 2) Med intelligent handling avses en medveten handling där 
handlingsmönstret inte är förgivettaget. Även om situationen förändras kan 
vi medvetet anpassa handlingen till den nya situationen utan att handlingens 
resultat avsevärt försämras. Att genomföra intelligenta handlingar innebär ett 
ständigt lärande. 

Genom att peka på skillnaderna är det lätt att tro att vanehandling och in-
telligent handling är helt skilda typer av handlingar, men enligt min uppfatt-
ning så är det inte så. I de sammanhang då vi har att hantera komplexa situa-
tioner är skillnaden mellan intelligent handling och vanehandling näst intill 
upplöst. Vanehandlingen kvarstår visserligen som en icke medveten hand-
ling men har istället tagit form av en understödjande handling. Det innebär 
att vi inte behöver ägna någon uppmärksamhet på handlingen själv, vi kan 
istället rikta all uppmärksamhet mot den handling som är ny för oss eller 
som vi känner oss osäkra inför. Men situationer kan uppstå som innebär att 
det som tidigare utgjorde vanehandling kan övergå till en intelligent hand-
ling om uppmärksamheten riktas mot denna handling. Det är alltså inte 
handlingen i sig själv som bestämmer handlingens karaktär, utan var vi läg-
ger vår uppmärksamhet. Ser vi till socialsekreterarnas kunskapsanvändning i 
utredningsarbetet så uppvisar den både inslag av vanehandling och intelli-
gent handling. Exempel på vanehandling kan vara socialsekreterarens samtal 
med klienten eller på det sätt socialsekreteraren inhämtar information till 
utredningen. En vanehandling kan också vara på vilket sätt utredningen för-
fattas. Exempel på intelligent handling kan vara på vilket sätt informationen 
länkas ihop med Individ- och familjeomsorgens möjliga insatsarsenal, men 
en intelligent handling kan också vara några av de handlingar som ovan be-
skrivits som exempel på vanehandlingar. Vad som är vanehandlingar och 
intelligenta handlingar kan skilja från person till person. En väsentlig di-
stinktion mellan vanehandling och intelligent handling som är av central 
betydelse för kunskapsanvändningen är att vanehandlingen inte är en reflek-
terad handling, d.v.s. socialsekreteraren är inte i handlingen medveten om 
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vilken kunskap som ligger bakom handlingen. Och detta får naturligtvis 
konsekvenser för vad som dokumenteras i utredningen.  

Know how som tyst kunskap 
Det finns flera likheter mellan det som Ryle (1963) benämner vanehandling 
– i synnerhet i egenskap av understödjande handling – och det Polanyi 
(1983) beskriver som tacit knowing. Tacit knowing är en form av praktisk 
kunskap som införlivats av individen i den omfattningen att den övergår från 
att vara medveten till att bli omedveten (a.a. s. 16). En vanlig svensk över-
sättning av tacit knowing är tyst kunskap. Jag kommer att i den fortsatta 
framställningen att använda ursprungsbegreppet ”tacit knowing”. Det finns 
två skäl till det: Begreppet ”tyst kunskap” leder in oss på föreställningen att 
det existerar en outsägbar kunskapsform, vilket, enligt min uppfattning, 
stämmer dåligt överens med Polanyis egen beskrivning av ”tacit knowing”. 
Det andra skälet är den förvirrade debatt som har omgärdat ”tyst kunskap” 
under 1980 och 1990-talet. I denna debatt ansågs den tysta kunskapen vara 
den dominerande kunskapsformen i många verksamheter. Detta gjorde att 
många verksamhetsföreträdare kunde gömma sig bakom den tysta kunska-
pen. Uttrycket bidrog på så sätt till dimridåer, återvändsgränder och diskus-
sioner där man pratade förbi varandra. Uppfattningarna om innebörden av 
uttrycket har varit skiftande och i vissa fall motsägelsefulla (Widinghoff, 
1996; Court 1998). 

För att illustrera vad Polanyi menar med att en kunskap är införlivad kan 
vi utgå från hur vi en gång lärde oss att cykla: Till en början behövde vi tän-
ka på hur vi balanserade cykeln under oss, att inte glömma bort att trampa, 
att hålla farten uppe och att luta cykeln åt det håll vi skulle svänga. Efter-
hand behärskade vi cyklingen allt bättre och vårt beteende blev allt mer 
omedveten. När vi inte längre behöver tänka på aktiviteten ”att cykla” har vi 
uppnått det som Polanyi (1983) definierar som ”tacit knowing”, d.v.s. i akti-
viteten är kunskapen tyst. 

I allt väsentligt överensstämmer Ryle (1963) och Polanyis (1973) upp-
fattningar om att praktisk kunskap är liktydigt med förmågan att handla i 
enlighet med riktlinjer. De skiljer också på handlingar som baseras på know 
how och handling som bara är en effekt av stimuli och respons likt handen 
som lyfts från platta när plattan blir för varm. Det som dock gör Polanyis 
beskrivning av tacit knowing intressant i detta sammanhang är att han går 
längre än Ryle i det att han betonar kunskapsformens understödjande funk-
tion. ”Vi vet mer än vad vi kan uttrycka i ord”, säger Polanyi (1983, s. 4). 
Innebörden av en sådan utsaga är att vi inte med ord kan redogöra för alla de 
ställningstaganden som har betydelse för hur vi handlar i en viss situation, 
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vissa aspekter är i situationen mentalt dolda för oss. Enligt min uppfattning 
behöver det dock inte innebära att vi är helt ovetande om deras existens eller 
att vi inte kan uttrycka kunskapen med ord. I flesta fall handlar det bara om 
att vi i den aktuella situationen inte ägnar någon tanke på dessa aspekter. Vår 
förmåga till ”tacit knowing” gör det möjligt för oss att hantera komplexa 
situationer. Skulle vi inte äga denna förmåga skulle vi förvirra oss in i detal-
jer och på så sätt tappa helheten. I relation till kunskapsanvändning skiljer 
sig ”tacit knowing” från vanehandlingen då den betonar processen av hand-
lingen medan vanehandlingen utgår från moment i handlingens genomföran-
de.  

Ryles och Polanyis kunskapsteoretiska begreppsbeskrivningar utgör vik-
tiga byggstenar till att förstå kunskapsanvändning i yrkespraktik. Genom att 
sätta fokus på handlingen självt och inte på kunskapen bakom handlingen 
problematiserar de uppfattningen om att all handling är ett resultat av en 
medveten process. Ryles och Polanyis resonemang pekar mot att inte alla 
beslut som socialsekreterarna fattar i utredningsarbetet kan härledas utifrån 
en medvetandegjord kunskap. Att beslut inte alltid är en följd av en medve-
ten kunskapsbas är utifrån Ryles och Polanyis definition inget konstigt eller 
problematiskt. Det är bara så det är. Men sett utifrån ett professionsperspek-
tiv är den formen av icke reflekterande förhållningssätt problematiskt. Om vi 
inte vet vilken kunskap som styr vår handling, hur vet vi då att handlingen 
gagnar de resultat vi eftersträvar?  
 

4.3.2 Elementär kontra kvalificerad praktisk kunskap 
Socialt arbete är i grunden en praktisk verksamhet då den utgår från att bistå 
individer och grupper som befinner sig i en socialt utsatt situation (Morén, 
1992; 1996). Som praktisk verksamhet karaktäriseras den av stödjande och 
beslutsfattande åtgärder och styrs av lagar och förordningar, interna regelsy-
stem, samhälleliga normer och värderingar och teoretiska antaganden. Men 
trots denna omfattande arsenal av regler är socialt arbete en verksamhet där 
beslutsfattaren till stor del måste förlita sig på det egna omdömet och förmå-
gan att anpassa insatserna till de individuella behov som finns hos klienten. 
Med utgångspunkt i Polanyi (1946) hävdar Rolf et al. (1993) att det finns det 
ett samband mellan en verksamhets uppdrag och den kunskap som verksam-
hetens företrädare förväntas bemästra. Rolf et al. (a.a.) skiljer mellan två 
praktiska kunskapsformer: elementär praktisk kunskap och kvalificerad 
praktisk kunskap.  
Socialarbetare förväntas ha kunskaper att fördela de sociala rättigheter som 
varje medborgare har rätt till på ett sätt som överensstämmer med lagens 
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intentioner. Eftersom detta sker i en ständigt föränderlig omvärld förutsätter 
det en självständigt handlande socialarbetare med förmåga att identifiera och 
anpassa socialtjänstens insatser efter klienternas individuella behov. Med 
detta som bakgrund är det inte helt missvisande att påstå att den kunskap 
som krävs av socialarbetare är synonymt med kvalificerad praktisk kunskap. 
Kunskapsanvändning i form av kvalificerad praktisk kunskap ställer andra 
krav en vid elementär praktisk kunskap. Här avkrävs inte bara en förmåga att 
använda sig av vetenskapligt producerad kunskap och erfarenhetsbaserad 
kunskap utan också förmågan att reflektera i handling.  

Socialsekreteraren som representant för den kvalificerade praktiska kun-
skapen är en reflekterande individ som utför ett arbete i en socialt och emo-
tionellt komplicerad arbetssituation. Arbetet kräver kunskaper i metod, teo-
retiska förklaringsmodeller, lagstiftning, interna regler och rutiner och nor-
mativa värderingar och ställningstaganden. Det gäller att länka samman skil-
da intressen i form av individuella behov, samhälleliga värderingar och 
verksamhetens mål och riktlinjer till en för individen gynnsam utveckling. 
Detta förutsätter en kvalificerad kunskapsarsenal och en kompetens att i 
relation till klienten omsätta dessa kunskaper i praktisk handling. Av central 
betydelse är socialsekreterarens förmåga till reflektion. 
 

4.3.3 Kunskap i handling 
Enligt Schön (1983) måste en individ som anses vara kunnig i en profession 
behärska de olika situationer som uppkommer inom ramen för denna profes-
sion. Molander (1998) beskriver den kunniga praktikern som en person som 
har tillgång till en repertoar av exempel, bilder, tolkningar och handlingar. 
Enligt Molander har delar av denna repertoar tagits över från den verksam-
hetsgemenskapen som praktikern befinner sig i, andra bygger på egna erfa-
renheter. Eraut (1994) menar i likhet med Molander (1998) att praktiker 
tenderar att använda sig av tidigare erfarenheter i sitt handlande, men att det 
i det också ligger en fara. Praktikerns erfarenheter baseras nämligen ofta på 
specifika erfarenheter, men får en generell innebörd för praktikern i dennes 
arbete. Eraut ifrågasätter inte generaliseringen i sig, den är logisk och nöd-
vändig i en effektiv praktik, menar han. Däremot är han skeptisk till hur 
erfarenheterna kommer till användning, om de är föremål för en kritisk 
granskning eller om de används oreflekterat (a.a. s. 144). För Eraut är prak-
tikerns förmåga till kritisk granskning nödvändig. 
Även för Schön (1983) är praktikerns förmåga till reflektion av central bety-
delse för professionell yrkesutövning. Förmågan till reflektion är en form av 
kunskap som Schön benämner ”reflection-in-action”. Att reflektera i hand-
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ling innebär, enligt Schön, att vi tänker på vad vi gör medan vi gör det (a.a. 
s. 54). Schön skiljer mellan två former av reflektioner: ”Reflection-in-
action” och ”Reflection-on-action”. Reflektion-i-handling innebär att vi tän-
ker på vad vi gör samtidigt som vi handlar. Reflektion-på-handling innebär 
att vi i efterhand reflekterar över vad vi gjort, en skicklig praktiker behärskar 
båda. För Court (1988) förbättrar och utvecklar en skicklig praktiker konti-
nuerligt sitt arbete genom att reflektera över vad som görs samt de kunska-
per, antaganden och värderingar som understödjer handlandet (a.a. s. 143). 
Att reflektera i handling innebär dels ett sätt att bli en skicklig praktiker, men 
det är också ett sätt att vara en skicklig praktiker. För den skickliga prakti-
kern slutar inte att reflektera, tvärt om ökar hennes förmåga till reflektion allt 
eftersom den praktiska kunskapsrepertoaren blir allt mer omfattande. 

Förmågan till reflektion fyller alltså en central funktion i praktisk yrkes-
utövning, vilket naturligtvis får konsekvenser för kunskapsanvändning. Till 
exempel utgör ett oreflekterat förhållningssätt i arbetsprocessen ett hot mot 
kunskapsanvändningens grundläggande beståndsdelar. Med utgångspunkt i 
de ovan refererade forskarnas ställningstagande avseende vad som konstitue-
rar en professionell yrkesutövning kan ett oreflekterat förhållningssätt endast 
leda till arbetsinsatser utan förankring i en medveten kunskapsbas. 

Kunskap om regelsystemet och kompetensen att förändra 
Att olika yrkespraktiker förutsätter olika former av praktisk kunskap visar på 
den praktiska kunskapens spännvidd samt på hur centralt regelsystemet är 
för att fastställa den praktiska kunskapens karaktär.  

Enligt Rolf, et al. (1993) förutsätter olika verksamheter olika former av 
praktisk kunskap. En form av praktisk kunskap som är central för professio-
nell yrkespraktik är den kunskap som innebär att praktikern har förmåga att 
ändra sitt arbetssätt i förhållande till ett ändrat regelsystem. Denna form av 
praktisk kunskap förutsätter att praktikern är väl förtrogen med det rådande 
regelsystemet samt målet med verksamhetens arbete. Men all förändring 
innebär inte att det är individen som anpassar sig till regelsystemet, ibland 
sker också det omvända, d.v.s. att regelsystemet ändras i enlighet med indi-
vidernas agerande. Det typiska för den formen av praktisk kunskap är, enligt 
Rolf et al. att individerna har förmåga att påverka det regelsystem som anger 
som standard för deras praktik. För författarna är detta liktydigt med att in-
dividerna äger kompetens inom det egna området: 
 

Kompetens innebär liksom know how förmåga till problem-
identifiering och problemlösning. Särskiljande för kompetensen är den 
roll reflektion och symbolisering spelar. Kompetens möjliggör en för-
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ändring av know how genom användandet av symboler, teori eller re-
flektion. 

(Rolf et al. 1993, s. 35) 
 
Att äga kompetens är alltså förmågan till att behärska ett know how och 
samtidigt kunna förändra de riktlinjer som denna know how avser. Just den-
na form av kompetens är något som har efterfrågats av forskare i socialt 
arbete. Morén (1992; 1996) menar till exempel att socialarbetares professio-
nella kompetens borde i högre grad än vad som sker idag utmana det social-
administrativa regelsystemet som råder i socialtjänsten. 

I en analys av socialsekreterarnas kunskapsanvändning är det viktigt att 
beakta reflektion som en central utgångspunkt för hur de förhåller sig till 
kunskap. Olika verksamheter ställer olika krav på hur kunskapen används. 
Det sociala arbetet sker i en svårförutsägbar omgivning och ställer höga krav 
på de individer som utövar socialt arbete. Förhållandet mellan individens 
handlande och den kunskap som vägleder handlandet är inte lätt att urskilja, 
inte ens för individen själv. Detta är en viktig utgångspunkt att ta hänsyn till 
när vi analyserar socialsekreterarnas kunskapsanvändning. 
 

4.3.4 Den reflekterande praktikern 
I följande avsnitt kommer förhållandet mellan handling och reflektion ytter-
ligare beröras. Ambitionen är att presentera en teoretisk modell som sätter 
fokus på förhållandet mellan kunskap och kunskapsanvändning. Som ut-
gångspunkt för modellen används Argyris och Schöns (1974) teoretiska 
ställningstagande avseende förhållandet mellan kunskap och handling.  

Ramverkets beståndsdelar 
De frågor Argyris och Schön är intresserade av att besvara är: vilka teorier 
ligger bakom medveten mänsklig aktivitet, hur ser dessa teorier ut, hur för-
ändras de samt på vilket sätt tillämpas de i handling (Argyris & Schön, 1974, 
s. 4). Ambitionen i följande studie utgår primärt från den senare frågställ-
ningen, d.v.s. hur tillämpas teori i handling samt vilka är de bakomliggande 
processerna? 

Innan dessa frågeställningar kan besvaras är det väsentligt att redogöra 
för grundstrukturen i Argyris och Schöns teoretiska modell: Sammantaget 
består modellen av fyra nyckelbegrepp: ”Theory in Practice”, ”Theory of 
Action”, ”Theory-in-Use” samt ”Espoused Theory”.  
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Theory of Action 
Handlingsteori är de teorier som enligt Argyris och Schön styr vårt avsiktli-
ga handlande, både i stort och smått. Vill vi till exempel att våra barn skall ta 
på sig kläderna för att hinna till skolan i tid så baseras vårt handlande i den 
situationen på antagande om hur denna vilja skall förmedlas till våra barn för 
att vi skall uppnå önskat resultat. Handlingsteorier är i grunden subjektiva, 
de berättar för mig hur jag skall handla i en specifik situation för att åstad-
komma ett önskvärt resultat. En individs handlingsteori äger förutsättningar 
att både förklara och förutsäga individens handling. Men detta sker först i 
kommunikationen med andra, till exempel när den handlande individen vill 
förklara sitt handlande eller i en kognitiv process, i form av en inre dialog. 

Att individens avsiktliga handlande styrs av flera olika handlingsteorier, 
är centralt i Argyris och Schöns teoribygge. Av detta skäl menar Argyris och 
Schön att en individs handling sällan sker inom ramen för en handlingsteori. 
Praktisk handling förutsätter ofta en sekvens av handlingar för att åstad-
komma avsett syfte. De olika handlingsteorier som aktualiseras i en specifik 
handlingssekvens kan men behöver inte vara konsistenta. Även om det exi-
sterar motsägelser inom de använda handlingsteorierna behöver det inte vara 
märkbart i handling, ofta är också motsägelsen dold för individen själv. 

Theory of practice 
Ytterligare en aspekt av Argyris och Schöns arbete är att de har ambitionen 
att utveckla en metateori över vad som styr professionell handling. Med 
metateori i detta avseende menas att de inte bara vill säga något om en spe-
ciell praktik utan om alla praktiker. De utgår från att professionell praktik 
baseras på reglerande och konstituerande regler som på olika sätt vägleder 
praktiker inom den egna praktiken. Dessa regler ser oftast olika ut för olika 
praktiker, även om det också förekommer likheter. Det framstår därför som 
rimligt att det som Ryle (1966) benämner regler skulle kunna vara liktydigt 
med det som Argyris och Schön (1974) benämner handlingsteorier. Om så är 
fallet kanske det skulle vara rimligare att översätta ”Theory of practice” till 
(teorier om) praxis snarare än (teorier om) praktik? Argyris och Schön fram-
ställer (teorier om) praxis på följande sätt: 
 

Internt relaterade handlingsteorier som anger vilka handlingar som är 
mest ändamålsenliga för en specifik situation för att åstadkomma ett 
önskvärt resultat. (Min översättning) 

 (Argyris & Schön 1974, s. 6). 
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Praxis består vanligtvis av en uppsättning handlingsteorier som avser att 
åstadkomma resultat på mest effektiva sätt, d.v.s. minsta möjliga handlingar 
för att åstadkomma bästa möjliga resultat. 

Theories-in-Use 
Med ”Theories-in-Use” menas den sekvens av handlingsteorier som används 
vid avsiktlig handling. Enligt Argyris och Schön (1974) är vi sällan medvet-
na om alla de handlingsteorier som styr vår handling. Till exempel är många 
av våra normativa antaganden omedvetna eftersom de är subtila och införli-
vade i våra medvetanden11. Exempel på sådana antaganden kan vara: före-
ställningar om vad som är manligt och kvinnligt eller vad som skiljer en 
afrikan från en europé och så vidare. Andra teorier är mer uppenbara, till 
exempel sådant som vi medvetet har värderat som viktiga antaganden för 
vårt handlande i en specifik situation. Det kan handla om uttryckta regler 
som gäller för en viss verksamhet eller sådant som vi fått förmedlat till oss 
av mer erfarna kollegor eller i formell utbildning. De handlingsteorier vi 
använder oss av i handling är alltså alla de teoretiska antaganden som styr 
vårt avsiktliga handlande (a.a.). 

Espoused theory 
Med ”espoused theory” avses de handlingsteorier som individen upplever 
styr dennes handling i en viss situation. De uttalade handlingsteorierna kan 
skilja sig från de handlingsteorier som i realiteten styr individens handlingar. 
Skillnaden mellan de olika begreppen är väsentlig, i synnerhet då de hand-
lingsteorier som individen upplever styr handlingen inte överensstämmer 
med de handlingsteorier som egentligen ligger till grund för dennes hand-
lingar. Dock torde det vara relativt sällan som detta inträffar. Vanligare är 
det då att de uttalade handlingsteorierna och faktiska överensstämmer. Men 
det finns också ytterligare ett förbehåll som kräver uppmärksamhet, nämli-
gen att det sällan förekommer att alla handlingsteorier som styr en individs 
handlingar är medveten hos aktören. Detta innebär att det sällan existerar en 
total kongruens mellan uttalade handlingsteorier och de handlingsteorier 
som vägleder individen i handling. 

 
* 

Argyris och Schöns teoretiska grundantagande kan sammanfattningsvis be-
skrivas som: Olika praxis består av en uppsättning mer eller mindre etable-

                                                        
11 Se tidigare resonemang om tacit knowing som personlig kunskap. 
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rade handlingsteorier som styr den professionelles handling. Dessa hand-
lingsteorier är antingen uttalade eller outtalade. 

Teorikritik 
Argyris och Schöns kunskapsteoretiska utgångspunkter har inte gått fria från 
kritik. Med bakgrund i Ryle (1963) är det möjligt att rikta viss kritik mot att 
Argyris och Schöns (1974) kunskapsteoretiska utgångspunkter används som 
analytisk modell på det sätt som skisserats här ovan. Uppfattningen om att 
alla medvetna handlingar vägleds av tidigare förvärvade kunskaper och erfa-
renheter är nämligen inte en helt korrekt tolkning. Medvetna handlingar styrs 
visserligen av tidigare kunskaper och erfarenheter, men inte solitärt. De är 
också situationsbundna, vilket innebär att varje ny situation bedöms av prak-
tikern både utifrån tidigare erfarenheter och nyvunna erfarenheter. Detta 
förhållande innebär att inte alla handlingar kan härledas utifrån individens 
tidigare förvärvade handlingsteorier, det finns alltid ett visst mått av osäker-
het om individens handlande vid varje given situation.  

Argyris och Schöns teoribygge och dess konsekvenser för denna studie 
Med stöd av Argyris och Schöns teoretiska utgångspunkter är det rimligt att 
anta att socialarbetarnas egna utsagor inte täcker in alla de kunskaper som 
vägleder dem i handling. Detta får konsekvenser för denna studie. Till ex-
empel torde det innebära att det inte är möjligt att utifrån socialsekreterarnas 
utsagor till fullo besvara frågeställningen: vilka kunskaper utgör underlag för 
socialsekreterarnas överväganden i beslutsprocessens olika faser? Vilka 
dessa icke uttalade kunskaper är och vilka konsekvenser de får för socialsek-
reterarnas kunskapsanvändning är det inte möjligt att redogöra för. Även om 
de outtalade kunskaperna inte kan redogöras för i denna studie är det väsent-
ligt att uppmärksamma deras existens. Det pekar nämligen på att det är pro-
blematiskt att endast med utgångspunkt från de uttalade kunskaperna ge en 
enhetlig bild över hur socialsekreterarna använder sig av sina kunskaper i 
utredningsarbetet.  
 

4.4 Sammanfattning 
Den teoretiska referensramen avhandlar olika perspektiv på kunskap och 
kunskapsanvändning med avseende på socialt arbete. Som framgår av kapit-
let är förhållandet mellan den kunskap vi har och den kunskap vi använder 
oss av komplicerad. Det finns nämligen en mängd faktorer som påverkar 
vårt handlande vilket innebär att vi ibland handlar mot bättre vetande. Kun-
skapen har också en medveten och omedveten dimension vilket inte får ses 
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som synonymt med att vi har kunskaper som vi inte kan redogöra för. Inne-
börden av omedveten kunskap är att ”i handlingen är kunskapen tyst”.  

De resonemang som framlagts i detta kapitel utgör de huvudsakliga ut-
gångspunkterna i analysen av socialsekreterarnas kunskapsanvändning i 
utredningsarbetet. Den visar på kunskapen som redskap i handling men ock-
så att det inte existerar en rak linje mellan den kunskap socialsekreterarna 
har och hur den sedan kommer till uttryck i handling. Reflexionen ges stort 
utrymme i redogörelsen. Den ses som en nödvändig kognitiv process varmed 
den kunskap socialsekreteraren besitter transformeras och modifieras utifrån 
den verklighet de möter i sitt arbete. Av detta kommer att en rekonstruktion 
av vilka kunskaper som vägleder handling inte med enkelhet låter sig göras.  
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Kapitel 5 

Forskningsmetod och genomförande 

 

Inledning 
Att empiriskt undersöka vilken kunskap en viss yrkesgrupp använder sig av i 
sitt arbete ställer speciella krav på det mätinstrument som används. Att bara 
fråga individer i en yrkesgrupp vilken kunskap de använder sig av i arbetet 
är inte speciellt fruktbart. Det svar man får karaktäriseras lätt av schablon-
mässiga föreställningar som i realiteten säger lite om den egentliga kun-
skapsanvändningen. Skälet till det är att kunskap och i synnerhet kunskaps-
användning är situationsbundet, vi är så att säga inte ständigt medvetna om 
vilken kunskap vi besitter eller hur vi använder oss av den kunskapen. Vida-
re har vi inte bara en kunskap, vi har flera och vi väljer att använda olika 
sorters kunskap beroende på den situation vi ställs inför. Av det skälet är det 
inte möjligt att härleda en enda kunskapskälla för ett yrkesutövande. Men 
trots det är inte individens kunskapsarsenal oändlig. Kunskapssökande och 
kunskapsanvändande är till stora delar kulturbundet (Säljö, 2000). I enlighet 
med detta perspektiv söker sig individen till kunskap som ligger inom ramen 
för individens/yrkesgruppens redan befintliga kulturella referensramar. Att 
studera vilken kunskap en viss yrkesgrupp använder sig av i sitt arbete hand-
lar därmed till stora delar om att kartlägga vilka föreställningar som konsti-
tuerar kunskapsanvändningen hos den studerade gruppen. 
 

5.1 Val av metod 
I den samlade litteraturen finns det få studier som använt sig av systematiska 
insamlingsinstrument för att undersöka socialarbetares kunskapsanvändning 
i praktiskt socialt arbete. I arbetet med att identifiera ett relevant instrument 
för den empiriska insamlingen i denna studie har ett flertal studier som un-
dersöker socialarbetares kunskapsanvändning lästs igenom. Majoriteten av 
dessa studier finns presenterade i avhandlingens tredje kapitel. Av dessa 
studier har tre instrument bedömts som intressanta för denna studie:  

1) Sheppard et al. (2000) har använt sig av fiktiva fall där socialarbetarna 
ombads läsa igenom vart och ett av fallen varefter de sedan redovisade hur 
de skulle agera om de ställdes inför uppgiften att arbeta med dessa fall. Syf-
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tet med studien vara att identifiera socialarbetarnas kognitiva processer i 
klientarbetet.  

2) O´Hara och Collins (1997) använde sig av instrumentet: Practice Skill 
Inventory (PSI), i syfte att mäta hur ofta socialarbetarna använder sig av 
specifika kompetenser i klientarbetet. PSI är ett självrapporteringsinstrument 
som innebär att socialarbetarna redovisar vilka aktiviteter de brukar använda 
sig av i arbetet med klienterna samt hur ofta dessa aktiviteter används. Valet 
av aktiviteter begränsades av ett klassifikationssystem som bestod av 95 
olika aktiviteter.  

3) Rosen (1993) har utvecklat ett instrument för systematiskt planerad 
praktik (SPP). Instrument har konstruerats för systematisk uppföljning av 
socialarbetarnas överväganden och beslut i det direkta klientarbetet. SPP har 
tidigare använts i USA och Israel för att undersöka socialarbetares kun-
skapsanvändning. Instrumentet fungerar som en plattform för socialarbetar-
nas beslutsfattande, där socialarbetarna kontinuerligt dokumenterar skälen 
till sina beslut och överväganden i det ordinarie klientarbetet. 

För att studera vilka kunskaper socialsekreterarna använder sig av i ut-
redningsarbetet har det varit nödvändigt att finna ett instrument som fångar 
in deras beslutsöverväganden under hela utredningsarbetet. Förutsättningen 
för en sådan metod är att den kan verka under en längre period eftersom 
sociala utredningar oftast har ett relativt långt tidsspann, från några veckor 
till år. En annan viktig aspekt att ta hänsyn till är att utredningsarbetet består 
av olika faser som bland annat är en konsekvens av den information som 
framkommer under utredningen. Det är därför av avsevärd betydelse att ett 
datainsamlingsinstrument har kapaciteten att ta hänsyn till dessa faser. I 
annat fall riskerar värdefull information gå förlorad. Vidare är det av bety-
delse i denna studie att det instrument som används tillåter socialsekreterarna 
att självständigt dokumentera sina motiv och beslut i pågående klientären-
den.  

Att som i Sheppards studie använda sig av fiktiva fall representerar ett 
sätt att komma åt den situationsbundna kunskapen. Genom att använda sig 
av fiktiva fall kan forskarna manipulera den problematik som presenteras på 
ett sådant sätt att den stimulerar socialsekreterarna till reflektion samt prövar 
kunskapsrationalens hållbarhet. Trots det saknar Sheppards metodval viktiga 
förutsättningar för att nå socialsekreterarnas kunskapsanvändning i utred-
ningsarbetet som efterfrågas i denna studie. Grunden till detta är att Shep-
pard et al. intresserar sig för hur socialarbetarna handlar givet vissa uppställ-
da egenskaper och inte på vilket sätt de använder sina kunskaper i det direkta 
klientarbetet. Ytterligare en brist i Sheppards metod i förhållande till denna 
studie är att användandet av fiktiva ärenden. Dessutom är det möjligt att 
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rikta kritik till användandet av vinjettstudier. Bland annat är det omtvistat i 
vilken mån respondenterna verkligen ger uttryck för sin ståndpunkt med 
vetskapen om att det är ett fiktivt fall som de får presenterat samt att de inte 
behöver ta konsekvensen för sitt handlande (Finch, 1987). 

Även PSI-instrumentet saknar relevans för föreliggande studie då instru-
mentet avser att kartlägga och analysera de sammanlagda aktiviteter som 
socialarbetare använder sig av i arbetet med klienterna. På så sätt är instru-
mentet inte tillrådligt för denna studie, eftersom studien också omfattar soci-
alsekreterarnas motiv till beslut och inte enbart aktiviteten i sig självt.  

Av de tre instrument som presenterats här ovan är SPP-instrumentet det 
som bäst överensstämmer med denna studies inriktning. En av instrumentets 
styrkor är dess fokus på ”real life events”, d.v.s. det utgår från autentiska 
ärenden. I instrumentet ställs frågor i direkt anslutning till den aktuella situa-
tionen i samma stund som socialsekreterarna formulerar sina överväganden. 
Detta gör att det finns goda förutsättningar för en hög empirisk relevans. 
Alternativet hade varit att ställa frågor i efterhand via till exempel formella 
intervjuer. Risken med ett sådant förfarande är att överväganden modifieras i 
efterhand för att ge ett mer positivt intryck än de överväganden som egentli-
gen utgjorde underlag för beslut. Andra styrkor med SPP-instrumentet, i 
förhållande till de tidigare, är att kunskapsfrågan inte ses isolerat i förhållan-
de till andra omständigheter som påverkar socialsekreterarnas överväganden 
(som t.ex. arbetsrutiner, ekonomiska restriktioner, organisatoriska hänsyns-
tagande o.s.v.). I de formulär som instrumentet bygger sin empiriska grund 
på måste socialsekreterarna ta ställning till hela den problembild som upp-
träder i det enskilda ärendet, vad avser till exempel förväntningar, organise-
ring med mera. (Zeira & Rosen, 1999). Sammanfattningsvis är SPP ett in-
strument som ger goda förutsättningar för att undersöka vilka kunskaper 
socialsekreterarna i Individ- och familjeomsorgen använder sig av i ärende-
processen samt hur dessa kunskaper används. 
 

5.2 Systematic Planned Practice (SPP) 
Syftet med SPP-instrumentet var ursprungligen att hjälpa professionella att 
systematiskt planera arbetet i människovårdande organisationer (Rosen 
1993). Rosens uppfattning är, givet en korrekt användning av instrumentet, 
att det skall vägleda praktikerna i deras arbete att utforma behandlingsplaner 
som baseras på ”best knowledge, values and skills” (a.a. s. 84). Rosens in-
tentioner är således att via instrumentet påverka professionella grupper i 
människovårdande verksamheter att agera utifrån en viss beslutsrational.  
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Mitt syfte med att använda instrumentet SPP skiljer sig från Rosens ur-
sprungliga syfte. Syftet i den här studien är primärt att beskriva och analyse-
ra socialsekreterarnas kunskapsanvändning i utredningsarbetet, med fokus på 
hur de motiverar sina beslut. Detta har också präglat mitt sätt att översätta 
instrumentet från den ursprungliga amerikanska versionen. Medan Rosen 
förordat en strikt användning av hela instrumentet i syfte att göra instrumen-
tet till en del av yrkesutövandet, har socialsekreterarna i föreliggande studie 
uppmuntrats att använda instrumentet i överensstämmelse med de rutiner för 
dokumentation som de tidigare använt sig av. Det innebar att om det uppstår 
en konflikt mellan socialsekreterarnas dokumentationsrutiner och instrumen-
tets, så har dokumentationsrutinerna i första hand efterlevs. Ytterligare en 
skillnad är att medan Rosen anser att alla de frågeställningar/uppmaningar 
som inryms i instrumentens formulär är lika viktiga, så har socialsekreterar-
na i föreliggande studie fått informationen att det är de frågeställning-
ar/uppmaningar som rör deras motiv till beslut och överväganden som är 
viktigast. Skälet till denna förskjutning härrör från studiens uttalade syfte att 
beskriva och analysera socialsekreterarnas kunskapsanvändning i utred-
ningsarbetet. 

Amerikanskt instrument och svenska socialsekreterare 
Något som också måste tas hänsyn till är de kulturskillnader som finns mel-
lan amerikansk och svensk socialtjänst, skillnader som sannolikt också har 
betydelse för utredningsarbetets genomförande. Pettersson (2001) har stude-
rat skillnader och likheter mellan Sverige och USA avseende socialt arbete. 
Den främsta skillnaden mellan dessa länder har att göra med 1) förekomsten 
av teoretisk reflektion och analys, 2) diskussioner om det sociala arbetets 
värdegrund samt 3) strävan att stärka den egna identiteten i syfte att uppnå 
ett professionellt erkännande. På vilket sätt dessa skillnader har någon inver-
kan på socialsekreterarnas arbetssätt avseende den sociala utredningen är 
svårt att dra några generella slutsatser om. En möjlig påverkan kan vara att 
socialarbetare i USA är bättre på att ge uttryck för sina kunskaper då de i 
jämförelse med svenska socialarbetare befinner sig i ett land där de ovan 
nämnda faktorerna är mer utvecklade än i Sverige. Även i Morales och She-
afor (2004) beskrivning av amerikanska socialarbetares värderingar framgår 
det att det existerar fler likheter än skillnader mellan svenska socialarbetare 
och amerikanska. Intresset för människan och en önskan att bistå socialt 
utsatta individer och grupper är densamma. Ser vi däremot till de socialpoli-
tiska skillnaderna och likheterna mellan den svenska och den amerikanska 
välfärdsstaten så dominerar skillnaderna framför likheterna. Enligt Esping-
Andersen (1990) tillhör den amerikanska välfärdsmodellen den traditionella 
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liberala välfärdsstaten medan Sverige har sina traditioner i den socialdemo-
kratiska välfärdsmodellen. Medan den senare modellen förespråkar offentli-
ga sektorn och det kollektiva ansvaret, betonar den tidigare modellen mark-
naden och det individuella ansvaret. Denna skillnad har sannolikt också be-
tydelse för utredningsarbetet, till exempel kan det innebära att det ameri-
kanska utredningsarbetet lägger mer ansvar på klienten än vad som är fallet i 
det svenska utredningsarbetet.  
 

5.2.1 Vad är SPP? 
Instrumentet, som på svenska kan översatts till ”systematiserad planerad 
praktik”, består av en formulärserie med sju sammanhängande formulär som 
vart och ett utgår från olika delar av utredningsarbetet. Instrumentet fokuse-
rar på socialsekreterarnas beslut och beslutsöverväganden i beslutsprocessen. 
Formulären är utformade så att de följer enskilda ärenden från socialsekrete-
rarnas första möte till dess att ärendet har avslutats. Det maximala tidsinter-
vall som används har dock begränsats till sex månader. Det har av Rosen 
(1993) ansetts som en tillräcklig lång period för att en majoritet av de ären-
den som påbörjats med instrumentet som grund skall hinna avslutas.  

Instrumentet fokuserar på fyra olika moment i utredningsarbetet: första 
mötet med klienten, arbetsplan, förberedelse och utvärdering av planerings-
möten/uppföljningsträffar samt slutgiltig utvärdering av insatsernas resultat. 
Det första, andra och tredje momentet innehåller två formulär vardera. 

Till varje formulär följde skriftliga instruktioner som i detalj beskrev 
formulärens olika delar. Instruktionerna formulerades på ett sådant sätt att de 
stegvis vägledde socialsekreterarnas ifyllande av formulären. Instrumentet 
representerar följande formulär: 1) problemidentifikation och behovsformu-
lering, 2) ändringar av problemidentifikation och behovsformulering, 3) 
arbetsplan, 4) ändring av arbetsplan, 5) begränsad planering och utvärdering 
(fylls i före planeringsmötet), 6) begränsad planering och utvärdering (fylls i 
efter planeringsmötet), 7) slutlig utvärdering och värdering av insatsernas 
resultat. Nedan beskrivs innehållet i de olika formulären. 

1 & 2 Problemidentifikation och problemformulering  
I formuläret ombeds socialsekreteraren att beskriva: 1) klientens skattning av 
sina problem, 2) vad socialsekreteraren själv avser är klientens problem, 3) 
skälet till varför socialsekreteraren upplever att det är klientens problem 
samt 4) hur socialsekreteraren prioriterar klientens problematik samt i vilken 
ordning problemen bör åtgärdas. Även valet av prioritetsordning måste soci-
alsekreteraren ta ställning till. Det tillkommer också en sida B till detta for-
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mulär. I det ombeds socialsekreteraren att dokumentera om det tillkommit 
nya problembilder eller om andra ändringar har skett vad gäller klientens 
problembild (se bilaga 2, 3). 

3 & 4 Arbetsplan 
I formuläret ombeds socialsekreteraren att ta ställning till vilka som är de 
mest önskvärda slutresultaten samt varför hon/han anser att dessa resultat är 
de mest önskvärda. Socialsekreteraren ombeds också att ange vilka delmål 
som bör uppnås för att nå det önskvärda slutresultatet, samt att ta ställning 
för varför dessa delmål är viktiga för att uppnå slutresultatet. Slutligen om-
beds socialsekreteraren att beskriva vilka insatser hon/han tänker använda 
sig av för att nå de resultat som tidigare beskrivits. Även här krävs att valet 
av insatsen motiveras. Sida B i formuläret omfattar ändringar av arbetspla-
nen (se bilaga 4, 5).  

5 & 6 Begränsad planering och utvärdering 
I formuläret ombeds socialsekreteraren att beskriva innehållet i de plane-
ringsmöten som görs kontinuerligt tillsammans med klienten under arbetets 
gång. Formuläret kopplas till tidigare beskrivna önskvärda del- och slutresul-
tat. Här ombeds socialsekreteraren att beskriva vilket specifikt delresultat 
hon/han hoppas uppnå under mötet, samt varför detta delresultat är viktigt. 
På samma sätt måste socialsekreteraren ta ställning till vilken form av insats 
mötet representerar samt varför just den insatsen valts. På formulärets B-sida 
uppmanas socialsekreteraren att göra en utvärdering av planeringsmötet. Här 
beskriver socialsekreteraren möjliga nya önskvärda resultat som framkom-
mit under mötet, hur mycket av de befintliga del- och slutresultat som upp-
nåtts, vilka insatser som tillkommit samt vilka resultat som har uppkommit 
som man tidigare inte hade planerat. Slutligen ombeds socialsekreteraren 
skriva ned sin uppfattning om vad nästa planeringsmöte skall innehålla samt 
i vilken omfattning man uppnått de tidigare önskvärda del- och slutresultaten 
(se bilaga 6, 7). 

7 Slutlig utvärdering och värdering av insatsernas resultat 
Innan ärendet avslutas ombeds socialsekreteraren att ta ställning till vilka av 
de önskvärda slutresultat som uppnåtts samt vad som föranlett att dessa slut-
resultat har uppnåtts eller inte. Här måste socialsekreteraren ta ställning till 
fyra källor för denna kunskap: 1) det socialsekreteraren själv upplevt, 2) det 
klienten anger, 3) rapporter/dokument eller 4) bevis från andra källor, som 
andras utsagor med mera. (se bilaga 8). 
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I föreliggande studie har instrumentet konstruerats för att följa upp ärende-
processen från anmälan till avslut. Av det skälet har instrumentet bara an-
vänts på nytillkomna ärenden. Sammantaget för studien innebar det att 21 
ärenden dokumenterades.  
 

5.2.2 Metodreflektion 
Det faktum att SPP-instrumentet är ett amerikanskt instrument samt att det 
ursprungligen använts och konstruerats för ett delvis annat syfte än vad det 
används för i denna studie har inneburit att vissa modifieringar av instru-
mentet har varit nödvändiga. Trots det kvarstår några problem och begräns-
ningar som inte kunnat undvikas. Under denna rubrik redogörs för dessa 
problem och begränsningar, men först något om instrumentets modifieringar.  

Instrumentets modifieringar 
a) Instrumentets formulär och instruktioner har översatts från 

originaltextens engelska till svenska av mig. En del av de instruk-
tioner som använts i instrumentet har varit svåra att översätta till 
svenska då deras motsvarighet inte har samma betydelse i Sverige 
som i USA. En instruktion i instrumentets rubriksättning som i 
synnerhet saknar begreppslig förankring i det svenska språkbruket är 
instruktionen: ”what rationale do you use…”. Att ordagrant 
översätta denna instruktion har inte ansetts som tillräckligt för att 
alla socialsekreterare skall få samma uppfattning om instruktionens 
innebörd. Här har jag i stället valt att använda meningen ”varför 
tycker du…” Det har visserligen också sina begränsningar, men den 
är dock något mer preciserad och anpassad till vad som efterfrågas.  

b) Ett viktigt instrument för att överbrygga den kulturella olikhet som 
det innebär att använda ett amerikanskt instrument i en svensk studie 
har varit de skriftliga instruktioner som lämnats till socialsekreterar-
na i samband med överlämnandet av SPP. I instruktionerna har det 
varit möjligt att precisera och anpassa det som efterfrågas i formulä-
ren till svenska förhållanden.  

c) I samband med att instrumentet överlämnades till socialsekreterarna 
genomfördes en muntlig beskrivning av innehållet i instrumentets 
formulär, baserat på den skriftliga instruktionen. Detta gav social-
sekreterarna möjlighet att ställa frågor kring instrumentet i den mån 
de inte förstod den muntliga och skriftliga informationen som gavs. 
Att den skriftliga informationen också delgavs muntligt var en förut-
sättning för att instrumentet skulle kunna fungera optimalt eftersom 



Forskningsmetod och genomförande 
 

 98 

det var viktigt att socialsekreterarna var väl informerade och för-
trogna med de möjligheter och begränsningar som fanns inbyggda i 
instrumentet.  

d) Under hela studiens genomförande har frågor om formulärens inne-
håll kommit från socialsekreterarna. Den information som då läm-
nats har utgått till samtliga socialsekreterare som deltagit i studien 
via ett s.k. massmejl.  

Instrumentets för- och nackdelar i detta projekt 
Det kanske främsta problemet med att använda ett instrument med tydlig 
struktur i en vetenskaplig studie är att det finns risk för likformighet avseen-
de respondenternas svar. SPP är ett instrument vars logik utgår från en före-
ställning om att socialt arbete i grunden är en rationell verksamhet, där klara 
och distinkta argument för beslut är urskiljbara (Rosen 1993). SPP syftar till 
att underlätta synliggörandet av denna process. Därmed är SPP inget objek-
tivt instrument, den följer en viss logik som baseras på normativa och teore-
tiska ställningstaganden. I instrumentet tvingas socialsekreterarna ta ställ-
ning till vissa frågor som de annars sällan behöver ta ställning till. Detta 
gäller till exempel motiv till varför man fattar vissa beslut i utredningen. När 
socialsekreterarna tvingas motivera sina ställningstaganden finns det en risk 
att de motiverar sina beslut utifrån argument som inte överensstämmer med 
de faktiska skälen till besluten. Kanske är det så att socialsekreterarna i vissa 
fall saknar en logisk argumentation för sina beslut, men konstruerar sådana 
för att inte riskera att hamna i ”dålig dager”. Data riskerar på så sätt att bli 
tillrättalagda. På samma sätt är SPP-instrumentets inre logik ett möjligt pro-
blem då den kan styra in socialsekreterarna på ett annat sätt att handlägga 
sina ärenden än vad de annars gör.  

De sätt varmed dessa problem försökt att överbryggats är framförallt tre: 
1) Socialsekreterarna har uttryckligen uppmanats att följa SPP-instrumentets 
formulär. Endast i de fall instrumentet gör tydliga avsteg från etablerad prax-
is är det möjligt för socialsekreterarna att avvika från instrumentets struktur. 
I de fall då det sker skall det anges i formuläret. 2) Det har påpekats för soci-
alsekreterarna att studien inte har för avsikt att kritisk granska enskilda soci-
alsekreterares kompetens utan för att få en helhetsbild över hur de använder 
sig av kunskap i utredningsarbetet. 3) I analysen av studiens empiriska resul-
tat har uppmärksamhet riktats mot instrumentets styrande struktur och möj-
liga tendens till likformighet avseende val av beslut i olika delar i utred-
ningsarbetet.  
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SPP-instrumentets tydliga struktur medför vissa nackdelar men i den tydliga 
strukturen ligger också förtjänster. För att komma åt vilken kunskap och hur 
socialsekreterarna använder sig av i utredningsarbetet har det inte varit möj-
ligt att enbart förlita sig på observationer eller intervjuer. Dessa metoder ger 
en viss kunskap om socialsekreterarnas kunskapsanvändning men inte fullt 
ut. Det har därför ansetts nödvändigt att använda ett instrument som har 
kapaciteten att kontinuerlig ge information om socialsekreterarnas beslut och 
överväganden i aktuella utredningsärenden. Att instrumentet till viss del 
överskrider de dokumentationsrutiner som annars är praxis kan utifrån detta 
ses som en fördel då det ger socialsekreterarna en möjlighet att reflektera 
över det som annars inte efterfrågas i praxis, exempelvis deras motiv till 
beslut. Följaktligen är det som från början lades fram som instrumentets 
möjliga problem också en av dess förtjänster.  

En av instrumentets främsta begränsningar är avsaknaden av en dialog 
mellan socialsekreterarnas skriftliga dokumentation och deras fria associa-
tioner utifrån det samlade resultatet. Avsaknaden av denna dialog innebär att 
socialsekreterarnas reflektioner om den egna kunskapsanvändningen helt går 
förlorad. För att möjliggöra denna dialog bestämdes det under insamlingen 
av det empiriska materialet att jag efter insamlingsperioden också skulle 
återföra materialet till de socialsekreterare som deltagit i studien. Underlag 
för återföringen av studien utgick från de svar socialsekreterarna skriftligen 
redovisade i instrumentets olika formulär. 
 

5.3 Datainsamlingsprocessen 

5.3.1 Urval 
I maj 2003 tillfrågades ett flertal individ- och familjeomsorger i Västerbotten 
om de var intresserade av att delta i en studie om socialsekreterares kun-
skapsanvändning i utredningsarbetet. Utifrån individ- och familjeomsorger-
nas intresse för att delta i studien valdes tre verksamheter ut.  
Socialbyrå 1:  
En mindre kommun i Västerbottens inland (cirka 8500 innevånare). På 
grund av kommunens begränsade storlek dokumenterades utredningsarbetet 
av ett litet antal socialsekreterare. Totalt fanns det vid studiens genomföran-
de fem socialsekreterare anställda vid verksamheten. 
Socialbyrå 2: 
Individ- och familjeomsorgen är belägen vid en kommundelsförvaltning vid 
en större centralort i södra Västerbotten. Totalt fanns det vid studiens ge-
nomförande fem socialsekreterare anställda vid verksamheten. 
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Socialbyrå 3: 
En centralort i norra Västerbotten med cirka 72 000 innevånare. Individ- och 
familjeomsorgens verksamhet var vid studiens genomförande områdes- och 
målgruppsuppdelad. Totalt fanns det 23 socialsekreterare anställda vid verk-
samheten. 

Då frivillighet var en förutsättning för deltagande kom studien att totalt 
omfatta 25 socialsekreterare. Gemensamt för dem var att de alla bedrev ut-
redningsarbete vid sina respektive förvaltningar. Ålderssammansättningen 
varierade mellan 30 och 65 år. Den socialsekreterare som hade minst yrkes-
erfarenhet som socialsekreterare hade arbetat i drygt 5 år och den som hade 
längst yrkeserfarenhet hade arbetat i över 30 år. 
 

5.3.2 Genomförande 
Under förankringsarbetet som påbörjades i maj 2003 och avslutades i augusti 
2003 översattes SPP-instrumentet till svenska. Datainsamling påbörjades i 
september 2003 och avslutades februari 2004. Data samlades in kontinuerligt 
under hela den aktuella perioden.  

För att SPP-instrumentet skulle fungera optimalt genomfördes en timmas 
lång information med de socialsekreterare som skulle delta i studien. Infor-
mationen förmedlades till de berörda socialsekreterarna under sista veckan i 
augusti. Dagarna innan distribuerades en diskett till samtliga socialsekretera-
re som innehöll SPP-instrumentens sju formulär. Formulären matades sedan 
in på varje socialsekreterares personliga arbetsdatorer. Efter att samtliga 
socialsekreterare fått tillgång till formulären på sina datorer informerades de 
om hur de skulle fyllas i.  

Under hela insamlingsperioden, som pågick från september 2003 till feb-
ruari 2004, fyllde socialsekreterarna elektroniskt i instrumentets olika formu-
lär allteftersom ärendena fortskred. Efterhand som socialsekreterarna fyllde i 
sina formulär skickade de materialet till mig via mejl. Detta förfaringssätt 
genomfördes under hela datainsamlingsperioden. När jag tagit del av det 
ifyllda formuläret, returnerade jag det till socialsekreterarna med en bekräf-
telse om att formuläret hade mottagits. I den mån socialsekreterarna ville 
uttrycka något till mig utöver det som dokumenterats i formuläret gjordes 
det via mejl. De inkomna formulären systematiserades av mig på ett sätt som 
senare redovisas under rubriken ”Bearbetning av data”. Studiens empiriska 
insamling genomfördes under sex månader. Under perioden september 2003 
till januari 2004 dokumenterades totalt 21 ärenden med instrumentet SPP. 
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Maj 2003 Augusti 2003 September 2003 Februari 2004 
Inbjudan till verk-
samheterna  

Information om SPP 
för deltagarna 

SPP tas i bruk Datainsamlingen 
avslutas 

  
Figur 5.1 Undersökningens tidsschema. 

 
Varje formulär markerades med en ärendekod som hade tilldelats den en-
skilda socialsekreteraren. Koden gjorde det möjligt att länka de olika formu-
lären till varandra så att varje formulär kunde identifieras utifrån varje ären-
de. Förutom den enskilda socialsekreteraren kunde också den närmsta ar-
betsledaren utläsa klientens identitet utifrån den angivna koden. Den närmsta 
arbetsledaren hade tillgång till alla koder och identiteter på sin enhet för att 
undvika att samma klient förekom i flera ärenden samtidigt. Koden bestod 
av ett fyrsiffrigt nummer, där de första tre siffrorna indikerade socialsekrete-
rarens namn och det sista numret indikerade klientens identitet.  

För att instrumentet skulle fungera optimalt var det viktigt att varje soci-
alsekreterare under hela projektet hade tillgång till den information de läm-
nat i respektive formulär. Detta kunde lösas eftersom formulären dokumen-
terades elektroniskt. Formulären var skrivskyddade vilket innebar att när 
socialsekreteraren fyllt i ett formulär så sparades det ifyllda formuläret vid 
sidan om originalformuläret. Originaldokumentet förblev som det var innan 
socialsekreterarens ifyllande, redo för att ta emot nästa ärende. När social-
sekreteraren sedan mejlat det ifyllda formuläret, skickades en kopia iväg 
medan originalet blev kvar i socialsekreterarens dator. Detta gjorde den 
ifyllda informationen fortsatt tillgänglig för socialsekreteraren. 

Återföringens genomförande 
Efter att datainsamlingen avslutats, materialet systematiserats och den första 
analysen genomförts, sammanställdes resultaten med avsikt att återföra ma-
terialet till de berörda socialsekreterarna. Återföringen genomfördes under 
januari och februari 2005. Syftet med återföringen var: 1) att tidigt ge re-
spons till de medverkande verksamheterna så att de inte skulle behöva vänta 
på rapportens slutförande, 2) att få igång en dialog med socialsekreterarna 
för att få deras reaktion på studiens empiriska resultat samt 3) att få social-
sekreterarna att reflektera över sin egen och sina kollegors kunskapsanvänd-
ning. Det primära syftet med återföringen var att ge empiriskt underlag för 
att besvara studiens tredje frågeställning: Varför utgör dessa kunskaper un-
derlag för socialsekreterarnas överväganden i utredningsarbetet? 
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Sammantaget deltog 25 socialsekreterare i återföringen av materialet. Detta 
innebar att ytterligare nio socialsekreterare tillkom i förhållande till de ur-
sprungliga 16 som bidragit med material till studien. De nio socialsekrete-
rarna var personer som ursprungligen gick in som deltagare i studien, men 
som inte dokumenterade sina beslutsöverväganden i utredningsarbetet12. 
Deras närvaro vid återföringen bedömdes som en tillgång eftersom det inne-
bar att fler socialsekreterare blev delaktiga i studien och därmed också bi-
drog till ett ökat empiriskt underlag för att besvara studiens tredje forsk-
ningsfråga. 

Återföringen av studiens preliminära resultat gick till så att avhandling-
ens syfte och problemställningar beskrevs för de deltagande socialsekrete-
rarna varefter resultaten redovisades. I samband med att socialsekreterarnas 
svar presenterades ställdes två uppföljande frågor: Är det en rimlig slutsats 
som dragits av materialet, samt varför används just dessa kunskaper? Hela 
sessionen spelades in på band och transkriberades i efterhand.  

 

5.4 Bearbetning och analys 
Analysen bestod inledningsvis av tre moment: 

1. Systematisering och statistisk bearbetning av det material som sam-
lades in med SPP-instrumentet som grund.  

2. En första analys av det insamlade materialet. Resultatet av analysen 
utgjorde sedan underlag för återföringen till de medverkande för-
valtningarna. Syftet med den första analysen av materialet var att 
pröva materialets bärighet i förhållande till studiens forskningsfrågor 
samt att få en känsla för materialets analytiska potential. 

3. Den andra analysen omfattar förutom det tidigare materialet också 
det material som inkom efter återföringen till de medverkande för-
valtningarna. Analysen utgår från resultatet av den första analysen 
och syftar till att besvara studiens syfte och frågeställningar. 

 

5.4.1 Bearbetning av data 
SPP-instrumentet är strukturerat på ett sätt som gör det möjligt att följa ett 
enskilt ärende (s.k. fallstudier) eller flera ärenden samtidigt till exempel ut-

                                                        
12 Skälet till att de nio socialsekreterarna inte delgav sina beslutsöverväganden i utrednings-
processen berodde på att de inte ansåg sig ha tid att formulera sina överväganden i SPP-
instrumentets formulär. 
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ifrån en specifik frågeställning (s.k. tvärsnittsstudier). Eftersom SPP-
instrument delvis konstruerats med avsikt att vägleda beslutsfattare i utred-
ningsarbetet följer den en tydlig struktur som också fått konsekvenser för hur 
socialsekreterarna fyllt i formulären. Instrumentets tydliga struktur gjorde 
det naturligt att systematisera materialet i enlighet med de rubriker som 
fanns angivna i respektive formulär. I det första formuläret ombads till ex-
empel socialsekreterarna att ange klientens problematik. Denna rubrik kvar-
stod även efter att materialet kommit forskaren till del. Det insamlade mate-
rialet har på så sätt varit självsystematiserande.  

Samtliga socialsekreterares dokumenterade beslut och beslutsövervägan-
den fördes in i två databehandlingsprogram: SPSS samt NU*DIST. Samma 
material matades in i båda programmen. När materialet fördes över till SPSS 
användes ”string”-funktionen vilket innebar att materialet kunde föras över 
som löpande text till datamatrisen. Det var dock inte möjligt att överföra 
hela textavsnitt i datamatrisen vilket medförde att en viss meningskoncentre-
ring gjordes. Vägledande för den processen var att identifiera enskilda me-
ningar i texten som ansågs representera essensen av vad som uttrycktes i 
respektive textavsnitt. När detta arbete slutförts övergick arbetet till att över-
föra text till numeriska koder. Översättningen gick till så att varje utsaga 
ersattes med ett nummer. Utsagor med samma innebörd fick gemensamma 
koder.  

Vid dataöverföringen till NU*DIST gjordes det ursprungliga materialet 
om till löpande text. Materialet överfördes sedan i sin helhet till NU*DIST 
för att där invänta en första analys. Syftet med att använda ett kvalitativt 
databehandlingsprogram i studien var för att lättare kunna hantera det omfat-
tande datamaterialet än vad som skulle vara möjligt om analysen skulle ba-
seras på lösa pappersark.  
 

5.4.2 Studiens analytiska ansats 
I studien genomfördes både en kvantitativ och kvalitativ analys. Skälet till 
att dessa två analysmetoder kombineras i studien har att göra med studiens 
syfte och det empiriska materialets karaktär. Syftet är att beskriva och analy-
sera socialsekreterares kunskapsanvändning i utredningsarbetet, med fokus 
på deras beslutsöverväganden. Det empiriska materialet består av socialsek-
reterarnas dokumentation av denna process. Materialet är omfattande och 
inbegriper en stor mängd data. Att det insamlade materialet följer en tydlig 
struktur gör att det finns goda förutsättningar för en kvantitativ databearbet-
ning. Till exempel innebär det att socialsekreterarnas beslut och beslutsöver-
väganden kan jämföras med andra variabler i materialet. Några jämförbara 
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variabler är: Antalet beslut i förhållande till olika motiv, antalet beslut i för-
hållandet till olika utredningsfaser och så vidare. Ytterligare ett motiv är att 
den kvantitativa analysen ger överblick samt att det är möjligt att urskilja 
mönster och regelbundenheter i materialet. Den kvantitativa analysen avser 
att i första hand besvara studiens första forskningsfråga, d.v.s. Vilka kunska-
per utgör underlag för socialsekreterarnas överväganden i utredningsarbe-
tets olika faser?  

Motivet till den kvalitativa analysen hänger samman med studiens intres-
se att: 1) undersöka innehållet i de kunskaper som socialsekreterarna använ-
der sig av i beslutsprocessen samt 2) hur socialsekreterarna beskriver dessa 
kunskaper. Av detta följer att den kvalitativa analysen i huvudsak syftar till 
att besvara studiens andra och tredje forskningsfråga: Hur används dessa 
kunskaper som underlag för socialsekreterarnas överväganden i utrednings-
arbetet? samt Varför utgör dessa kunskaper underlag för socialsekreterar-
nas överväganden i utredningsarbetet?  

Som tidigare nämnts följer SPP-instrumentet en tydlig struktur. Denna 
struktur har påverkat hur materialet har analyserats. I figur 5.2 ges en över-
sikt av analysens förutsättningar. Överst i figuren anges utredningsarbetets 
fyra olika faser: 1) Beslut avseende problemformulering och problempriori-
tering, 2) beslut avseende slutligt mål, delmål samt insatser, 3) beslut avse-
ende avstämning och vidareplanering och 4) beslut avseende uppföljning 
och värdering av insatsernas resultat. Figuren illustrerar hur det insamlade 
materialet kan analyseras både horisontellt och vertikalt. Den horisontella 
analysen innebär att varje utredningsärende analyseras enskilt. Den vertikala 
analysen innebär att var och en av de fyra utredningsfaserna analyseras ut-
ifrån de utredningsärenden som ingår i studien. 
 
 Utredn.fas 1 Utredn.fas 2 Utredn.fas 3 Utredn.fas 4  
Utredning 1     Fallstudie 1 
Utredning 2     Fallstudie 2 
o.s.v.     o.s.v. 
 Tvärsnitt F1 Tvärsnitt F2 Tvärsnitt F3 Tvärsnitt F4  

 
Figur 5.2: SPP instrumentets analytiska kapacitet 

 
Den kvantitativa analysen har genomförts vertikalt medan den kvalitativa 
både inbegriper en horisontell och en vertikal analys. 
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5.4.2 Den kvantitativa analysen 
För att möjliggöra en kvantitativ analys av hela datamaterialet genomfördes 
ett kodningsförfarande som innebar att de skriftliga utsagorna översattes till 
numeriska koder. Arbetsprocessen för kodningsförfarandet gick till så att de 
skriftliga utsagorna sammanfattades och lades in på SPSS varefter s.k. tema-
tiserade koder konstruerades. Processen innebar ett visst databortfall då inte 
alla aspekter av socialsekreterarnas utsagor kunde kodas p.g.a. utsagornas 
nyansrikedom. Fokus för den kvantitativa analysen var att få överblick av 
materialet samt att skapa en systematik som gjorde det möjligt att identifiera 
mönster i materialet som säger något i förhållande till studiens tre frågeställ-
ningar. Analysen är i första hand deskriptiv.  

Enligt Rudberg (2000) är ett bra sätt att göra ett material överskådligt att 
beräkna hur variablerna fördelas i datamaterialet. Frekvensfördelningen sä-
ger något om de mönster som en specifik variabel visar upp. Exempel på 
frågeställningar i samband med en frekvensredovisning är: Hur ofta före-
kommer ett visst motiv som skäl till en viss problemdefinition? Hur ofta 
relaterar socialsekreterarna till vetenskapliga källor? Hur ofta förekommer 
en viss problemdefinition, och så vidare? Andra frågeställningar av intresse 
utifrån studiens första forskningsfråga har att göra med hur olika variabler 
samvarierar. Centrala frågeställningar för den kvantitativa analysen är:  

 
• Hur ser relationen mellan beslut och motiv till beslut ut? Härleds all-

tid samma beslut utifrån gemensamma motiv eller skiljer de sig? Fö-
rekommer vissa beslutsövervägande oftare än andra? Har alla bes-
lutsöverväganden sitt ursprung i en specifik kunskapskälla? Tende-
rar valet av beslutsöverväganden vara personbundet eller finns det 
skillnader på vilket sätt enskilda socialsekreterarna motiverar sina 
beslut?  

• Hur ser fördelningen ut mellan olika beslut inom ramen för samma 
fas i utredningsarbetet? Hur stor är variationen? Dominerar vissa be-
slut, vilka är de och hur motiveras dessa beslut?  

• Varierar antalet beslut och beslutsöverväganden i förhållande till ut-
redningsarbetets progression? Finns det beslut som inte motiveras, 
hur ofta förekommer det? Tenderar de att bli flera ju längre utred-
ningsarbetet fortskrider?  

• Hur har materialet fördelat sig i relation till hela det empiriska mate-
rialet? Vilka tendenser visar materialet upp och hur fördelar sig de 
olika kunskapskällorna i förhållande till olika beslut i utredningsar-
betet?  
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5.4.3 Den kvalitativa analysen 
Den kvalitativa analysen tar sin utgångspunkt i socialsekreterarnas motiv till 
beslut och ställningstaganden under ärendeprocessen. Analysen syftar till att 
ge underlag för att besvara studiens andra och tredje forskningsfråga.  

Analysen tog sin början i det material som matats in i databehandlings-
programmet NUD*IST (tidigare redovisat under rubriken ”Bearbetning av 
data”). Materialet sorterades in under rubriker som hämtats från SPP-
instrumentets fyra kategorier: 1) Problemidentifikation och problemformule-
ring, 2) arbetsplan, 3) begränsad planering och utvärdering samt 4) slutlig 
utvärdering och värdering av insatsernas resultat. Därefter ordnades materia-
let på ett sådant sätt att beslut och motiv särskiljdes under två olika underru-
briker: socialsekreterarnas beslut och socialsekreterarnas motiv till beslut. 
Under respektive underrubrik sorterades socialsekreterares skriftliga utsagor 
in i form av inriktningar. Exempel på inriktning i socialsekreterarnas motiv 
till beslut var: teoretiskt härlett motiv, normativt härlett motiv och liknande. 
Exempel på inriktningar i socialsekreterarnas beslut var: beslut avseende 
förändrad livssituation, beslut avseende fortsatt utredning och liknande. Den 
kvalitativa analysen kan illustreras på följande sätt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 5.3: Exempel på struktur i den kvalitativa analysen. 

 
Valet av inriktningar var resultatet av en arbetsprocess som innebar att soci-
alsekreterarnas skriftliga utsagor granskades både utifrån den tidigare pre-
senterade teoretiska referensramen och mer renodlat utifrån det som social-
sekreterarna faktiskt skrev i sin rapportering av utredningsarbetets genomfö-
rande. Resultatet av processen presenteras i sin helhet i kapitel 7 i denna 
rapport. 

Förutom analysen av det material som samlats in med SPP-instrumentet 
som grund har också en kvalitativ analys genomförts avseende resultatet från 
återföringen. Syftet med den analysen var att ge underlag för att besvara 

Problemidentifikation 
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studiens tredje forskningsfråga. Analysen genomfördes på ett sådant sätt att 
de sammanställda inriktningarna avseende socialsekreterarnas motiv ställdes 
mot de uppgifter socialsekreterarna lämnade under återföringen av materia-
let. Resultatet från den analysen presenteras i kapitel 8 i denna rapport. 
 

5.5 Studiens trovärdighet 
Begreppsparet validitet och reliabilitet har det gemensamt att de utgör be-
dömningskriterier för att avgöra en studies trovärdighet. Generaliserbarheten 
skiljer sig åt på ett sådant sätt att den ställer frågor om hur tillämpbar studies 
resultat är utanför den specifika studien (Bryman, 2001).  

För att kunna besvara frågeställningen, hur trovärdig är studiens resultat? 
Är det nödvändigt att skilja mellan två moment i forskningsprocessen, näm-
ligen: 1) Datainsamling; hur väl har det använda instrumentet lyckats fånga 
den avsedda empirin? 2) Analys; hur väl avspeglar analysen verkligheten? 
När det gäller det första momentet i forskningsprocessen skiljer sig argume-
nationslinjen åt beroende på om datainsamlingen är kvantitativ eller kvalita-
tiv. I det första fallet är det rimligt att göra en skillnad mellan validitet och 
reliabilitet, i det andra är det mer tveksamt. När det gäller analysen är det 
inte fruktbart att skilja mellan validitet och reliabilitet, de är s.a.s. inkorpore-
rade i varandra (se t.ex. Robson 1993, s. 402). 
 

5.5.1 Trovärdighetssteg 1: Insamling av data 
SPP-instrumentets förtjänster och brister har tidigare avhandlats under rubri-
ken ”5.2.2 Metodreflektion”. Under följande rubrik kommer jag att beskriva 
hur instrumentet förhåller sig till validitetskravet och reliabilitetskravet.  

Validitet 
Insamling av data förutsätter att den metod som används är ändamålsenlig 
för det som studien avser att mäta. En vanlig benämning av detta mått är 
konstruktionsvaliditet (Robson, 1993; Bryman, 2001). För att skapa goda 
förutsättningar för denna studies möjlighet att tillgodose hög träffsäkerhet 
avseende data har den empiriska insamlingen baserats på ett datainsamlings-
instrument som tidigare använts i liknande studier. Rosen et al. har i sina 
studier i USA och Israel använt sig av SPP-instrumentet för att undersöka 
socialsekreterares beslut och beslutsöverväganden i utredningsarbetet (Ro-
sen, 1992; Rosen, 1994; Zeira & Rosen, 1999; Zeira & Rosen, 2000; Rosen 
& Proctor, 2002). Eftersom detta väl överensstämmer med syftet för denna 
studie har SPP-instrumentet ansetts tillämpligt som insamlande instrument. 
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Ytterligare en aspekt som gör SPP-instrumentet lämpligt i föreliggande stu-
die är på vilket sätt det empiriska underlaget inhämtas. Instrumentet är inrik-
tat på de löpande beslut och vägval som socialsekreterarna gör under ett 
utredningsärende, från anmälan till avslutat ärende. För att få insyn i social-
sekreterarnas kunskapsanvändning i utredningsarbetet ställer instrumentet 
frågor till socialsekreterarna om de beslut som fattas under utredningens 
gång samt vilka kunskapskällor de använder sig av för att underbygga dessa 
beslut. Genom att ta fasta på dessa situationer i utredningsärendet har in-
strumentet goda förutsättningar att fånga upp socialsekreterarnas kunskaps-
användning i den aktuella situationen. SPP-instrumentet har konstruerats för 
att fånga upp de situationer då socialsekreterarnas kunskapsanvändning är 
som mest synlig i förhållande till de beslut de fattar i utredningsarbetet. 

Denna aspekt av instrumentet i kombination med att det är möjligt att föl-
ja socialsekreterarnas kontinuerliga beslutsfattande under hela utredningens 
gång gör SPP-instrumentet till ett lämpligt datainsamlingsinstrument i före-
liggande studie. 

Reliabilitet 
Sammantaget har två aspekter ansetts som viktiga för reliabiliteten i förelig-
gande studie. För det första, kongruens; d.v.s. har de frågor som ställts i for-
muläret uppfattats på samma sätt av alla socialarbetare som deltagit i studi-
en? Två argument till instrumentets fördel kan här anföras: 1) alla socialsek-
reterare har fått samma muntliga och skriftliga information, 2) formulären 
har utformats på samma sätt för samtliga socialsekreterare. I det insamlade 
materialet finns det inget som indikerar på att frågorna har uppfattats olika.  

Två argument kan anföras till instrumentets nackdel: I) Instrumentet tar 
inte hänsyn till ärendenas art, det finns därmed en möjlig risk att ärendena 
påverkar på vilket sätt socialsekreterarna uppfattar frågorna vilket kan ge 
grogrund för eventuella missuppfattningar om vilka uppgifter som efterfrå-
gas i formulären. II) Det har inte funnits möjlighet att följa upp eventuella 
missuppfattningar under insamlingsperioden, vilket kan innebära att dessa 
eventuella missuppfattningar inte har kunnat tillrättaläggas.  

Den andra aspekten för att kunna bedöma instrumentets reliabilitet berör 
frågan om socialsekreterarna har besvarat formulärens frågeställningar på ett 
ärligt sätt. Tre argument talar till instrumentets fördel: 1) studien syftar inte 
till att kritiskt granska enskilda socialsekreterares arbetssätt, utan till att in-
hämta kunskap om hur socialsekreterarna generellt resonerar i utrednings-
ärenden. 2) I redovisningen av studiens resultat är det inte möjligt att urskilja 
enskilda socialsekreterare. 3) Samtliga av instrumentets formulär har fyllts i 
av socialsekreterarna under pågående utredning. Hur socialsekreterarna fyllt 
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i instrumentet har därmed också fått konsekvenser för den enskilda klienten. 
Det innebär att socialsekreterarnas ansvar för klienten rimligtvis överskrider 
ansvaret gentemot studien. Eventuella inkonsekvenser i socialsekreterarnas 
dokumentation skulle ge återverkningar i den pågående klientutredningen. 

Ett argument talar till instruments nackdel: människor har en tendens att 
tillrättalägga information om de vet att informationen kommer att granskas 
av någon annan än de själva (Finch 1996). 
 

5.5.2 Trovärdighetssteg 2: Analys av data 
För att tillförsäkra en studies trovärdighet krävs också att forskaren vidtar 
åtgärder för att säkerställa att analysen av materialet genomförs på ett ända-
målsenligt sätt. I sammanhanget brukar man tala om studiens inre validitet. 
Med inre validitet menas enligt Miles och Huberman (1994), studiens san-
ningshalt. Här ställs inte bara frågan om empirin är den rätta utan också om 
den teori som valts som förklaringsgrund av materialet är ändamålsenlig i 
förhållande till det studerade fenomenet. Olika strategier för att säkerställa 
en studies inre validitet har anslagits av olika forskare (se bland annat Sher-
man & Reid 1994). Här nedan redovisas de frågor som ansetts väsentliga att 
besvara för att säkerställa denna studies inre validitet: 
 

1. Kan studiens valda teoretiska referensram förklara de empiriska 
skiftningar som uppträder?  

2. Hur överensstämmer studiens resultat med resultat från liknande 
studier?  

3. Har rivaliserande teoretiska antaganden ställts mot studiens teoretis-
ka referensram? 

4. Bekräftas resultatet från den kvantitativa analysen av resultatet från 
den kvalitativa analysen och viseversa? 

 
Svaret på dessa frågor kan endast genomföras i anslutning till att studiens 
resultat presenteras då det förutsätter att läsaren har bekantat sig med det 
empiriska materialet. Detta innebär att svaret delges läsaren både i anslut-
ning till de tre efterföljande resultatkapitlen och i det slutliga tolknings- och 
diskussionskapitlet. 
 

5.5.3 Generaliserbarhet 
Kan studiens resultat säga något om socialarbetares kunskapsanvändning 
generellt eller säger resultatet bara något om de fall som undersöks? I denna 
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studie används det som Kvale (1997) kallar för den naturalistiska generali-
serbarheten och den analytiska generaliserbarheten. Betoningen ligger dock 
på den analytiska generaliserbarheten.  

Enligt Kvale (a.a.) vilar den naturalistiska generaliseringen på erfaren-
het. Stake (1995) gör bedömningen att en studies resultat kan sägas vara 
generaliserbar om den kan bekräftas som sannolik av personer som har egen 
erfarenhet av det som studien avser att säga något om (a.a. s. 85). När det 
gäller den naturalistiska generaliserbarheten i föreliggande studie så pröva-
des den i återföringen till de socialsekreterare som deltagit i studien. I återfö-
ringen ställdes frågor till socialsekreterarna om de ansåg att studiens resultat 
kunde ses som representativt utifrån deras erfarenhet av hur utredningsarbe-
tet vanligtvis genomförs. 

Med analytisk generalisering menas att studiens resultat förstås utifrån en 
etablerad och empiriskt beprövad teori. Om teorin till viss del kan förklara 
studiens resultat är det rimligt att anta att resultatet har en högre generaliser-
barhet än för det enskilda fallet (jmf. Yin, 1984). I vilken omfattning studien 
har uppnått analytisk generaliserbarhet diskuteras senare i samband med att 
studiens tolkning och slutsatser redovisas.  

 

5.6 Etiska överväganden 
Ett antal etiska överväganden har varit viktiga att uppmärksamma i förhål-
lande till i denna studie, i huvudsak har de varit kopplade till hur instrumen-
tet för den empiriska insamlingen har genomförts.  

Att använda sig av SPP-instrumentet innebar att socialsekreterarna för-
medlade klientuppgifter elektroniskt till forskaren. I juridisk mening har det 
varit möjligt att lämna den information som efterfrågas eftersom de uppgifter 
som lämnades inte kunde kopplas till enskilda klienter. Detta var också nå-
got som sanktionerades av Individ- och familjeomsorgernas ledning.  

Hur hanteras samtyckeskravet i studien? Innan socialsekreterarna doku-
menterade sitt ärende i enlighet med SPP-instrumentet tillfrågade de klienten 
om de samtyckte. Detta skedde vid deras första möte med klienten. Om kli-
enterna inte vill delta användes inte ärendet. 

Hur hanteras konfidentialitetskravet i studien? Klientens identitet är inte 
intressant för studiens genomförande. Dock upprättades en förteckning över 
vilka klienter som ingick i studien hos respektive gruppledare. Dessa uppgif-
ter delgavs inte till forskaren. Förteckningen upprättades för att inte samma 
klientärende skulle dokumenteras mer än en gång. Detta var något som följ-
des upp av gruppledarna. 
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Vilka möjliga konsekvenser kan studiens resultat få för de personer som 
deltagit i studien? Studien syfte är att öka kunskapen om socialsekreterares 
kunskapsanvändning i utredningsarbetet. Genom sitt deltagande i studien 
bidrog socialsekreterarna till denna kunskap. Det är svårt att utifrån studiens 
intentioner se att ett deltagande i studien skulle skada eller på annat sätt för-
svåra socialsekreterarnas fortsatta arbete.  
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Kapitel 6 

Vilka kunskaper används? 
 

Inledning 
Syftet med detta första resultatkapitel är att beskriva och analysera de kun-
skapskällor socialsekreterarna hänvisat till när de motiverar sina beslut i 
utredningsarbetet. Det empiriska underlaget har hämtats från den skriftliga 
dokumentation som socialsekreterarna redovisat inom ramen för SPP-
instrumentet.  

Inledningsvis presenteras innehållet i de olika ärenden som utgör studiens 
empiriska grund. Detta görs med avsikt att göra läsaren införstådd i det em-
piriska underlagets innehåll avseende: typ av ärende, antal klienter per ären-
de samt ålder- och könsfördelning. Den fortsatta presentationen följer SPP-
instrumentets struktur avseende begreppsval och begreppsordning. Kapitlets 
rubriksättning har därmed samma benämningar som de formulär där social-
sekreterarna dokumenterat sina ställningstaganden avseende beslut och mo-
tiv till beslut:  

• Problemformulering (6.2) 
• Utredningens fortsatta planering (6.3) 
• Begränsad planering och utvärdering (6.4) 
• Uppföljning och värdering av insatsernas resultat (6.5) 
• Sammanfattning (6.6) 

Kapitlet avslutas med en sammanfattande analys av socialsekreterarnas val 
av kunskapskällor i utredningsarbetet. Syftet med sammanfattningen är att 
ge en översiktlig bild av de refererade kunskapskällorna samt de analytiska 
slutsatserna. 
 

6.1 Ärendenas karaktär 
Av de 21 ärenden som dokumenterats med instrumentet SPP som grund, är 
sju individärenden och fjorton familjeärenden. I samtliga individärenden 
ansågs missbruket vara den primära orsaken till individens problem. Famil-
jeärendena var uppdelade på problemområdena: missbruk, föräldrars oför-
måga att tillgodose barnens behov, misshandel och icke fungerande förälder 
– barn relation.  
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Individärendena dominerades av kvinnor, sammantaget fem kvinnor i åld-
rarna 24-65 år. Männen var till antalet två och i åldrarna 22 respektive 57 år. 
Även familjeärendena dominerades av kvinnorna, nio stycken sammanlagt, 
männen var till antalet fem. I figuren nedan presenteras grupperna med ut-
gångspunkt från variablerna antal, typ av problematik, kön och ålder: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 6.1: Ärendenas karaktär. 
 

Missbruk 
Inom kategorin missbruksärenden ingår endast de klientärenden där miss-
bruket ansetts som primär problematik, dessa motsvarar nästan hälften av det 
totala ärendeantalet. Missbruk som problem förekommer också i ytterligare 
två klientärenden, men då inte som primär problematik.  

I en jämförelse mellan socialsekreterarnas problemdefinition och deras 
beskrivning över individernas egen definition framkom att samtliga kvinnor 
med missbruk också hade angett missbruk som problem. Av männen hade en 

RELATIONS-
PROBLEMATIK 

MISSHANDEL 

INDIVID (7) 

MISSBRUK 
5 kvinnor (24 - 65) 

2 män (22 – 57) 

FAMILJ (14) 

MISSBRUK 2 kvinnor  (23 – 25) 

BEHOVS-
PROBLEMATIK 

1 flicka  (5) 

4 pojkar  (5 – 12) 

1 flicka  (11) 

5 flickor  (3 – 15) 

1 pojke  (17) 
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man angivit missbruk som problem medan den andra mannen angett andra 
problem.  

Behovsproblematik 
Kategorin föräldrars oförmåga att tillgodose barnens behov motsvarar en 
fjärdedel av det totala antalet klientärenden. Med behovsbrist menas de kli-
entärenden där barn/ungdomar inte får sina psykiska och fysiska behov till-
godosedda, till exempel p.g.a. föräldrarnas oförmåga att se dessa behov. 
Enligt socialsekreterarnas dokumentation tar sig barnen/ungdomarnas be-
hovsbrist uttryck i försämrad skolgång, ilska/aggressivitet, gränslöshet och 
skuldkänslor.  

Misshandel 
I ett ärende har misshandel bedömts som primär problematik. Misshandeln 
är enkelriktad, från vuxen till barn. Misshandeln avser både fysiska över-
grepp och psykologisk misshandel.  

Relationsproblematik 
Problematiken icke fungerande förälder-barn relation utgör nästan en tred-
jedel av de totala klientärendena. Kategorin omfattar barn/ungdomar i åld-
rarna mellan 3 och 17 år. Med relationsproblematik avses ärenden där soci-
alsekreterarna menar att relationen inte fungerar normalt mellan den primära 
klienten och personer i dennes närhet. Det rör sig om relationen mellan barn 
och föräldrar, mellan barn och skolan och mellan barn och andra vuxna.  

Att de 21 klientärendena har begränsats till endast fyra primära problem-
kategorier är intressant, varav nära hälften utgörs av missbruksproblem. För-
utom missbruksproblem har nära en fjärdedel av klientärendena betecknats 
som behovsproblematik och nära en tredjedel har betecknats som relations-
problematik. Missbruksproblematiken har solitärt använts för att karaktärise-
ra de vuxnas problem, medan behovsbrist och relationsbrist utgår endast från 
de unga.  

De klientärenden som ingår i studien motsvarar i stort de ärenden som är 
vanliga inom individ- och familjeomsorgen. Sveriges officiella statistik över 
individ- och familjeomsorgens omfattar insatser som berör: barn och unga, 
missbruk, ekonomisk bistånd, familjerätt och familjerådgivning. De 21 ären-
dena omfattar nästan uteslutande områdena: barn och unga och missbruk. 
Endast i begränsad omfattning förekommer inslag av ekonomiskt bistånd. 
Att socialsekreterarna valt att dokumentera ärenden som primärt berört dessa 
områden kan bero på att dessa ärenden på ett bra sätt passar in i SPP-
instrumentets struktur. Till exempel är det vanligt att biståndsärenden följs 
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av en kort beslutsprocess där socialsekreterarna till stor del bara träffar kli-
enten vid ett tillfälle. SPP-instrumentet struktur är anpassat för en mer lång-
gående ärendegång och det har sannolikt styrt socialsekreterarnas val av 
ärenden. 
 

6.2 Problemformulering och valda kunskapskällor 
Individ- och familjeomsorgens utredningsarbete består av ett stegvis förfa-
rande. I korthet innebär det att socialsekreterarna samlar information om ett 
ärende varefter en bedömning görs och åtgärder vidtas. Beroende på utfallet 
av dessa åtgärder leder det till nya situationer som i sin tur leder till nya be-
dömningar och åtgärder o.s.v. Detta innebär att en stor mängd synliga och 
mindre synliga beslut fattas under utredningens gång. Det kan handla om 
beslut om att mer information krävs, att en viss insats skall användas eller 
beslut om del- och slutmål. Hur processen avslutas ser olika ut. Ibland upp-
nås den önskvärda målsättningen, ibland leder utredningen till att inga insat-
ser används eller så avbryts utredningen av andra skäl. 

SPP är ett instrument som omfattar hela utredningsarbetet från socialsek-
reterarens första möte med klienten tills att resultatet av de föreslagna insat-
serna utvärderats. Eftersom socialsekreterarna har att ta ställning till frågor 
som berör olika ställningstaganden i utredningsarbetet kommer instrumentet 
att påverka hur de beskriver utredningsarbetets genomförande. Förtjänsten 
med SPP-instrumentet utifrån denna aspekt är att den avkräver svar på frågor 
i utredningsarbetet som socialsekreterarna vanligen inte behöver uppmärk-
samma. Exempel på sådana frågor är, varför är det ett önskvärt delmål eller 
vilka är de oväntade resultat som uppkommit under mötet? Det är svaret på 
dessa och liknande frågor som utgör underlag för den analys som presenteras 
i detta och de efterföljande två resultatkapitlen. Under följande rubrik pre-
senteras resultatet av socialsekreterarnas beslut under sitt första möte med 
klienten. Besluten omfattar socialsekreterarnas bedömning av klientens pro-
blematik samt hur de prioriterar sina åtgärder i relation till de definierade 
problemen. 
 

6.2.1 Problemdefinition 
I enlighet med SPP-instrumentets struktur förväntas socialsekreteraren vid 
sitt första möte med klienten bedöma dennes initiala problem. Om socialsek-
reteraren bedömer att problemet är omfattande och att det är nödvändigt med 
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insatser från individ- och familjeomsorgen inleds en utredning13. Detta inne-
bär att det är den beskrivning som socialsekreteraren gör av klientens initiala 
problematik som skall motivera om det är individ- och familjeomsorgen som 
bär ansvaret att hjälpa personen eller om ärendet skall överlämnas till annan 
myndighet. Den första fråga socialsekreterarna väntas ge svar på i SPP-
instrumentet är vad klienterna anger för skäl till sin kontakt med socialtjäns-
ten. I nästa fråga uppmanas socialsekreterarna att beskriva sin bedömning av 
klientens problem. Delar de klientens uppfattning eller har de en annan upp-
fattning?  

Av studiens 21 ärenden har socialsekreterarna identifierat 78 initiala pro-
blem. Detta gör ett genomsnitt på cirka 3 problemdefinitioner per ärende. 
Som mest innehöll ärendena 6 olika problem och som minst 2 problem. Var-
je problem som identifieras motsvarar ett enskilt beslut. Diagram 6.1 visar 
hur socialsekreterarna besvarat frågorna: hur definierar klienten/anmälaren 
sina/klientens problem (behov) samt hur definierar du klientens problem 
(behov). I den första frågeställningen efterfrågas alltså socialsekreterarens 
uppfattning av hur klienten/anmälaren definierar sitt problem, vilket kan 
skilja sig från klientens egentliga definition. Diagrammet anger fördelningen 
mellan de problem socialsekreterarna anser är framträdande i ärendena samt 
vad de uppfattar att klienterna anser är problemet. Jämförelsen är intressant 
då den ger en indikation på om det finns någon skillnad mellan vad social-
sekreterarna uppfattar är klienternas bedömning av sin situation och vad de 
själva anser är klientens problem. 

                                                        
13 Se tidigare resonemang om den sociala utredningens struktur i kapitel 2. 
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Diagram: 6.1 Gemensamma och skilda problem- 

uppfattningar fördelade på initiala problem. 
 
Av de 78 initiala problem som framkommit i socialsekreterarnas första möte 
är den procentuella fördelningen mellan aktörernas gemensamma och skilda 
problemdefinitioner 45/55. Fördelningen innebär att de skilda ståndpunkter-
na är något flera än de gemensamma problemdefinitionerna. De staplar som 
representerar ekonomi och inget problem/behov baseras endast på klienter-
nas utsagor. Att nära hälften av socialsekreterarnas problemdefinitioner 
överensstämmer med klientens är överraskande då tidigare studier har visat 
att de skilda ståndpunkterna dominerar. I Rosen (1994) framgår det till ex-
empel att endast 3 procent av den problematik som socialarbetarna identifie-
rat i ärendena motsvarar klientens angivna problematik (s. 569). Att Rosens 
resultat avviker från denna studie är anmärkningsvärt då SPP-instrumentet 
även låg till grund för Rosens studie. En möjlig orsak kan vara de kulturella 
skillnader som finns mellan nordamerikanska och svenska socialsekreterares 
benägenhet att ta fasta på klienternas upplevelse av de egna behoven. 

Vad karaktäriserar valet av kunskapsgrund? 
I en jämförelse mellan hur socialsekreterarna besvarat frågan om vilket pro-
blem de anser att klienten har och på vilket sätt de anser att klienten uttryck-
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er sitt problem framgår det att när problemet omfattar drogmissbruk redogör 
socialsekreteraren mycket kortfattat för sin egen problemdefinition. Det är 
som om begreppet drogmissbruk inte behöver någon närmare beskrivning av 
varför det är en angelägenhet för individ- och familjeomsorgen. Enligt 
Bergmark och Oscarsson (2001) betraktas missbruk av många i dagens sam-
hälle som ett av två typexempel på sociala problem. Missbruket utgör såle-
des en självklar del av Individ- och familjeomsorgernas arbetsuppgifter. 
Även socialtjänstlagen betonar missbrukets relevans för socialt arbete och i 
synnerhet framgår det i en speciell tvångslagsstiftning ”Lagen om vård av 
missbrukare” (LVM). Detta gör att om socialsekreteraren bedömer att klien-
ten är missbrukare så kommer ärendet med automatik att tillfalla individ- 
och familjeomsorgens ansvarsområde. Ser vi till hur socialsekreterarna be-
skriver klientens/anmälarens problemdefinition och hur de själva beskriver 
problemet så skiljer de sig inte mycket åt: 
 
Socialsekreterarens uppfattning av 
klienten/anmälarens problemdefinition Socialsekreterarens problemdefinition 
Behöver mediciner för att klara av att 
avgifta sig från tablettmissbruk 

Tablettmissbruk och eventuellt miss-
bruk av andra droger och alkohol 

Beroendeenheten anmäler kvinnan efter 
att hon anmält en fallskada till sjukvår-
den 

Långvarigt alkoholmissbruk 

Missbruk, dock inget behov av hjälp just 
nu 

Omfattande narkotikamissbruk 

Alkoholist Dricker för mycket alkohol 
 
Jämför vi socialsekreterarnas beskrivning av de missbruksrelaterade proble-
men i relation till de problem som utgår från bristande föräldra-barn relatio-
ner, framgår det att den senare problemtypen följs av en mer omfattande 
beskrivning. Anledningen till denna skillnad kan vara att en icke fungerande 
relation mellan föräldrar och barn inte med samma självklarhet är en angelä-
genhet för individ- och familjeomsorgen. Denna tolkning bekräftas i den 
problemdefinition som presenteras här nedan. I ett av problemen tycker kli-
enten att hennes föräldrar inte bryr sig om henne, men socialsekreteraren 
väljer i stället att fokusera på det faktum att flickan befunnit sig på fritids-
gården i berusat tillstånd. Föräldrarnas bristande intresse för flickans situa-
tion blir därmed sekundärt. Flickan är minderårig och har uppträtt berusad 
och därmed är hon en självklar angelägenhet för individ- och familjeomsor-
gen och därmed behövs ingen omfattande problembeskrivning. 
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Socialsekreterarens uppfattning av 
klienten/anmälarens problemdefinition Socialsekreterarens problemdefinition 
Föräldrarna uttrycker en oro över att 
deras 3-åriga son har lätt för att få vre-
desutbrott, svårt att leka med andra barn, 
slåss ofta, svär mycket osv. De tror att 
sonen har ADHD eller damp. 

Pojken har svårigheter med att fungera 
med andra barn. Han är stresskänslig och 
hans beteende verkar förvärras av nya 
situationer. Om pojken har en diagnos 
eller inte är ej så viktigt för mig. Diagno-
ser i sig gör ingen skillnad för barnets 
problematik utan man måste hjälpa bar-
net där det är och hjälpa honom att ut-
veckla och mogna i sitt beteende. Famil-
jen behöver få hjälp med detta. 

Mamman beskriver att hon har svårt att 
räcka till för både familj och arbete. 
Hennes sambo gör inget hemma utan 
allt ansvar vilar på henne. 

Utifrån mammans beskrivning så uppfat-
tar jag att hennes sambo inte tar något 
vuxenansvar. Mamman har i princip två 
barn att ta hand om varav ett är vuxen. 
Barnet behöver två vuxna hemma som 
delar på ansvaret tillsammans. Dels för 
att det är viktigt… 

Klienten tycker inte att hennes föräldrar 
visar att de bryr sig. 

Klienten kom berusad till fritidsgården 
en vardagskväll. 

 
Skillnaden i omfattningen mellan hur socialsekreterarna beskriver de miss-
bruksrelaterade problemen med hur de beskriver de övriga problemen som 
identifierats i studien är i stort densamma i samtliga problemdefinitioner. 
Det tydligaste avsteget från detta förhållande är det ärende som omfattar 
psykisk och fysisk misshandel. I ärendet har styvpappan förgripit sig sexuellt 
på sin minderåriga styvdotter. Socialsekreteraren anser att det inte är nöd-
vändigt att utförligare beskriva varför detta problem finns och varför det är 
en angelägenhet för individ- och familjeomsorgen. Därmed kan sägas att 
övergreppet har samma självklara relevans för individ- och familjeomsorgen 
som missbruk och minderårigas alkoholkonsumtion.  

Att vissa problem inte beskrivs utförligt av socialsekreterarna därför att 
deras relevans anses självklar för individ- och familjeomsorgen är kanske 
inget problem för utredningsarbetet, men från ett professionellt perspektiv är 
det mer problematiskt. Att socialsekreteraren inte redogör för sin kunskaps-
grund innebär att de undanhåller de kunskaper som de baserar sina beslut på 
i utredningsarbetet. I materialet är det möjligt att identifiera två förutsätt-
ningar som bidrar till att dölja vilken kunskap socialsekreterarna använder 
sig av i utredningsarbetet: 
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• Om det finns en enighet mellan klienten och socialsekreterarens uppfatt-
ning av klientens problem/behov redogör inte socialsekreteraren för pro-
blemet mer än vad som är nödvändigt. 

• Om klientens problem omfattar aspekter som är en självklar angelägen-
het för individ- och familjeomsorgen konstaterar bara socialsekreteraren 
problemet för att snabbt gå vidare i utredningen. 

Om det empiriska materialet endast skulle baseras på befintliga utredningar 
så skulle vi inte känna till socialsekreterarnas argument för varför de definie-
rade problemen är ett problem. Det skulle inte heller vara möjligt att härleda 
varifrån de hämtar denna kunskap. I detta sammanhang har SPP-
instrumentet större möjligheter att öka vår kunskap om socialsekreterarnas 
kunskapsanvändning. I instrumentet tillfrågas nämligen socialsekreterarna 
vilken kunskapsgrund de baserar sina problemdefinitioner på. Nästa rubrik 
redogör för socialsekreterarnas svar på SPP-instrumentets fråga: Vilka kun-
skapskällor använder du dig av för att motivera varför detta är ett problem? 

Beskrivning av socialsekreterarnas kunskapskällor 
I diagram 6.2 redovisas den kunskapskällor som socialsekreterarna hänvisat 
till i sina motiv till val av initial problembild.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagram 6.2: Socialsekreterarnas definierade  
problem i förhållande till kunskapskälla14. 

                                                        
14 I diagrammet saknas problemen ”ekonomi” (3) och ”inget behov/problem” (8) eftersom 
endast klienterna har angett dessa problem. 
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I socialsekreterarnas redovisning av sina motiv har de redogjort för de kun-
skaper som väglett dem i arbetet samt på vilket sätt dessa kunskaper har 
använts. I den analys som ligger till grund för detta kapitel har de kunskaper 
som socialsekreterarna redogjort för sammanställts i kategorier som repre-
senterar olika former av kunskapskällor. Som framgår av diagrammet har de 
flesta av socialsekreterarnas beskrivning av sina motiv till problemdefinitio-
ner placerats in under kunskapskällan klientbild. Klientbilden förekommer i 
nästan samtliga problemdefinitioner, undantaget är de problem som hänvisar 
till relationen med anhöriga. I anslutning till detta problem har socialsekrete-
rarna endast hänvisat till kunskapskällan lagar/förordningar. Kunskapskäl-
lan litteratur/utbildning finns angiven som referens endast vid fyra problem-
definitioner.  

Att en sådan stor andel av socialsekreterarnas motiv till valet av pro-
blembild inte innehåller referenser till någon kunskapskälla annat än till 
klientens livssituation är förvånande. SPP-instrumentet innehåller inga fasta 
svarsalternativ så det har varit helt öppet för socialsekreterarna att själva 
definiera vilka kunskapskällor de anser har väglett dem i arbetet. Men vad är 
då innebörden av kunskapskällan klientbild? De citat som presenteras här 
nedan är två exempel på motiv som ansetts tillhöra kunskapskällan klient-
bild. Av citaten framgår det att socialsekreteraren inte hänvisat till någon 
specifik kunskapskälla. I stället anför de ett resonemang som i korthet går ut 
på att utifrån klientens situation beskriva hur de ser på problemet. Resone-
manget förefaller inte ha någon koppling till en specifik kunskapskälla. 
Ändå är det sannolikt att resonemanget har en koppling till kunskaper som 
socialsekreteraren tidigare har tagit del av, men i citaten får vi ingen vägled-
ning varifrån denna kunskap har hämtats.  
 

Det är viktigt att finnas till hands omgående när klienten är mest 
mottaglig för att ta emot stödinsatser gällande missbruk. I vissa fall 
kan klienten riskera att avlida i förtid om missbruket återupptas efter 
kortare/längre tids avbrott. 

 
Pojken har svårigheter med att fungera i grupp och i situationer som 
blir stressiga. Barn mår inte bra av att hamna i affekt och konflikter 
med andra. De riskerar att bli betraktade av andra att vara udda och att 
inte få vara med. En annan viktig aspekt är att barns inre psykiska 
välbefinnande försämras samt hämmas i utvecklingen. 
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Av citaten framgår det att socialsekreterarna bedömer klientens situation 
utifrån tidigare erhållen kunskap, men vilka dessa kunskaper är och var de 
här härledda ifrån går inte att utläsa av materialet. 

Att SPP-instrumentet inte fullt ut lyckats identifiera socialsekreterarnas 
samtliga kunskapskällor kan upplevas som en nackdel för studiens genomfö-
rande. Men kanske är det just det som är kunskapens rätta ansikte. Enligt 
sociokulturell teoribildning är varje användning av kunskap en kreativ och 
skapande process som individen inhämtar ny kunskap och nya erfarenheter 
ifrån. Individens förmåga att använda sig av kunskaper härstammar från 
faktakunskaper, erfarenhetskunskaper och förmågan till reflektiv problem-
lösning. Denna omfattande kunskapsarsenal är inte alltid möjlig att redogöra 
för eftersom den till stor del är internaliserad i individens medvetande på ett 
sådant sätt att dess ursprung inte går att tydligt kartlägga (se kapitel 4). Detta 
kan vara en möjlig förklaring till att socialsekreterarna i sådan hög utsträck-
ning inte hänvisat till en specifik kunskapskälla då de redogjort för de kun-
skaper de använt sig av för att definiera klientens problembild. 

Att socialsekreterarna ändå lyckats identifiera specifika kunskapskällor 
tyder på att det går att urskilja specifika kunskapskällor. Ser vi till hur de 
angivna kunskapskällorna finns angivna i materialet så presenteras de van-
ligtvis i slutet av socialsekreterarnas motivering av problemet, även om det 
förekommer exempel på då de ocskå finns inbäddade i motiveringen. 
 

Klientens fysiska och psykiska hälsa påverkas negativt av att inta så 
mycket mediciner som hon gör idag (erfarenhet och utbildningar). 
Även anhöriga far illa i nuvarande situation eftersom missbruket på-
verkar hela familjesystemet (systemteori samt erfarenhet). (Kodad 
kunskapskälla: Egen erfarenhet, utbildning och teori) 

 
Min erfarenhet av barn som upplever sig axla ett för stort ansvar är 
besvikelsen på vuxenvärlden och misstron. ”Vem skall jag vända mig 
till när jag har svårt?” Min erfarenhet är att många av dessa barn far 
illa av att bära allt ansvar och det är dessutom ett risktagande att låta 
barn ta hand om barn. (Kodad kunskapskälla: Egen erfarenhet) 

 
Det första citatet är ett exempel på när kunskapskällorna anges uppräknade i 
slutet av ett resonerande motivbeskrivning, den senare är ett exempel på när 
kunskapskällan också finns inbäddat i resonemanget. Att majoriteten av 
kunskapskällorna inte har integrerats i motivbeskrivningen tyder på att soci-
alsekreterarna har svårt att sätta in kunskapskällorna i sitt sammanhang. 
Innebörden av det är trots att socialsekreterarna redovisar vilka kunskapskäl-
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lor de hämtar sin kunskap ifrån så har de svårt att mer exakt lyfta fram vad i 
dessa kunskapskällor som utgör underlag för valet av problemdefinition.  
 

6.2.2 Prioriterings- och åtgärdsordning 
Enligt SPP-instrumentets struktur skall socialsekreterarna efter att de besva-
rat frågan om klientens initiala problem besvara frågan om på vilket sätt de 
definierade problemen prioriterats samt vilka direkta åtgärder socialsekrete-
rarna beslutat att vidta. Därmed har vi kommit fram till delfrågorna: 1) hur 
har olika problem prioriterats i förhållande till varandra samt 2) vilka direkta 
åtgärder vidtas för respektive problematik. För att besvara SPP-instrumentets 
första delfråga ombads socialsekreterarna att ta ställning till vilket problem 
som har högst prioritet, vilket som har näst högst prioritet, o.s.v. I den andra 
delfrågan fick socialsekreterarna tre alternativ att ta ställning till:  

• Fortsatt utredning  
• Problematiken förmedlas till annan myndighet 
• Ingen åtgärd vidtas  
 

I diagrammet 6.3 redovisas i hur socialsekreterarna valt att besvara den 
andra delfrågan: 

7,4%

18,5%

74,1%

Ingen åtgärd

Sänd vidare

Beh/Utredn

 
Diagram 6.3: Förhållandet mellan ingen åtgärd, 

 sänd vidare och behandling/utredning. 
 
Som framgår av diagrammet har socialsekreterarna bedömt att en majoritet 
av de initialt definierade problemen är aktuella för fortsatt utredning. I vilken 

Refererade kunskapskällor: 
64 % Klientbild 
15%  Annan profession 
9%  Utbildning + Litteratur 
7% Lagstiftning/Praxis 
3% Egen erfarenhet 
2% Kollegors erfarenhet 
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ordning de olika problemen prioriterats redovisas inte i diagrammet. Vilka 
kunskapskällor har då socialsekreterarna hänvisat till för att motivera sina 
beslut? Av materialet framgår det att den helt dominerande kunskapskällan 
är klientbilden. Hela 64 procent av besluten har hänvisats till den kunskaps-
källan. Det innebär att i likhet med valet av initiala problem så dominerar 
kunskapskällan klientbild även i dessa beslut. Avvikande från detta mönster 
är att 15 procent av besluten motiveras utifrån kunskapskällan annan profes-
sion. Denna kunskapskälla hänvisar till de fall då socialsekreterarna refererat 
till andra professioner för att motivera sina beslut. Majoriteten av denna 
kunskapskälla har använts i de fall då problemen sänds vidare till andra 
myndigheter. Polis, behandlingshem och barn- och ungdomspsykiatrin är tre 
exempel som representerar kunskapskällan andra professioner. Socialsekre-
terarna refererar till denna kunskapskälla på basis av deras kunskaper om 
andra professioners kompetens och vad de uppfattar att de andra professio-
nella kan bidra med: 
 

Om mammans mående i stor grad påverkar barnets mående kan det bli 
fråga om att förmedla till psykiatri eller missbruksbehandling. 

 
Mamman har kontakt med en handläggare från vuxengruppen. 

 
Fortsatt samtalskontakt med BUP men otroligt viktigt med en över-
rapportering mellan BUP i X-stad och hemorten så att processen inte 
avstannar. Detta skall skötas av BUP. 

 
Av citaten framgår det att socialsekreterarna använder sig av andra profes-
sioners kompetens på ett sådant sätt att de hänvisar till dem som skickade 
verksamheter att ta hand om delar av de problem de möter i utredningsarbe-
tet. Det kan ha att göra med att de professionella har till uppgift i sitt yrkes-
utövande att hantera dessa problem eller att de har en specifik kompetens 
som socialsekreterarna har ansett vara relevant för delar av de problem som 
de möter i utredningsarbetet.  

Andra kunskapskällor som socialsekreterarna referat till är kunskapskäl-
lorna: utbildning och litteratur. Nio procent av besluten har motiverats ut-
ifrån dessa kunskapskällor. Kunskapskällorna utgörs av referenser till 
grundutbildning och litteratur som lästs under grundutbildningen. Inga refe-
renser görs till litteratur som socialsekreterarna läst efter grundutbildningen. 
Kunskapskällan lagstiftning/praxis har nämnts i sju procent av besluten. 
Denna kunskapskälla är rimlig då individ- och familjeomsorgens ansvarsom-
råde regleras av socialtjänstlagen och som sådan bör den vara en primär 
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kunskapskälla för socialsekreterarnas beslut. Utifrån det är det förvånande 
att det inte är fler beslut som motiverats utifrån denna kunskapskälla. Denna 
förvåning kan också uttryckas när det gäller kunskapskällorna egna erfaren-
heter och kollegors erfarenhet. Dessa kunskapskällor har i liten omfattning 
används som motiv till beslut. Det är förvånande eftersom egna erfarenheter 
och kollegors erfarenhet har beskrivits i många studier som viktiga kun-
skapskällor för socialt arbete (Nordlander & Blom, 2000; Tydén, et al. 
2000).  

I socialsekreterarnas redogörelse av sina kunskapskällor för prioriterings- 
och åtgärdsordning framgår det i likhet med tidigare redovisningar att kun-
skapskällan klientbild dominerar. I citaten här nedan ges exempel på hur 
socialsekreterarna motiverar sitt val av prioritering utan någon direkt hän-
visning till en specifik kunskapskälla. 

 
Det är viktigt att klient som ej tidigare varit känd av socialtjänsten 
som missbrukare får förtroende för personalen. Om klienten känner 
sig trygg med personalen finns det större möjligheter att motivera och 
stötta klienten att reducera sin alkoholkonsumtion. 

 
Jag vill att flickan skall vilja fortsätta leva. Hela familjen behöver må 
bra. Det känns som att denna familj själva kommer att kunna fortsätta 
processen i rätt riktning bara de få hjälp i starten med hur de skall 
göra. 
 

I likhet med tidigare citat som presenterats för att illustrera kunskapskällan 
klientbild ser vi hur socialsekreteraren bygger upp resonemang som baseras 
på antaganden utan någon direkt angiven förankring i etablerade kunskaps-
källor. Jämför vi dessa resonemang med dem som hänvisar till annan profes-
sion så visar det sig att de är mer av resonerande karaktär. Detta är ett förhål-
lande som genomgående framträder i socialsekreterarnas motiv till val av 
prioritering. Om detta har att göra med att citaten saknar referenser till exi-
sterande kunskapskällor och därför avkräver en utförligare beskrivning eller 
om det har mer att göra med individuella olikheter hos socialsekreterarna 
kan inte ges något konkret besked om. 
 

6.3 Beslut om planerad arbetsplan och de valda kunskaps-
källorna 
I SPP-instrumentets andra formulär ”planerad arbetsplan” ombads socialsek-
reterarna att ta ställning till hur utredningen skulle fortskrida. I formuläret 
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uppmanades socialsekreterarna att ta ställning till tre frågor: vilket är det 
slutgiltigt önskvärda målet, vilka är de önskvärda delmålen samt vilka insat-
ser avser du att använda för att nå de uppsatta målen? I anslutning till social-
sekreterarnas svar på dessa frågor ombads de också att redogöra för sina 
motiv till valet av del- och slutmål samt deras val av insatser.  
 

6.3.1 Ärendenas slut- och delmål 
I diagram 6.4 redovisas socialsekreterarnas valda delmål och slutmål.  
 

Diagram 6.4: Fördelningen mellan slutmål och  
delmål i förhållande till samtliga angivna mål. 

 
Som diagrammet visar är delmålen fler till antalet än slutmålen. Detta är en 
effekt av att socialsekreteraren ofta använder sig av flera delmål i syfte av att 
nå det slutliga målet. Materialet har genomgått en empirinära kodning vilket 
i korthet innebär att de begrepp som presenteras i diagram 6.4 är direkt häm-
tade ur socialsekreterarnas redovisningar av SPP-instrumentets frågeställ-
ningar: vilket är det önskvärda slutgiltiga målet för det aktuella problemet 
och vilka är de önskvärda delmålen? 

Socialsekreterarnas val av del- och slutmål är både av utredningsteknisk 
karaktär och av mer behandlingsinriktad karaktär. Med utredningsmål avses 
sådana mål som socialsekreterarna eftersträvar för att föra utredningsarbetet 
vidare. Exempel på sådana mål är: samsyn, insikt, information, strategi och 
utredning. Med behandlingsmål avses mål som är direkt kopplade till social-
sekreterarnas definitioner av klientens problem. Exempel på sådana mål är: 
trygg uppväxt, välbefinnande, drogfrihet och skolgång. Ytterligare en aspekt 
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som framgår i materialet är att delmålen är mer kopplade till utrednings-
aspekten medan slutmålen mer kan kopplas till biståndsaspekten.  

Vad karaktäriserar valet av kunskapskälla? 
I analysen av socialsekreterarnas val av problemdefinition har det tidigare 
framgått att om ett visst beslut väl överensstämmer med individ- och famil-
jeomsorgens uppdrag så är socialsekreterarna sparsamma med att redovisa 
sin kunskapsgrund för beslutet. Till stor del gäller det förhållandet även för 
socialsekreterarnas val av slut- och delmål. Exempel på slutmål och delmål 
som har en begränsad beskrivning återfinns under de målsättningar som 
kodats: trygg uppväxt och drogfrihet:  
 
Exempel på beslut som kodats drogfrihet: 

 
Exempel 1 
Socialsekreterarens beslut avseende det slutgiltiga målet: 
Drogfrihet 
 
Socialsekreterarens beslut avseende delmålet för att nåt slutgiltiga må-
let: 
Att klienten påbörjar en behandling på institution 
 
Exempel 2 
Socialsekreterarens beslut avseende det slutgiltiga målet: 
Hennes behov är att sluta helt med alkohol. 
 
Socialsekreterarens beslut avseende delmålet för att nåt slutgiltiga må-
let: 
(inget delmål angivet) 
 

I redovisningen av socialsekreterarnas val av problemdefinition framgick det 
att när missbruket nämndes som initialt problem så saknades det en utförlig 
beskrivning av socialsekreterarnas kunskaper. Som framgår i de refererade 
besluten här ovan fortsätter den sparsamma presentationen av socialsekrete-
rarnas kunskaper även i valet av slutmål och delmål. Av presentationen 
framgår det att när det gäller drogfrihet så tycks inte socialsekreterarna finna 
någon anledning att förankra sina ställningstaganden på något annat sätt än 
att bara nämna det som en målsättning. Övergår vi och tittar på vilken kun-
skapskälla socialsekreterarna angivit för att backa upp detta resonemang så 
finner vi i bägge exemplen att ingen sådan kunskapskälla redovisats. Även 
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detta ger en indikation på att kunskapen om varför missbrukaren helt bör 
avstå från droger inte behöver redovisas eftersom det är att anse som en san-
ning som inte behöver motiveras.  

 
Exempel på beslut som kodats trygg uppväxt: 

 
Exempel 1 
Socialsekreterarens beslut avseende det slutgiltiga målet: 
Föräldrastöd. 
 
Socialsekreterarens beslut avseende delmålet för att nåt slutliga målet: 
Ge pojken möjlighet till lugn och ro i stabil miljö genom placering i 
ett jourfamiljehem. 
 
Exempel 2 
Socialsekreterarens beslut avseende det slutgiltiga målet: 
Att pojken kan bo hemma hos mamma under stabila och trygga för-
hållanden. 
 
Socialsekreterarens beslut avseende delmålet för att nåt slutliga målet: 
Att mamman tar emot behandling samt får en vardag som fungerar. 

 
När socialsekreterarna i problemdefinitionen väl har redogjort för sin kun-
skapsgrund och varför de aktuella problemen är av relevans för individ- och 
familjeomsorgens arbete så tycks valet av målsättning mindre problematiskt. 
Likväl som drogfrihet är en självklar målsättning för missbrukaren tycks 
trygga uppväxtvillkor vara en självklar målsättning för de barn som har pro-
blematiska vuxenrelationer. De problemdefinitioner som primärt har lett till 
målsättningen trygg uppväxt är: utåtagerande, relation barn-föräldrar, vuxen-
relation, anhörigrelation och självdestruktivitet. I samtliga av dessa pro-
blemdefinitioner har socialsekreterarna utförligt beskrivit sin kunskap. Dock 
har inte alla av dessa problemdefinitioner hänvisats till någon specifik kun-
skapskälla. Andra målsättningar med en begränsad beskriven kunskapsgrund 
är: välbefinnande och fungerande skolgång.  

Beskrivning av socialsekreterarnas kunskapskälla 
Vilka kunskapskällor använder socialsekreterarna sig av när de motiverar 
sina val av mål? I materialet framgår att det finns skillnader mellan vilka 
kunskapskällor socialsekreterarna använder sig av för att motivera valen av 
delmål och slutmål. Kunskapskällor som lagar/förordningar och utbildning 
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har viss betydelse för valet av delmål medan de inte alls finns angivna i be-
slut avseende slutmål. 

 
Diagram 6.5: Antalet kunskapskällor i  

förhållande till del- och slutmål15. 
 
Det motsatta gäller för kunskapskällan kollegors erfarenhet, den referensen 
saknas helt i besluten avseende delmål. 

Som i tidigare redovisade beslutsmotiv domineras socialsekreterarnas 
motiverade del- och slutmål av kunskapskällan klientbild. Den uppgår till 64 
procent av de redovisade kunskapskällorna. Av målsättningen drogfrihet har 
socialsekreterarna i två fall av sju hänvisat till explicita kunskapskällor me-
dan det i målsättningen trygg uppväxt inte finns någon hänvisning till expli-
cita kunskapskällor. Av de motiv som ansetts företräda kunskapskällan kli-
entbild finns det både redogörelser där socialsekreterarna utförligt beskrivit 
sin kunskap och redogörelser där socialsekreterarna mycket sparsamt eller 
inte alls redogjort för sin kunskap. Exempel på mer omfattande redogörelser 
är: 
                                                        
15 I diagrammen redovisas endast de beslutade del- och slutmålen där socialsekreterarna 
redovisat sina motiv till beslut. 
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Med sitt injektionsmissbruk utsätter sig klienten hela tiden för stora 
risker i sitt liv. Drogfrihet är en förutsättning för att övriga aspekter av 
hans liv ska börja fungera tillfredsställande. 

 
Exempel på motiv där en mycket begränsad del av socialsekreterarens kun-
skapsgrund redovisats är: 

 
Förutsättning för en gynnsam utveckling. 

 
I det senaste citatet finns det inget i socialsekreterarens redogörelse som 
avslöjar vilken kunskap socialsekreteraren använder sig av för att fatta sitt 
beslut. Citatet har ändå hämtats från en socialsekreterare som i sina tidigare 
dokumenterade beslut utförligt beskrivit den kunskapsgrund som legat till 
grund för hennes beslut. En möjlig förklaring till att socialsekreteraren i 
detta fall inte uttryckt sig mer informativt om orsaken till beslutet kan ligga i 
det att socialsekreteraren inte mer utförligt kan redogöra för sin kunskap. 
Den målsättning som socialsekreteraren i det ovan refererade citatet hade 
beslutat var att pojken behövde en fungerande tillvaro i hemmet. Att då mo-
tivera detta beslut med att hävda att det är en förutsättning för en gynnsam 
utveckling är att säga något om den kunskap som ligger bakom beslutet, men 
i stort inte mer än så. För att verkligen motivera sitt beslut hade det varit 
önskvärt att säga något mer om varför just en fungerande tillvaro i hemmet 
skulle leda till en gynnsam utveckling. Kanske är socialsekreterarens blyg-
samma kunskapsredovisning ett uttryck för en kunskap som anses vara så 
självklar att ingen kunskapsredovisning behövs. 

Förutom att kunskapskällan klientbild finns representerad i socialsekrete-
rarnas beskrivning av målsättningarna: drogfrihet och trygg uppväxtmiljö så 
finns den också väl representerad bland målsättningarna: välbefinnande, 
lämpliga strategier, möte, utredning av annan, föräldrastöd och fungerande 
nätverk. I huvuddelen av dessa målsättningar har socialsekreterarna utförligt 
redovisat sin kunskap men inte sina kunskapskällor. Exempel på vad som 
menas med en utförlig kunskapsredovisning är: 
 

Mamman kommer förmodligen aldrig att bli helt frisk från sin sjuk-
dom. Detta har hon accepterat och har själv som mål att kunna arbeta 
halvtid. Det är viktigt att mamman fortsätter som hon redan gör, att 
prova alternativa metoder för att så småningom klarar ett arbete. Arbe-
tet i sig för med sig många av de saker som familjen nu saknar i form 
av bland annat sociala kontakter. Ifall pappan får möjlighet att byta 
arbetstider uppstår inte heller behovet av att mamman inte orkar vara 
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ensam med flickan. Föräldrarnas egen önskan är ju att i första hand 
kunna ta hand om flickan själva utan insatser. När detta inte går rent 
praktiskt önskar de hjälp och stöd utifrån. 

 
Som framgår av citatet hänvisar inte socialsekreteraren till någon specifik 
kunskapskälla, socialsekreteraren för i stället ett resonemang där hon utför-
ligt beskriver den situation som familjen befinner sig i som hon sedan drar 
en del slutsatser från. Av citatet är det svårt att bedöma vilka kunskapskällor 
socialsekreteraren använder sig av för att fatta sitt beslut avseende det slut-
giltiga målet. Detta sätt att beskriva orsakerna till sitt beslut återkommer i 
många av de utförliga kunskapsbeskrivningar som benämnts klientbild. Trots 
att socialsekreteraren bemödat sig med att beskriva sin syn på varför den 
föreslagna målsättningen är relevant i det aktuella fallet så framgår det inte 
klart vilken kunskap beslutet vilar på.  
 

6.3.2 Insatserna 
Efter att socialsekreterarna beskrivit och motiverat sina del- och slutmål 
skall de i nästa steg av utredningsarbetet redogöra för de insatser de använt 
sig av för att uppnå de avsedda målen. En insats är i detta fall alla de åtgär-
der som socialsekreterarna vidtar för att nå de önskvärda del- och slutmålen. 
I de 21 ärendena har 42 insatser dokumenterats av socialsekreterarna. Dia-
grammet nedan redogör för socialsekreterarnas beslutade insatser i förhål-
lande till kunskapskällorna, egen erfarenhet, klientbild och annat. Med kun-
skapskällan annat avses en kombination av olika kunskapskällor. De kun-
skapskällor som ingår i denna kategori är: litteratur, kollegors erfarenheter, 
utbildning och annan profession. Dessa kunskapskällor presenteras inte en-
skilt i diagrammet då de endast uppträder i enstaka beslut. I materialet före-
kommer det inga referenser till kunskapskällorna lagtext eller praxis.  
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Diagram 6.6: Kunskapskällorna erfarenhet och  
klientbild i förhållande till beslutade insatser16. 

 
I materialet har 11 olika insatser identifieras. Av de 11 är det framför allt en 
insats som används flitigare än någon annan insats. Denna insats har fått 
koden samtal. Uppenbart är det så att samtal är en insats som socialsekrete-
rarna upplever viktig för att åstadkomma en förändring i klientens livssitua-
tion. Socialsekreterarna har bland annat uttryckt sig på följande sätt när de 
föreslagit samtalet som insats: 
 

Tydlighet – informera noggrant om utredningen, socialtjänstens skyl-
dighet med mera. Familjen får även skriftlig information som de kan 
ta med hem och återkomma till. Kommer att anpassa mig efter hur 
personerna känns i rummet. Är de oroliga och nervösa kommer jag att 
ha en mjukare hållning för att så långt som möjligt göra dem trygga. 
Har personerna en nonchalant attityd kommer jag att använda ”myn-
dighetsrösten” och hänvisa till lagar och paragrafer. 
Information – berätta, berätta och berätta om hur vi jobbar och vad 
som kommer att hända härnäst. Ge utrymme för frågor. 

                                                        
16 I diagrammet presenteras endast de insatser där socialsekreterarna angivit en eller flera 
kunskapskällor. 
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Delaktighet – försöker förmedla att detta är ett jobb vi ska göra till-
sammans och det måste göras utifrån lagen. Ge familjen möjlighet att 
inom ramen för vad som är möjligt få vara med och bestämma saker 
som till exempel var vi ska träffa barnet, vem i ska prata med på dagis 
och i så fall varför, vill de själva ta kontakt med dagis eller ska vi göra 
det osv. 

 
Jag kommer att förmedla min uppfattning av vikten av att föräldrarna 
fortsätter arbeta för att förbättra situationen. Syftet med mötet är att 
försöka undersöka föräldrarnas önskningar om hur den blivande kon-
taktfamiljen skall vara. Syftet är också att informera hur det praktiskt 
går till att tillsätta en kontaktfamilj. Viktigt att diskutera är hur de har 
tänkt berätta om kontaktfamiljen för flickan, omgivningen och famil-
jen osv. 

 
Som framgår av citaten inryms det också i socialsekreterarnas redovisning 
av beslut en redogörelse för den kunskap som socialsekreterarna använder 
sig av under samtalet. Men detta ser mycket olika ut, i andra fall redogör 
bara socialsekreterarna för att den valda insatsen utan att på något sätt för-
klara hur de tänker agera under samtalet. Här tycks snarare socialsekreterar-
nas individuella olikheter ha betydelse för hur beslutet presenteras än att det 
skulle ha att göra med vilken insats som beslutas. Exempel på sådana redo-
görelser är: 
 

Motivationssamtal från mig, men även samarbetspartners. 
 

Utredarna följer mamman och pojken till psykolog. 
 
Dessa och andra korta redogörelser av de beslutade insatserna ser likadana ut 
i materialet, de efterföljs nämligen av motiv som är lika avgränsade som de 
beslutade insatserna. Kanske kan det vara ett uttryck för att socialsekreterar-
na själva inte fullt ut vet vilken kunskap som ligger till grund för de valda 
insatserna, kanske är det bara ett uttryck för de individuella olikheterna som 
finns hos socialsekreterarna? 

Beskrivning av socialsekreterarnas kunskapskällor 
Som framgått av tidigare redovisningar är kunskapskällan klientbild den 
vanligast förekommande kunskapskällan. I socialsekreterarnas motiv till 
valen av insatser förekommer kunskapskällan i 59 procent av samtliga moti-
verade insatser. Av diagrammet framgår det också att antalet referenser till 
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kunskapskällan egna erfarenheter är större här än i någon annan av de tidi-
gare motiverade besluten. Trots det är antalet referenser till kunskapskällan 
begränsad. Att referenser till den egna erfarenheten finns i 9 av totalt 42 
motiv och att det är den högst uppmätta andel referenser till denna kun-
skapskälla är förvånande med tanke på att den praktiska kunskapen är så 
intimt förknippad med erfarenhet. En möjlig förklaring till att andelen refe-
renser till den egna erfarenheten förekommer i sådan begränsad omfattning 
bland de refererade kunskapskällorna kan ha att göra med att den erfaren-
hetsbaserade kunskapen tillhör den kunskapsform som vanligen förknippas 
med den tysta kunskapen (Polanyi 1983). På liknande sätt som tidigare be-
skrivits har det material som här presenteras genomgått en empirinära kod-
ning, det innebär att det är bara de begrepp som socialsekreterarna själva har 
angett som har utgjort kategorier för de nämnda kunskapskällorna. Det inne-
bär att de kunskapskällor som benämnts klientbild kan innehålla indirekta 
referenser till till exempel egen erfarenhet. Låt oss titta på några av de motiv 
som återfinns under kunskapskällan klientbild och vars resonemang skulle 
kunna vara härledd från ”egen erfarenhet”: 
 

I kontaktfamiljen får flickan möjlighet att göra saker som hennes för-
äldrar inte har haft kraft och tid till. Hon får nya kontakter med andra 
människor, både vuxna och barn. 

 
För att få möjlighet att tillsammans med mamman komma fram till 
nödvändiga stödåtgärder utan att pojken utsätter sig för fara under ut-
redningstiden. 

 
I det första ärendet har insatsen bestått i att ge flickan tillgång till en stödfa-
milj, i det andra ärendet är insatsen att placera pojken i ett familjehem. I 
socialsekreterarnas motivresonemang saknas referenser till specifika kun-
skapskällor, av den anledningen har den bedömts tillhöra kunskapskällan 
klientbild. Av detta följer att det inte går att veta om socialsekreterarna fattat 
sina beslut med förankring i etablerad kunskap. Av citaten att döma tycks 
det som om socialsekreterarna har baserat sina beslut utifrån egen erfarenhe-
ten eller liknande erfarenheter som socialsekreterarna inte redogör för. Kan 
dessa citat vara exempel på kunskap som socialsekreterarna inte fullt ut kan 
redogöra för? Enligt Polanyi (a.a.) är tacit knowing en form av praktisk kun-
skap som införlivats av individen i den omfattningen att den övergår från att 
vara medveten till att bli omedveten, d.v.s. en kunskap som de i handling 
inte kan redogöra för. Ser vi till de redovisade citaten så ger de inte uttryck 
för någon konkret kunskapskälla, socialsekreterarna antyder mer att insat-
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serna är nödvändiga för att åstadkomma en förändring. Vilken kunskapskälla 
de föreslagna insatserna är härledda ifrån eller med vilken träffsäkerhet de 
kommer att ge upphov till den förväntade förändring redovisas inte. Vid en 
översyn av alla de motiv som i studien ansetts företräda kunskapskällan kli-
entbild framgår det att i många av dessa förs det ett resonemang liknande de 
som presenterats här ovan. Men att därmed dra slutsatsen att alla motiv som 
ansetts företräda kunskapskällan klientbild skulle vara ett uttryck för tacit 
knowing (d.v.s. att i handling är kunskapen tyst) är inte rimligt. Flera av 
dessa motiv innehåller nämligen påstående där socialsekreterarnas delgivit 
den kunskap som lett fram till det redovisade besluten: 
 

Att mamman även blivit kränkt av mannen både fysiskt och psykiskt 
innebär för barnet ett mycket stort hot. Att leva under en sådan press 
gör att barnet inte kan slappna av och känna sig lugn i hemmamiljön, 
dessutom finns risk för att en vårare ska bli skadad eller i värsta fall 
dödad vilket för ett litet barn innebär rena katastrofen. 

 
Eftersom hon tar upp detta så har det säkert varit tungt för henne att 
vara ensam om många praktiska göromål hemma. Att vara ensam om 
ett stort ansvar kan göra att man blir ytterligare belastad, ”man tänjer 
på sina gränser”. Detta kan vara en bidragande orsak till mammans 
mående. 

 
Även om inte citaten innehåller referenser till etablerade kunskapskällor 
framgår det i viss mån vilken kunskap som lett fram till det aktuella beslutet. 
Men om nu socialsekreterarna kan begreppsliggöra sin kunskap, varför har 
de då inte refererat till någon specifik kunskapskälla? Här är det möjligt att 
finna två rimliga förklaringar: 1) Socialsekreterarna upplever att deras kun-
skap tydligt framgår varför de finner det överflödigt att redovisa varifrån 
denna kunskap har hämtats från. 2) De är inte medvetna om kunskapens 
ursprung eller att kunskapen är ett resultat av flera möjliga kunskapskällor 
och att de därför inte kan peka ut någon enskild kunskapskälla. Orsakerna 
kan vara många och vi kommer att återkomma till dessa längre fram i rap-
porten. 
 

6.4 Begränsad planering och utvärdering 
Efter att socialsekreterarna dokumenterat sina val av insatser kommer de till 
den del av SPP-instrumentet då de skall ta ställning till de arbetsmöten som 
de kontinuerligt genomförts under utredningens gång. Arbetsmötena är både 
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av utredningsteknisk- och behandlingsförberedande karaktär. I SPP-
instrumentet betraktas arbetsmötena som arbetsverktyg i utredningsarbetet. 
Dokumentationen som avser arbetsmötena är i SPP-instrumentet fördelad på 
två formulär. I det första formuläret ställs frågor om socialsekreterarnas 
överväganden före mötet avseende planeringen inför mötet. Här dokumente-
ras mötets målsättning, den insats som socialsekreteraren avser att använda 
sig av samt de kunskapskällor som vägleder socialsekreterarnas val av in-
sats. Det andra formuläret fungerar som utvärderingsmall för arbetsmötet. 
Här anges hur väl målen uppfyllts, vilka insatser som använts samt resultatet 
av arbetsmötet (både oväntade och väntade resultat).  
 

6.4.1 Planering av arbetsmötet 
Sammantaget har socialsekreterarna dokumenterat 26 arbetsmöten. Det do-
minerande målet med arbetsmötena var att öka socialsekreterarnas informa-
tion om det specifika ärendet i syfte att komma vidare i utredningen. Detta 
mål finns dokumenterat i åtta arbetsmöten av 26. Att komma fram till en 
gemensam överenskommelse mellan klient och socialsekreterare utgjorde 
den primära målsättningen vid fyra arbetsmöten och vid fyra arbetsmöten 
var målsättningen att öka klientens kunskap om den egna situationen. Detta 
innebar att arbetsmötena i första hand hade en utredningsteknisk funktion. 
Endast i undantagsfall nämndes mer behandlingsinriktade mål. Exempel på 
sådana mål var: ge stöd till föräldrarna, drogfrihet och välbefinnande. Ar-
betsmötena hade därmed tydligt fokus på utredning och mindre på behand-
ling.  

De kunskapskällor socialsekreterarna har refererat till för att motivera va-
let av mål i arbetsmötena dominerades helt av kunskapskällan klientbild. I 
endast tre ärenden hänvisar socialsekreterarna till andra kunskapskällor. I ett 
ärende refererar socialsekreteraren till litteratur, i ett annat sker referensen 
till lagar/förordningar och i det tredje refererar socialsekreteraren till egen 
erfarenhet. Även när det gäller valet av de insatser som genomförts under 
arbetsmötena domineras de av kunskapskällan klientbild. Men här är bilden 
inte lika ensidig. I en tredjedel av de planerade insatserna hänvisar socialsek-
reterarna till kunskapskällan egen erfarenhet. Socialsekreterarnas motiv till 
beslut av insatser i arbetsmötena uppvisar alltså samma mönster som när de 
redovisade sina föreslagna insatser avseende hela utredningen. Är det en 
slump att antalet referenser till kunskapskällan egen erfarenhet är till ande-
len fler här än vid andra beslut? Ett argument som talar emot att detta är en 
slump är att socialsekreterarnas beslut avseende insatserna är de mest kon-
kreta beslut som socialsekreterarna har att fatta inom ramen för SPP-
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instrumentets struktur. Insatsen skall nämligen leda till en konkret handling 
som antingen företas av socialsekreterarna själva eller av andra myndigheter. 
Denna konkretion gör socialsekreterarna till en aktiv part vilket gör det lätta-
re för dem att relatera den egna aktiviteten till tidigare erfarenheter. 

 

6.4.2 Utvärderingen av arbetsmötena 
Ser vi till resultaten av arbetsmötena så är de överlag positiva. Socialsekrete-
rarna ombads i SPP-instrumentet att ta ställning till hur väl de valda insat-
serna motsvarade de upprättade målsättningarna med arbetsmötet. Majorite-
ten av socialsekreterarnas skattningar uppnådde högsta nöjdbarhet. Skalan 
var fallande från fem till ett, där fem indikerar på fullt uppnått resultat och 
ett motsvarar inte alls uppnått resultat. Drygt hälften av de dokumenterade 
arbetsmötena uppnådde fullt uppnått resultat. Ser vi till de oväntade resulta-
ten så var de också överlag positiva. Endast i tre arbetsplatsmöten uppstod 
oväntade resultat som ansågs av socialsekreterarna vara icke önskvärda. Två 
av dem handlade om oenigheter mellan klienterna och socialsekreterarna och 
vid ett ärende drabbades klienten av nedstämdhet. I de övriga ärendena var 
de oväntade resultaten mer positiva. Insikt om sina problem, ökat ansvarsta-
gande och lyhördhet är några av de positiva resultat som inte socialsekrete-
rarna räknat med.  
 

6.5 Den slutliga värderingen av ärendenas resultat 
I SPP-instrumentets avslutande formulär ombads socialsekreterarna att ta 
ställning till om de önskvärda slutmålen uppnåtts samt på vilket sätt de fått 
kunskap om dessa resultat. I materialet är det endast fyra ärenden som nått 
det slutliga stadiet i utredningsarbetet. Resultatet av utvärderingen är av 
mindre intresse för föreliggande studie men eftersom SPP-instrumentet om-
fattar hela utredningsprocessen är det ändå på sin plats att nämna något om 
de resultat som framkom under socialsekreterarnas utvärdering av utred-
ningsarbetet. 

Socialsekreterarnas utvärdering baseras på: egna observationer, klientens 
egen uppfattning, rapporter/dokument samt information från andra myndig-
heter. I samtliga fall karaktäriseras socialsekreterarnas dokumentation av en 
positiv inställning till resultatet av utredningen. Även i det ärende där social-
sekreteraren inte fått någon information om klientens liv efter utredningen 
har socialsekreteraren uppfattningen att utredningen uppnått avsett mål. Av 
socialsekreterarens resonemang framgår det att hennes upplevelse av utred-
ningen är god och eftersom hon inte hört något annat så utgår hon från att 
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resultatet av utredningen också blev bra. I de övriga tre ärendena har social-
sekreterarna varit i kontakt med klienten efter att ärendet avslutats och där-
med har de också själva kunnat bekräfta att utredningen gick som de tänkt 
sig.  
 

6.6 Sammanfattning och diskussion 
Totalt har 16 socialsekreterare vid tre olika socialförvaltningar dokumenterat 
21 ärenden i enlighet med SPP-instrumentet. Sammantaget resulterade det i 
225 olika beslut samt 201 referenser till olika kunskapskällor. Detta innebär 
att antalet beslut i genomsnitt varit 10,71 per ärende och att antalet referera-
de kunskapskällor i genomsnitt uppgick till 9,57 per ärende. De beslut och 
referenser till olika kunskapskällor som presenteras i detta kapitel utgörs 
endast av de som socialsekreterarna själva har dokumenterat i SPP-
instrumentets olika formulär. Det är rimligt att anta att de angivna besluten 
inte fullt ut avspeglar alla de beslut och överväganden som socialsekreterar-
na har fattat under studiens genomförande. Grunden till detta påstående 
bottnas i Odelstads (2002) studie av intresseavvägning i beslutfattande. 
Odelstad menar, med referens till Sjöberg (1986), att beslutsfattare många 
gånger fattar beslut utan att de själva är medvetna om det. I synnerhet gäller 
det för beslut som är så väl integrerade i yrkesrollen att de inte upplevs som 
beslut av beslutsfattaren. Hur stort detta mörkertal är kan inte uppskattas, 
däremot är det väsentligt att uppmärksamma att detta mörkertal existerar. 

I tabell 6.1 presenteras samtliga dokumenterade kunskapskällor i förhål-
lande till de beslut som socialsekreterarna tagit ställning till under ärendenas 
gång: 
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Beslutskategorier 

  
Definierade  
problem 

 
Problemens  
prioritering 

 
Beslutade 
delmål 

 
Beslutade  
Slutmål 

 
Beslutade 
Insatser 

 
 
Totalt 

Antal motiv Antal Antal Antal Antal Antal Antal 
Antal ärenden med uttala-
de kunskapskällor 

21 21 13 13 13 21 

Totalt antal kunskapskäl-

lor 

53 53 27 26 42 201 

Angivna kunskaps-
källor: 

      

Klientbild 40 33 15 19 25 132 
Egen erfarenhet 4 2 7 5 10 28 
Lagar/förordning 5 4 1 - - 10 
Utbildning 2 3 1 - 2 8 
Annan profession - 8 - - 1 9 
Kollegors erfarenhet - 1 - 1 3 5 
Litteratur 2 2 3 1 1 9 

 
Tabell 6.1: Beslutskategorier i förhållande till refererade kunskapskällor17. 

 
Tabellen anger dels kunskapskällornas fördelning för varje beslutskategori, 
dels kunskapskällornas fördelning över hela materialet. Hur de olika kun-
skapskällorna fördelar sig mellan de olika beslutskategorierna skiljer sig. För 
vissa kunskapskällor ökar antalet referenser i förhållande till beslut i utred-
ningsarbetet, för andra sker det en minskning. Återigen för andra sker en 
växelvis förändring. I materialet går det också att skönja en viss minskning 
av antalet beslut och antalet kunskapskällor allt eftersom utredningsarbetet 
fortskrider. Skälet till denna händelseutveckling kan inte empiriskt härledas, 
däremot är det möjligt att två aspekter har haft betydelse för denna minsk-
ning: 1) Ju längre utredningsarbetet fortskrider desto mer komplicerad blir 
utredningen. Fler faktorer påverkar socialsekreterarnas beslut och val av 
kunskapskällor vilket gör det svårare för socialsekreterarna att sortera infor-
mationen och därmed att göra den begriplig för skriftlig dokumentation. 2) 
För det andra kan delar av socialsekreterargruppen ha avslutat sin dokumen-
                                                        
17 I tabellen presenteras endast de beslut som motiverats av socialsekreterarna. Socialsekrete-
rarnas dokumentation av arbetsmötena och den slutliga utvärderingen finns inte heller angi-
ven i tabellen. 
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tation innan utredningsarbetet avslutats. Andra arbetsuppgifter konkurrerar 
om utrymmet och det komplicerade och tidsödande dokumentationsarbetet 
tar mycket tid till anspråk. En tid som socialsekreterarna kanske inte anser 
sig ha råd att lägga på SPP-instrumentet.  
 

6.6.1 Fördelningen av kunskapskällornas i relation till olika be-
slutskategorier 
Av materialet framkommer det att antalet referenser till olika kunskapskällor 
förändras under utredningsarbetets gång. I materialet framgår det till exem-
pel att antalet referat till kunskapskällan egen erfarenhet ökar ju längre ut-
redningsarbetet fortskrider, dock fortfarande i skuggan av kunskapskällan 
klientbild. Vid beslut som omfattar problemdefinitioner och problemens 
prioritering förekommer den egna erfarenheten i liten omfattning, men vid 
beslut avseende delmål, slutmål och insatser uppgår egen erfarenhet till en 
fjärdedel (1/4) av det totala antalet refererade kunskapskällor. I stället sjun-
ker andelen referat till kunskapskällan klientbild. Varför antalet referat till 
yrkeserfarenheten ökar vid dessa beslut går inte att empiriskt härleda utifrån 
materialet. En möjlig orsak kan vara att socialsekreterarna efterhand upp-
märksammar den egna erfarenhetens betydelse i och med att SPP-
instrumentet tvingar dem att reflektera över de kunskaper som ligger till 
grund för beslut i utredningsarbetet.  

Antal referat till kunskapskällan lagar/förordningar är överlag lågt under 
hela utredningsarbetet. I den mån referenser görs så sker det primärt vid 
beslut som avser problemdefinitioner och problemens prioritering. Endast i 
ett beslut under delmål finns det referenser till kunskapskällan la-
gar/förordningar. I övrigt saknas den helt. Att lagar/förordningar så spar-
samt används som kunskapskälla för att motivera beslut i utredningsarbetet 
är märkligt då individ- och familjeomsorgens arbete till stor del regleras av 
socialtjänstlagen och dess förarbeten. En förklaring kan vara att socialtjänst-
lagen ses som en självklar referens under hela utredningsarbetet och därför 
inte uppmärksammas av socialsekreterarna som en möjlig kunskapskälla.  

Kunskapskällan utbildning är proportionerligt densamma över samtliga 
beslutskategorier med undantag för beslut som avser slutmål, där den inte 
nämns överhuvudtaget. Att utbildningen har betydelse för socialsekreterar-
nas beslut i utredningsarbetet är inte förvånande med tanke på att den sanno-
likt har haft stor inverkan på socialsekreterarnas initiala förståelse för den 
egna yrkespraktiken. Sett utifrån hela materialet tycks utbildning vara lika 
vanligt förekommande som kunskapskällan litteratur. Att dessa två kun-



Vilka kunskaper används? 
 

 141 

skapskällor följer varandra förefaller logiskt då ingen av socialsekreterarna 
hänvisar till litteratur som de tagit del av efter grundutbildningen.  

Som framgår av materialet är referaten till kunskapskällan annan profes-
sion i huvudsak koncentrerad till beslut som avser problemens prioritering. 
Det är framför allt i de ärenden där socialsekreterarna skickat delar av ären-
det vidare till andra myndighet som de valt att referera till dessa professio-
ner. 

Majoriteten av socialsekreterarnas motiv har bedömts tillhöra kunskaps-
källan klientbild. Trots att denna kunskapskälla har inbyggda problem har 
det med utgångspunkt från denna kunskapskälla varit möjligt att avläsa på 
vilket sätt innehållet i socialsekreterarnas redovisade motiv har förändrats 
under utredningens gång. Ser vi till de beslut som redovisades i början av 
utredningsarbetet så märks det att ju mer etablerad en viss problemdefinition 
är desto mindre motivresonemang använder sig socialsekreterarna av. Detta 
gäller visserligen oavsett om en specifik kunskapskälla anges eller inte, men 
den mindre mängden motivresonemang är speciellt märkbar när det gäller de 
motiv som bedömts tillhöra kunskapskällan klientbild. Allt eftersom utred-
ningen fortskrider sker det en förändring. I vissa fall ökar mängden motivre-
sonemang, kanske till följd av att socialsekreterarna lär känna det aktuella 
problemen bättre och därmed blir mer utförliga i sin beskrivning. I andra fall 
minskar mängden motivresonemang, vad som gör denna minskning är inte 
entydigt. En möjlig förklaring kan vara att socialsekreterarna upplever valen 
av beslut självklara och därmed anser att en mer utförlig beskrivning är över-
flödig. En annan möjlig förklaring kan vara att de helt enkelt inte kan redo-
göra för sin kunskap och därmed väljer att bara konstatera sitt beslut utan 
någon utförligare beskrivning.  
 

6.6.2 Innebörden av och reflektion om kunskapskällan: klientbild 
Detta resultatkapitel har haft till uppgift att redovisa de kunskapskällor soci-
alsekreterarna använder sig av i utredningsarbetet. Som materialet visar do-
minerar kunskapskällan klientbild. Denna kunskapskälla härstammar från 
klientens egen beskrivning av sin situation. Det är på denna grund socialsek-
reterarna för ett resonemang som sedan utgör motiv för beslut. Att socialsek-
reterarna primärt har använts sig av kunskapskällan klientbild är inte likty-
digt med att de samma uppfattning som klienterna. Av materialet framkom-
mer det till exempel att socialsekreterarnas definierade problem i de flesta 
fall avviker från klientens uppfattning. En annan aspekt av kunskapskällan är 
att den skiljer sig från andra angivna kunskapskällor som, litteratur, egen 
erfarenhet, utbildning och lagar/förordningar då den inte är ett resultat av en 
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direkt referens till en etablerad kunskapskälla. Som tidigare framkommit är 
klientbild en kunskapskälla med många bottnar. Av den anledningen är inte 
benämningen klientbild idealisk. I Rosens studier valde författaren att sätta 
upp egna begrepp på de resonemang som i denna studie fått benämningen 
klientbild. Rosen valde begrepp som han menade fanns i socialsekreterarnas 
redovisningar men som de inte själva redogjorde för. De begrepp som Rosen 
använde sig av var bland annat teori, etiskt/normativt, instrumentellt o.s.v. 
Att använda sig av teoretiskt härledda kategorier för att beskriva socialsekre-
terarnas kunskapskällor övervägdes också i denna studie, men riskerna för 
feltolkningar ansågs allt för stora. I stället valdes strategin att benämna soci-
alsekreterarnas kunskapskällor efter det som de själva angav som kunskaps-
källor. Eftersom majoriteten av socialsekreterarna endast redogjorde för 
klientens situation när de tillfrågades vilka kunskaper de använde sig av i 
utredningsarbetet kom kunskapskällan klientbild att dominera det redovisade 
materialet. 

Innebörden av klientbild har tidigare redovisats i detta kapitel. Som fram-
går av dessa redovisningar innehåller kunskapskällan resonemang som soci-
alsekreterarna anser ger stöd till de beslut de fattar under utredningsarbetets 
gång, utan referenser till explicita kunskapskällor. Dessa resonemang är mer 
eller mindre uttömmande avseende de kunskaper socialsekreterarna använ-
der sig av för att motivera sina val av beslut. I vissa fall redogör socialsekre-
terarna endast för sina beslut och i andra fall gör de en utförlig beskrivning 
av de kunskaper de använder sig av. Vad som ger upphov till denna skillnad 
har tidigare belysts i kapitlet.  

Att SPP-instrumentet inte fullt ut lyckats fånga upp hela vidden av social-
sekreterarnas kunskapsanvändning i utredningsarbetet kan betraktas som en 
brist. Men att på denna grund avfärda instrumentets förmåga att uppmärk-
samma socialsekreterarnas kunskapsgrund är att inte förstå kunskapsan-
vändningens komplexitet. Att kunskapskällan klientbild dominerar antalet 
refererade kunskapskällor speglar visserligen socialsekreterarnas svårigheter 
att definiera kunskapens ursprung, men det ger också en indikation på svå-
righeten att sätta ord på abstraktioner av klienternas livssituation. För Ryle 
och Polanyi sker tanke och handling samtidigt. Polanyi menar vidare att vi 
vet mer än vad vi kan uttrycka i ord. Detta kan vara en anledning till att so-
cialsekreterarna väljer att relatera sina beslut till den aktuella problembilden 
snarare än till konkreta kunskapskällor.  
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6.6.3 Socialsekreterarna och deras kunskapskällor 
Avsikten med kapitlet var att redogöra för de kunskapskällor som socialsek-
reterarna använder sig av för att fatta beslut i utredningsarbetet. Av materia-
let framgår det att det inte har varit möjligt att ge en fullständig bild över 
dessa kunskaper. Socialsekreterarna har i allmänhet svårt att ge uttryck för 
de kunskapskällor som väglett dem i utredningsarbetet, men det skiljer sig 
också mellan olika socialsekreterare. Medan vissa socialsekreterare genom-
gående och utförligt har beskrivit sina ställningstaganden har andra varit mer 
sparsamma med att redovisa sina ställningstaganden. Något som också tycks 
spela roll för omfattningen av socialsekreterarnas motivresonemang är inne-
hållet i de beslut som socialsekreterarna fattat under utredningsarbetet. Kon-
ventionella beslut har regelmässigt följts upp med sparsamma redogörelser 
över vilka överväganden som lett fram till det aktuella beslutet medan kon-
troversiella beslutsbeskrivningar har varit mer omfångsrika. Denna skillnad 
syns genom hela materialet.  

Den variation kunskapsbeskrivningarna uppvisar tyder på att socialsekre-
terarna saknar en vana att beskriva sina kunskaper i relation till de beslut de 
fattar. Det materialet visar såhär långt är att det är svårt att bara ställa frågan 
om vilka kunskapskällor socialsekreterarna använder sig av och med det 
förvänta sig uttömmande svar. Med tanke på hur viktigt det är att kunna 
bedöma trovärdigheten i de kunskaper som föranleder ett visst beslut vore 
det önskvärt att utveckla metoder för att öka möjligheten till genomlysning 
av de kunskaper som ligger till grund för socialsekreterarnas beslut i utred-
ningsarbetet. Av analysen att döma är inte SPP-instrumentet ett tillräckligt 
utvecklat instrument för att samla in det material som är nödvändigt för den-
na genomlysning. 
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Kapitel 7 

Hur används kunskapen? 

 

Inledning 
I detta kapitel presenteras resultaten från studiens andra forskningsfråga: hur 
använder socialsekreterarna sina kunskaper i utredningsarbetet?  

I det förra kapitlet framgick att det finns en skillnad mellan de kunskaper 
en individ har och hur de sedan kommer till användning i praktisk handling. 
Syftet med detta resultatkapitel är att presentera resultatet av en analys som 
undersökt hur socialsekreterarna använder sig av sin kunskap i utredningsar-
betet. 

Kapitlet följer i stort SPP-instrumentet struktur och börjar med socialsek-
reterarnas motiv avseende valet av problembild därefter motiv till valet av 
del- och slutmål och avslutas med socialsekreterarnas motiv till val av insat-
ser. I var och en av dessa motiv presenteras ett antal citat som illustrerar hur 
socialsekreterarnas kunskapsanvändning har kategoriserats. Kapitlet avslutas 
med en sammanställning av analysens viktigaste resultat.  
 

7.1 Valet av kategorier och deras innebörd  
Som framgår av tabell 6.1 har socialsekreterarna sammantaget fattat 201 
beslut inom ramen för SPP-instrumentet. Majoriteten av dessa beslut baseras 
på kunskapskällan klientbild, övriga kunskapskällor är: egen erfarenhet, 
lagar/förordningar, Annan profession, utbildning, litteratur och kollegors 
erfarenhet. Det material som utgör underlag för analysen i detta kapitel är de 
motivresonemang där socialsekreterarna redogör för hur de valda kunskaps-
källorna leder fram till beslut i utredningsarbetet. De motiv som redogörs för 
i detta kapitel är de som lett fram till beslut avseende problemdefinition, del- 
och slutmål samt insatser. Sammantaget innebar det att analysen baseras på 
131 olika motivresonemang .  
 

7.1.1 Materialets karaktär 
I den analys som ligger till grund för detta kapitel har varje motiv granskats 
enskilt, syftet med granskningen har varit att synliggöra motivens argumen-
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tationsstruktur. Som exemplet nedanför visar använder sig socialsekreteraren 
av en argumentation som innebär att hon beskriver familjens situation och 
redogör för vad hon anser måste göras för att åstadkomma en förändring i 
familjens situation. I citatet utgår socialsekreteraren från sin upplevelse av 
klientens livssituation. Av det skälet har citatet ansetts företräda kunskaps-
källan klientbild. Det som också framgår av citatet är att socialsekreteraren 
inte redogör för sin kunskap utan bara på vilket sätt hon kommer att hantera 
familjens problematik: 

 
Familjens mående kommer i första hand då jag tycker att flickans re-
aktion är ett symptom på hur hela familjen låter. De behöver i första 
hand lära sig att kommunicera utan att skrika och bråka så att alla för-
står och kommer till tals. Börja detta fungerar så kommer nog även det 
andra att lösa sig. 

 
Vi har alltså i citatet ingen möjlighet att veta vilken kunskap som leder fram 
till socialsekreterarens beslut. Det vi vet är hur socialsekreteraren beskriver 
sin uppfattning i relation till familjens problem. Av socialsekreterarens redo-
görelse framskiner en logisk argumentation som uttrycks i ett teoriliknande 
resonemang. Enligt socialsekreteraren är flickan reaktion ett symptom på 
familjens höga ljudnivå. Genom bättre kommunikation tror socialsekretera-
ren att familjen kommer att kunna prata med varandra igen och det i sin tur 
kommer att innebära att mycket av familjens problem kommer att lösa sig. I 
analysen av detta citat valdes kategorin teoretisk reflektion som ett lämpligt 
begrepp för att karaktärisera socialsekreterarens kunskapsanvändning. 

Detta sätt att analysera socialsekreterarnas motivresonemang innebar att 
varje motiv till beslut gicks noggrant igenom varefter olika kategorier valdes 
för att åskådliggöra socialsekreterarnas kunskapsanvändning. Efter att allt 
material lästs igenom och kategoriserats på detta sätt genomfördes ytterliga-
re en genomläsning för att ytterligare reducera antalet kategorier. I det resul-
tat som presenteras i detta kapitel har antalet kategorier reducerats till fyra. 
Dessa är: teoretisk reflektion, instrumentell kunskapsanvändning, återhåll-
sam kunskapsredogörelse och normativ kunskapsanvändning. 

Tidigare kategorier var mer specificerade vilket innebar att de inte gjorde 
materialet överskådligt. Till exempel användes kategorin utvecklingsteore-
tisk ansats. Denna kategori innebar en konkret beskrivning av socialsekrete-
rarens kunskapsanvändning men var allt för specifik då endast ett uttalande 
ansågs tillhöra denna kategori. Av den anledningen valdes kategorin bort 
under analysarbetets gång. Liknande kategorier som denna fördes i stället in 
under kategorin teoretisk reflektion. 
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7.1.2 Kategoriernas innebörd 
Med utgångspunkt från det empiriska materialet kunde slutgiltigt fyra kate-
gorier konstrueras. De valda kategorierna ansågs motsvara socialsekreterar-
nas olika sätt att redogöra för hur de använder sig av sin kunskap för att fatta 
beslut i utredningsarbetet. 
 
Teoretisk reflektion: 
Ett resonemang som kan liknas vid en naiv teoretisk härledning. Naiviteten 
består i att socialsekreterarna inte direkt hänvisar till etablerade teorier utan 
att de relativt löst resonerar kring individens situation vilka de sedan drar 
slutsatser från.  
 
Återhållsam kunskapsredogörelse: 
Socialsekreterarna beskriver individens situation. Med utgångspunkt från 
denna beskrivning fastställer socialsekreterarna sina beslut. I sin redogörelse 
har socialsekreterarna gett en noggrann beskrivning av klientens ambitioner 
att förändra sin livssituation. Socialsekreterarna har förhållit sig återhållsamt 
över sin egen kunskap och istället uppmuntrat det förändringsarbete som 
klienten har påbörjat. 
 
Normativ kunskapsanvändning: 
När socialsekreterarna fattar beslut tillsynes utan förankring i vetenskaplig 
och erfarenhetsbaserad kunskap. De anförda motiven baseras på ställnings-
taganden som överensstämmer med värderingar som är accepterade av det 
omgivande samhället. Underlaget för socialsekreterarnas motivresonemang 
är oftast begränsat till ett fåtal indicier. 
 
Instrumentell kunskapsanvändning: 
När beslut fattas utifrån argument som ligger bortom den aktuella situatio-
nen. Det kan till exempel vara att en insats motiveras med att den är en för-
utsättning för en annan insats eller för att den är nödvändig för att uppnå ett 
visst delmål. Innebörden av koden instrumentell kunskapsanvändning är att 
socialsekreteraren inte redogör för sin kunskap i relation till den aktuella 
situationen utan i relation till framtida situationer eller beslut. 
 
De fyra kategorierna har konstruerats i syfte att lyfta fram essensen i social-
sekreterarnas mångskiftande motivresonemang. Detta innebär att de har till 
uppgift att synliggöra grundstrukturen i socialsekreterarnas motivresone-
mang inte att fånga in helheten av allt det som socialsekreterarna ger uttryck 
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för i sina motiv. Av det följer att enskilda socialsekreterares motivresone-
mang kan ha bärighet i fler än en av de valda kategorierna.  
 

7.2 Hur motiveras problembilden? 
Hur socialsekreterarna valt att definiera klientens problematik utgör den del 
av utredningsarbetet där flest antal kunskapskällor har dokumenterats. Hur 
utförligt socialsekreterarna redogör för sina val skiljer sig dock. Vissa ären-
den beskrivs utförligt medan andra är mer avgränsade. I presentationen av 
socialsekreterarnas skriftliga utsagor kommer båda dessa olikheter att fram-
gå.  

Socialsekreterarnas redogörelse för sin kunskapsanvändning inom ramen 
för valet av problembild baseras på 53 hänvisningar till olika kunskapskäl-
lor. 75 procent av dessa hänvisningar utgår från kunskapskällan klientbild, 
övriga hänvisningar har fördelats på kunskapskällorna: egen erfarenhet, 
lagar/förordningar, utbildning och litteratur.  

I socialsekreterarnas beskrivning av sina motiv till beslut var tre av de 
fyra kategorierna användbara för att karaktärisera socialsekreterarnas sätt att 
använda sig av kunskap. Grunden för dessa kategoriers relevans redogörs för 
i anslutning till det urval av socialsekreterarnas motiv som presenteras. 
 

7.2.1 Kunskapsanvändning i form av teoretisk reflektion 
Den teoretiska reflektionen är den vanligaste formen av kunskapsanvändning 
i socialsekreterarnas motiv till problemdefinitioner. I det första exemplet är 
citatet hämtat från ett familjeärende. Ärendet har initierats av kvinnans före-
tagsläkare. Kvinnan har godkänt att ärendet överlämnats till socialtjänsten. 
Kvinnan medger ett alkoholmissbruk och hävdar i sitt samtal med företags-
läkaren att hon varit utsatt för psykiska och fysiska kränkningar av sin sam-
bo. Kvinnan har mått mycket dåligt och vid ett tillfälle har hon försökt ta sitt 
liv. I familjen finns en 5-årig dotter: 
 

”Det finns mycket studier på att barn till missbrukare ofta far illa. För-
äldrarna brister ofta i både den praktiska och känslomässiga omvård-
naden. Till följd av detta får barnet ofta ta ett större ansvar än de ska 
behöva. Framför allt ser jag risken för ”känslomässiga” skador som 
mycket allvarliga. Jag har också genom åren träffat många barn och 
vuxna personer som vittnat om hur de haft det och vilka konsekvenser 
det haft för dem. Har även varit på en mängd olika föreläsningar med 
mera. i ämnet. Har även gått i långvarig handledning själv (tre år) där 
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vi pratat mycket om hur det blir för barn där föräldrarna inte är närva-
rande.”  
 
”Om man som förälder mår mycket dåligt psykiskt finns bara energi 
och kraft för den egna personen. Ofta orkar de inte se och vara närva-
rande känslomässigt för barnen. De blir övergivna i känslomässig be-
märkelse – vilket är allvarligt. Denna kunskap kommer från litteratur, 
föreläsningar, handledning, egen erfarenhet. Att mamman även blivit 
kränkt av mannen både fysiskt och psykiskt innebär för barnet ett 
mycket stort hot. Att leva under sådan press gör att barnet inte kan 
slappna av och känna sig lugn i hemmiljön, dessutom finns risk för att 
en vårdare ska bli skadad eller i värsta fall dödad, vilket för ett litet 
barn innebär rena katastrofen. Kunskapen hänvisar jag till senaste ti-
dens forskning på just detta område, har läst litteratur samt varit på fö-
reläsningar. Har själv vuxit upp i en familj där psykiska kränkningar 
förekom vilket jag bearbetat under handledning. Detta är kanske 
främsta källan till förståelse och kunskap om vad detta verkligen kan 
ställa till med för dessa barn.”  
 
”Akut krissituation. För barnet kan det innebära att föräldrarna än 
mindre ”finns till” för dem. Risken är att barnen ej får sina behov till-
godosedda, både de fysiska och psykiska.” 

Ärende 2011 
 
Socialsekreterarens argumentationslinje framgår tydligt i citatet. Det är bar-
nets situation som är i fokus. Kvinnans situation och eventuella beteende 
beskrivs nästan uteslutande i relation till barnet. Men hur den egentliga rela-
tionen ser ut mellan kvinnan och barnet vet socialsekreteraren i detta läge 
inget om. Socialsekreteraren använder alltså sin kunskap för att försöka för-
utsäga kvinnans beteende i förhållande till sitt barn. För att kunna göra den-
na förutsägelse använder sig socialsekreteraren av ett teoretiskt resonemang 
som bottnar i olika kunskapskällor som till exempel forskning, föreläsningar, 
handledning och egna erfarenheter. Enligt socialsekreteraren är den viktigas-
te kunskapskällan den egna livserfarenheten. Det är uppenbart av citatet att 
döma att den egna livserfarenheten ger socialsekreteraren en starkt emotio-
nell bindning till ärendet. Ändå tycks den inte ensamt styra socialsekretera-
rens sätt att motivera valet av problemdefinition. Att socialsekreteraren för 
ett resonemang där hon lyfter upp klientens situation i relation till den kun-
skap hon har om missbrukets konsekvenser för barn är ett uttryck för en 
förmåga till teoretisk reflektion.  
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Ytterligare ett exempel på hur socialsekreterarna använder sig av teore-
tiska resonemang för att motivera sina val av problemdefinition finner vi i 
följande citat: 

 
”Pojken har svårigheter med att fungera i grupp och i situationer som 
blir stressiga. Barn mår inte bra av att hamna i affekt och konflikter 
med andra. De riskerar att bli betraktade av andra att vara udda och att 
inte få vara med. En annan viktig aspekt är att barns inre psykiska 
välbefinnande försämras samt hämmas i utvecklingen.” 
 
”Det oerhört viktigt att barn har föräldrar som orkar vara kärleksfulla 
föräldrar som också kan sätta gränser och vägleda barnet på ett sätt 
som leder till positiv förändring för barnet.” 

Ärende 10112 
 

Ärendet omfattar en 3-årig pojke som föräldrarna är oroliga för. Pojken är 
aggressiv mot andra barn och får återkommande vredesutbrott. Föräldrarna 
misstänker ADHD eller Damp. Socialsekreteraren oroar sig för barnets väl-
befinnande och för att föräldrarna brister i sin förmåga att tillgodose barnets 
behov. 

Motivet har i analysen bedömts motsvara en teoretisk reflektion. Av soci-
alsekreterarens beskrivning framgår det att hon använder sig av kunskaper 
som säger henne att om ett barn inte har en fungerande relationer med jämn-
åriga så kan det påverka barnets utveckling negativt. Som i det tidigare ex-
emplet använder sig socialsekreteraren av sina kunskaper för att förutsäga 
konsekvensen av den situation som klienten befinner sig i. Visserligen har 
socialsekreteraren inte refererat till någon specifik teori, men den teoretiska 
kopplingen är ändå tydlig. Till exempel när socialsekreteraren refererar till 
att barnets inre psykiska välbefinnande försämras och att detta hämmar bar-
nets utveckling. Det är ett uttalande som tyder på teoretisk härledning mer än 
egen yrkeserfarenhet, även om erfarenheten av tidigare ärenden tycks spela 
en viss roll i sammanhanget.  
 

7.2.2 Normativ kunskapsanvändning 
De tidigare redovisade motiven utgick från exempel där socialsekreterarna 
utförligt beskrivit sina utgångspunkter för val av beslut. Följande rubrik 
omfattar ärenden där socialsekreterarna mer sparsamt redogjort för sina ut-
gångspunkter. Av de motiv som motsvarar en normativ kunskapsanvändning 
framgår det att det inte längre handlar om att förutse möjliga konsekvenser 
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av klientens handlande utan att konstatera felaktigheter i klienternas beteen-
de. 

I detta ärende har fritidsgården anmält en flicka till socialtjänsten efter 
det att hon besökt fritidsgården berusad. Föräldrarna är oeniga om detta är 
ett problem eller inte. Socialsekreteraren motiverar sitt val av problemdefini-
tion på följande sätt: 
 

”En 14-årig flicka bör inte dricka alkohol. Alkoholdebuten kommer 
dock förr eller senare, men det är ovanligt att det sker på en vardags-
kväll.” 

Ärende 3052 
 
Att barn inte skall dricka alkohol är en djupt rotad föreställning i det svenska 
samhället. Denna uppfattning är så etablerad att den är att betrakta som sann. 
Att påstå motsatsen är liktydigt med att utsätta sig för allvarlig kritik. Kan-
ske är det just av detta skäl som socialsekreteraren inte finner det nödvändigt 
att motivera sitt val av problemdefinition på något annat sätt än att bara kon-
statera sakförhållandena.  

Även nästa ärende omfattar missbruk. Men i detta fall rör det sig om en 
äldre kvinna med ett långvarigt alkoholmissbruk. Anmälan till socialtjänsten 
kommer från beroendeenheten vid kommunen där kvinnan för närvarande 
befinner sig för tillnyktring. Socialsekreteraren motiverar sitt val av pro-
blemdefinition på grundval av den information som beroendeenheten har 
givit: 
 

”Missbruk av illegala medel är alltid ett problem.” 
 
”Misshandel i hemmet är att ”fara illa”. 

Ärende 1014 
 
De redovisade motiven är exempel på att normativa värderingar fyller en 
viktig funktion i socialt arbete. De citerade socialarbetarna har inte ansett det 
nödvändigt att mer utförligt förklara varför en fjortonåring inte bör dricka 
alkohol eller varför missbruk av illegala medel alltid är ett problem. Det är 
inte heller något som de avkrävs eftersom dessa föreställningar är etablerade 
uppfattningar i det svenska samhället och därmed har påståendet få kritiker. 
Detsamma gäller för citatet här nedan, även om situationen här är lite mer 
komplicerad än i de två tidigare ärendena.  
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”Det är en förälders skyldighet att till exempel se till så det finns till-
räckligt med mat och att lära sig att laga mat till klienten. Inte något 
som ett barn ska behöva ta ansvar för.” 
 
”Det är själviskt och ett svek från föräldern när denne hotar att överge 
barnet om barnet uttrycker positiva känslor för den andra föräldern. 
Barnet har rätt att älska båda sina föräldrar oavsett om föräldrarna är i 
konflikt med varandra utan att riskera något. Det är de vuxnas ansvar 
att inte låta ilska med mera. som denne, i detta fall troligtvis känner 
mot mamman, gå ut över sitt barn.” 
 
Även detta är ett viktigt föräldraansvar. Först att kunna skilja mellan 
egna och andras behov och sedan att ha förmågan att skjuta upp sin 
egen behovstillfredsställelse för att tillgodose sitt barns behov. 

Ärende 1081 
 
Socialsekreteraren har här valt att konstatera att en av klienterna inte på ett 
tillfredsställande sätt tar ansvar för sitt föräldraskap. Citatet är normativt till 
sin karaktär då det dömer den ena förälderns beteende som förkastligt, utan 
att något egentligt motiv redovisas. Det kan visserligen finnas anledning att 
misstänka att socialsekreterarens uppfattning inte bara baseras på ett norma-
tivt ställningstagande. Till exempel kan socialsekreteraren ha erfarenhet av 
liknande fall eller tagit del av andras beskrivningar. Detta är dock inget som 
lyfts fram av socialsekreteraren. 

Av de ovan citerade motivargumenten framgår det att de kunskaper som 
baseras på normativa värderingar i huvudsak används för att fördöma ett 
specifikt beteende eller att konstatera felaktigheten i ett visst agerande. Des-
sa motivargument är till sin karaktär i linje med konventionella normer, so-
cialsekreterarna riskerar därför inte att bli ifrågasatta även om de inte kan 
förklara vad det är i klienternas beteende som är skadligt eller vilka eventu-
ella konsekvenser ett sådan beteende kan få för de inblandade.  

 

7.2.3 Kunskapsanvändning i form av återhållsam kunskapsredogö-
relse 
Att en del av socialsekreterarnas motiv utgår från klientens egen beskrivning 
är inte förvånande. Det är ju klientens situation som utgör utredningens fo-
kus. Det gemensamma hos de motiv som presenteras under denna rubrik är 
att de på ett eller annat sätt utgår från klientens önskemål. Socialsekreterarna 
har på så sätt gjort klienterna delaktiga i den valda problemdefinitionen. I 
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exemplen refererar socialsekreterarna endast i begränsad omfattning till egna 
kunskapen när de beskriver klientens situation.  

Ärendet omfattar en familj där mamman har en sjukdom som gör att hon 
har svårt att både mentalt och fysiskt ta hand om sin dotter. Den enda sociala 
kontakten dottern har förutom mamman är med morföräldrarna. Socialsekre-
teraren bedömer att familjen inte lever under ”normala” förhållanden: 
 

”Fibromyalgi är en sjukdom som påverkar den sjuke i olika grad. I 
detta fall lider mamman enligt henne själv, av en svår värk och även 
utbrändhet och klarar inte i och med detta att ta hand om flickan. 
Flickan får därmed inte den uppmärksamhet och stimulans hon behö-
ver av vuxna. Källa: Internet- för att få fördjupad kunskap kring sjuk-
domen fibromyalgi. Erfarenhet från möten med andra personer med 
liknande besvär.” 
 
”Flickan har själv, när hon och mamman gick på stan, sagt att hon vill 
att andra personer ska komma hem till familjen och hälsa på. Pappan i 
familjen har fått en vårdande roll i familjen istället för en pappa och 
make. Han har inte heller den tid och möjlighet att följa flickan till ak-
tiviteter efter skoltid som de anser att hon behöver eftersom han måste 
ta hand om hushållssysslorna samtidigt som han försöker lindra 
mammans värk med massage o. dylikt. Källa: Barnkonventionen, erfa-
renhet från konversation med kollega, kurslitteratur under socionom-
utbildning.” 
 
”Att mamman själv nämner sina bekymmer i kontakten med flickan är 
viktigt och bör tas tillvara. Källa: diskussion med kollega som också 
deltog vid mötet.” 
 
”I nuläget är mormor i familjens hem flera dagar i veckan för att hjäl-
pa till. Detta blir påfrestande för mamman som upplever detta besvä-
rande och jobbigt.” 
 
”Flickan själv säger att hon inte vill åka till mormor och morfar. Hon 
"spelar ut" morföräldrarna mot sina biologiska föräldrar för att få sin 
vilja igenom. Mormor och morfar sätter inga egna gränser utan vill att 
föräldrarna ska ha ansvaret för flickan fastän hon inte är i hemmet. 
Källa: Socialtjänstlagen - lyssna på barnet, kurslitteratur under socio-
nomutbildning.” 

Ärende 1071 
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Socialsekreteraren motiverar sitt val av problemdefinition utifrån mammans 
beskrivning av sin situation. I anslutning till socialsekreterarens redogörelse 
av mammans situation hänvisar hon till ett antal kunskapskällor. Endast vid 
några tillfällen i redogörelsen tillåter sig socialsekreteraren att kommentera 
ärendet. Ett exempel på det är när hon anser att flickan ”spelar ut” morför-
äldrarna mot sina biologiska föräldrar. Av materialet är det svårt att bedöma 
vilken betydelse de refererade kunskapskällorna har för socialsekreterarens 
val av problemdefinition. Socialsekreterarens redogörelse är av beskrivande 
karaktär där de angivna kunskapskällorna tycks spela en begränsad roll. De 
är nästan att betrakta som pliktskyldigt nedskrivna snarare än att de utgör 
utgångspunkter för socialsekreterarens ställningstagande. 

Att socialsekreteraren så tydligt redovisar klientens beskrivning utan att 
ställa sin egen kunskap i relation till denna beskrivning skiljer sig från tidi-
gare redovisade citat. Även i nästa citat saknas socialsekreterarens egna 
ställningstaganden. Socialsekreteraren tycks göra bedömningen att klientens 
beskrivning utgör tillräckliga bevis för att klienten befinner sig i en proble-
matisk situation.  

Flickan trivs inte hemma och skolarbetet går tungt. Kommunikationen 
med föräldrarna saknas i stort helt: 
 

”Av flickans beskrivning är boendet en sanitär olägenhet där hundar 
(många) gör sina behov inne samt att hon inte har något eget rum där 
hon kan sova ostört eller stänga sin dörr vid läxläsning. 
- Skolan känns som ett litet problem då det kan bli bättre om andra sa-
ker löser sig. Flickan är duktig i skolan. Inga inlärningsproblem.  
- Av flickan och föräldrarnas beskrivning så har de svårt att förstå vad 
flickan menar. Kaoset blir p.g.a. att föräldrarna inte lyssnar på vad 
flickan säger samt att flickan och pappan har samma temperament och 
kommer ihop sig för fort.” 

Ärende 1091 
 
I detta exempel framgår socialsekreterarens tolkning av flickans situation i 
högre grad än i det tidigare exemplet. Det som också skiljer är att socialsek-
reteraren inte refererar till några kunskapskällor för att backa upp sina argu-
ment. Socialsekreteraren gör inte heller några förutsägelser om vad flickans 
situation kan leda till om inget görs åt problemet. Överlag ger beskrivningen 
en positiv bild. Flickans problem bedöms av socialsekreteraren som inte allt 
för problematiskt. Beskrivningen ger intryck av att socialsekreteraren redan 
har identifierat kärnproblematiken och att åtgärden för att lösa problemet 
finns men inte uttrycks explicit. Ursprunget till socialsekreterarens kunskap 
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är inte möjligt att identifiera i materialet. Men resultatet av kunskapen är 
tydlig; familjen brister i kommunikationen. 

Av de motivargument som finns redovisade under denna rubrik har samt-
liga utgått från beskrivningar av klientens livssituation, socialsekreteraren 
har i begränsad omfattning redogjort för sina kunskaper. Trots det saknas 
inte den reflekterande dimensionen i socialsekreterarnas dokumentation. Till 
exempel finns det ju ett skäl till att socialsekreterarna väljer att rikta söklju-
set mot just de aspekter som de lyfter fram i sin dokumentation. 
 

7.2.4 Sammanfattning 
Analysen av socialsekreterarnas motivresonemang har så här långt visat att 
socialsekreterarnas kunskapsanvändning kunnat sorteras in i tre olika former 
av kunskapsanvändning. I den kunskapsanvändning som här benämnts teo-
retisk reflektion använder socialsekreterarna sina kunskaper för att försöka 
förutsäga konsekvenserna av klientens beteende. Det beslut de sedan fattar 
motiveras med utgångspunkt från dessa förutsägelser. Den teoretiska reflek-
tionen består i att socialsekreterarna använder sig av en kunskap som sedan 
ställs i relation till klientens livssituation. I den kunskapsanvändning som 
benämnts normativ kunskapsanvändning använder sig socialsekreterarna av 
en helt annan argumentationsstruktur. I dessa motiv har det reflekterande 
förhållningssättet fått stå tillbaka för ett mer fördömande förhållningssätt. 
Här pekar socialsekreterarna mer på det förkastliga och felaktiga i klienter-
nas beteende. Den återhållsamma kunskapsredogörelsen står i kontrast till 
de tidigare formerna av kunskapsanvändning. I dessa motiv redovisar social-
sekreterarna en omfattande beskrivning av klientens situation medan det 
egna ställningstagandet inte framgår lika tydligt. Det är som om en beskriv-
ning av klientens situation vore en tillräcklig god grund för det beslut som 
sedan följer. Visserligen går det att skönja spår av reflektion, men även den 
aspekten av socialsekreterarnas kunskapsanvändning är väl dold. 

Sammantaget kan sägas att även om det är möjligt att urskilja olika sätt 
att använda sig av kunskap inom ramen för socialsekreterarnas motiv till 
beslut så är dessa sätt att använda sig av kunskap inte renodlade. Av de re-
dovisade exemplen kan vi till exempel utläsa att det i de motiv som ansetts 
företräda teoretisk reflektion också finns inslag av normativ kunskapsan-
vändning. I det första motivet som presenterats inom ramen för framställ-
ningsformen teoretisk reflektion skriver socialsekreteraren i en passage i sin 
motivbeskrivning: 
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”Till följd av detta får barnen oftast ta ett större ansvar än de ska be-
höva.” 

Ärende 2011 
 
I denna mening uttrycker sig socialsekreteraren på ett sätt som kan tolkas 
som normativ kunskapsanvändning, men det är inte säkert. Citatet innehåller 
tvetydigheter, är citatet ett uttryck för kunskaper om barns behov eller ett 
uttryck för en uppfattning om att barn inte ska behöva ta ansvar? Det är lik-
nande citat som detta som ställer till oreda i kategoriseringen av socialsekre-
terarnas kunskapsanvändning. En möjlig orsak till att det är svårt att urskilja 
renodlade kunskapsanvändningar i enlighet med de valda kategorierna i 
socialsekreterarnas motivredogörelser kan höra samman med att socialsekre-
terarna har svårt med att redogöra för hur deras kunskaper leder till beslut i 
utredningsarbetet. 
 

7.3 Hur motiveras valet av del- och slutmål? 
Analysen av hur socialsekreterarna använder sig av kunskap i utredningsar-
betet har nu kommit till socialsekreterarnas val av del- och slutmål. Eftersom 
socialsekreterarnas val av delmål och slutmål hänger samman kommer re-
spektive motiv att presenteras i anslutning till varandra.  

I socialsekreterarnas motiv till beslut avseende val av del- och slutmål var 
antalet referenser till olika kunskapskällor 53 stycken. Av dessa fanns sex 
kunskapskällor representerade: klientbild, egen erfarenhet, la-
gar/förordningar, utbildning, kollegors erfarenhet och litteratur. Majoriteten 
av socialsekreterarnas motiv baserades på kunskapskällan klientbild. I soci-
alsekreterarna motivresonemang har samtliga kategorier för kunskapsan-
vändning kunnat identifieras.  
 

7.3.1 Teoretisk reflektion 
Antalet motiv som ansetts motsvara teoretisk reflektion består av en fjärde-
del av samtliga motiv avseende beslut om del- och slutmål. I denna fram-
ställning redovisas två av dessa motiv. I det första ärendet har socialsekrete-
raren ansett att ett viktigt slutmål i utredningen är att klienten får ett sunt 
förhållande till alkohol. Detta slutmål kan uppnås antingen genom att klien-
ten blir helt drogfri eller att klienten lär sig använda alkohol på ett problem-
fritt sätt. Socialsekreteraren motiverar sitt val av slutmål på följande sätt: 
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”Om det visar sig vara ett alkoholmissbruk (vilket mycket tyder på) så 
blir det svårt för barnet och om det får fortsätta kommer barnet att ta 
skada på något sätt. (detta har jag läst mig till men har även egna erfa-
renheter). Min erfarenhet säger mig att det finns olika "typer" vad 
gäller alkoholmissbrukare: 
* De som verkar ha ett kroppsligt begär efter droger (Dessa personer 
tror jag personligen inte klarar ett "normalt" förhållande till alkohol - 
de måste välja att sluta helt) 
* De som använder alkohol som medicin mot psykiska och/eller käns-
lomässiga besvär. Om dessa personer får hjälp med sitt grundproblem 
(psykiska måendet) kanske problemet med alkohol eller andra droger 
helt försvinner, Jag vet ännu inte hur mammans ev. missbruk ser ut - 
därför är det svårt att säga vad slutmålet är - sluta dricka helt eller...” 

Ärende 2011 
 
I citatet hänvisar socialsekreteraren i huvudsak till den egna erfarenheten. 
Även andra kunskapskällor anges, men vilka dessa kunskapskällor är fram-
går inte. Att socialsekreteraren hänvisar till någonting som hon tidigare läst 
ger ingen indikation på om kunskapen hämtats från forskningsartiklar, tid-
ningsartiklar eller romaner. Här tycks istället den egna erfarenheten vara en 
central utgångspunkt för socialsekreterarens val av slutmål. En intressant 
aspekt av socialsekreterarens kunskapsanvändning är att två möjliga alterna-
tiv presenteras. Resonemanget är till sin karaktär teoretisk, även om det ock-
så finns inslag av empiriska observationer. Dock är det inte sannolikt att de 
empiriska observationerna har vetenskapliga belägg. Snarare är de ett resul-
tat av socialsekreterarens tidigare erfarenheter av missbrukare. Utifrån soci-
alsekreterarens kunskap tycks bägge alternativen vara likvärdigt troliga.  

Eftersom det är väsentligt att utreda vilken av de två föreslagna 
missbrukskategorierna klienten tillhör väljer socialsekreteraren att 
skyndsamt påbörja en sådan undersökning. Socialsekreteraren motiverar 
detta delmål på följande sätt: 

 
”För att bedöma om barnet behöver skyddas på något sätt på kort sikt. 
Lagen är tydlig med att det är vårt uppdrag att skydda barnen.” 
 
”Enda sättet för att jag ska kunna erbjuda rätt hjälp eller kunna avgöra 
om jag måste ta till tvångslagen för att skydda barnet. Att tvingas pra-
ta om saken kan göra att problemet medvetandegörs om vad missbru-
ket innebär för henne själv men framför allt vad det innebär för hen-
nes barn. Att problemet medvetandegörs är en förutsättning för för-
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ändring. Lagen, studier (hänvisar till utbildning både på universitet, 
intern utbildning) handledning, egna erfarenheter.” 

Ärende 2011 
 
I ovanstående citat refererar socialsekreteraren till ett större antal kunskaps-
källor än i det tidigare citatet. Samtidigt har också andelen teoretiska reso-
nemang minskats i förhållande till den sammanlagda textmassan. Till ären-
det har också tillförts kunskapskällan lagar/förordningar. I de resonemang 
som omfattar den kunskapskälla saknas de teoretiska reflektionerna. Det är 
som om hänvisningar till lagen gör de teoretiska reflektionerna överflödiga. I 
nästa stycke då redogörelsen övergår till att handla om hur flickan skall 
medvetandegöras (med hänvisning till kunskapskällor som utbildning, hand-
ledning och erfarenhet), återkommer den teoretiskt reflektiva kunskaps-
användningen. Trots att det finns tvetydigheter om vad det ovan beskrivna 
motivresonemangen representerar för typ av kunskapsanvändning så har det 
bedömts representera en teoretiskt reflekterande kunskapsanvändning efter-
som socialsekreteraren i huvudsak för ett resonemang där hon reflekterar 
över sin kunskap i relation till klientens situation.  

I nästa ärende försöker socialsekreteraren få flickan att inte ta på sig 
skulden för den misshandel som styvpappan utsatt henne för. Socialsekrete-
raren motiverar det uppsatta målet på följande sätt: 
 

”I dagsläget visar flickan tendenser att ta för stort ansvar i hemmet. 
Det är viktigt att hon inte tar på sig skulden för att mannen nu är häk-
tad och eventuellt får ett fängelsestraff.” 

Ärende 1072 
 
Socialsekreteraren uppfattar att flickan tar ett allt för stort ansvar i hemmet, 
hon upplever därmed en risk att flickan har tagit på sig skulden för det som 
hände mellan henne och mammans pojkvän. I citatet nämner socialsekretera-
ren ingen kunskapskälla, därför går det inte av citatet att utläsa vilken kun-
skap socialsekreteraren baserar sitt ställningstagande på. Trots det har citatet 
kategoriserats som teoretisk reflekterande kunskapsanvändning. Skälet till 
det är att socialsekreteraren ser en handling som en indikation på någonting 
annat. Denna koppling kräver en kunskap om vad som är innebörden av 
skuld och hur den kan ta sig uttryck i handling. 

På vägen för att nå detta slutmål anser socialsekreteraren att det är viktigt 
att flickan utåt visar att hon mår bra: 
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”Detta är ett mål som är svårt att mäta men som jag ändå anser viktigt. 
Flickan har flera personer i sin omgivning både hemma och på skolan 
som observerar hennes mående.” 

Ärende 1072 
 
Det valda motivet visar på svårigheten att endast på basis av enskilda citat 
avgöra socialsekreterarnas kunskapsanvändning. Som enskilt motiv säger 
citatet lite om på vilken kunskap socialsekreteraren använder sig av för att 
motivera det valda delmålet, men i relation till tidigare motiv får vi fram en 
mer mångsidig bild. Socialsekreteraren har i ett tidigare skede i utredningen 
beskrivit att hon i detta ärende arbetar utifrån en speciell metod som innebär 
att hon ger stöd till de relationer som flickan känner sig trygg med i syfte att 
reducera flickans känsla av otrygghet. Innebörden av det är att förstärka de 
positiva relationerna och reducera de negativa. Sett utifrån det arbetssättet är 
det rimligt att ett delmål är att flickan skall visa sig trygg gentemot de perso-
ner i hennes omgivning som hon redan har en upprättad positiv relation till.  
 

7.3.2 Normativ kunskapsanvändning 
Det finns få exempel på citat som företräder kategorin normativ kunskaps-
användning inom ramen för socialsekreterarnas motiv till valet av del- och 
slutmål. Visserligen finns det inslag i socialsekreterarnas motiv som kan 
betraktas som normativa, men i de fall dessa har identifieras har de inte ut-
gjort huvudtemat i socialsekreterarnas motivargumentation. Ett exempel på 
citat där den normativa kunskapsanvändningen dominerat är den som pre-
senteras här nedan. Ärendet omfattar en familj där sonen i familjen bor hos 
sina morföräldrar p.g.a. sin mammas drogproblem. Socialsekreteraren har 
bedömt att slutmålet bör vara att pojken skall få bo hos sin mamma under 
stabila förhållanden: 

 
”För att barn mår bäst av att bo med sina föräldrar samt att mamman 
vill att pojken ska bo hos henne.” 

Ärende 10111 
 
Citatet har bedömts företräda en normativ kunskapsanvändning eftersom 
socialsekreteraren utan något föregående resonemang hävdar att barn mår 
bäst om de får bo hos sina föräldrar. Denna föreställning är också något som 
väl överensstämmer med de samhälleliga värderingarna. Socialsekreterarens 
målsättning riskerar därför inte att utsättas för kritik. Ser vi till de motiv som 
socialsekreteraren har använt sig av för att motivera beslut tidigare i utred-
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ningen så finner vi ingenting som tyder på att det ovan anförda motivet base-
ras på vetenskap eller erfarenhetsbaserad kunskap. Det är dock väsentligt att 
inte fullt ut avföra möjligheten att citatet ändå baseras på en kunskap om vad 
som är barns bästa ur detta hänseende, men av de motiv som socialsekretera-
ren presenterar finns det inget som tyder på detta. 

Även i det citat där socialsekreteraren redovisar sitt motiv till valet av 
delmål återkommer en tillsynes normativt kunskapsanvändning dock med 
tillägg av referenser till två kunskapskällor: 
 

”Om hon inte är drogfri eller klarar att fungera i vardagen är hon ej 
lämplig att ta hand om sin son.” 
*empiriska studier 
*egna erfarenheter” 

Ärende 10111 
 
I citatet hänvisar socialsekreteraren till två kunskapskällor egna erfarenheter 
och empiriska studier. Vilken form av empiriska studier socialsekreteraren 
hänvisar till eller vilka resultat dessa studier uppvisar får vi inte reda på i 
citatet. Kunskapskällorna nämns som en bisats till socialsekreterarens motiv 
och förefaller därför spela en marginell roll i socialsekreterarens val av del-
mål. Mer sannolikt är det då att den egna erfarenheten är central och att det 
är just den kunskapskällan som är den avgörande faktorn för socialsekretera-
rens val av delmål. Hur den egna erfarenheten integreras i socialsekretera-
rens ställningstagande framgår inte. Citatet är ett gott exempel på tvetydig-
heter i det empiriska materialet. Att socialsekreteraren refererar till kunskap 
som visar att föräldrar som missbrukar inte är lämpliga vårdnadshavare för-
stärker intrycket av att socialsekreteraren har fattat ett korrekt beslut. Det 
som gör att socialsekreterarens motiv trots det har kategoriserats som norma-
tiv kunskapsanvändning är att beslutet väl överensstämmer med de samhäl-
leliga värderingarna att missbrukare inte är lämpliga vårdnadshavare.  
 

7.3.3 Återhållsam kunskapsredogörelse 
I nästa presentation återkommer vi till ett tidigare omnämnt ärende. I famil-
jen är ambitionen att pappan skall spendera mer tid med sin dotter samt att 
mamman ska må bättre i sin sjukdom. Socialsekreteraren motiverar detta 
slutmål på följande sätt: 

 
”Mamman kommer förmodligen aldrig att bli helt frisk från sin sjuk-
dom. Detta har hon accepterat och har själv som mål att kunna arbeta 
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halvtid. Det är viktigt att mamman fortsätter som hon redan gör, att 
prova alternativa metoder för att så småningom klara ett arbete. Arbe-
tet i sig för med sig många av de saker som familjen nu saknar i form 
av bland annat sociala kontakter.” 
”Ifall pappan får möjlighet att byta arbetstider uppstår inte heller de 
behov av att mamman inte orkar vara ensam med flickan.” 
”Föräldrarnas egen önskan är ju att i första hand kunna ta hand om 
flickan själva utan insatser. När detta inte går rent praktiskt önskar de 
hjälp och stöd utifrån.” 

Ärende 1071 
 
I citatet hänvisar socialsekreteraren kontinuerligt till familjens situation och 
de åtgärder de planerar att vidta för att förändra sin livssituation. Socialsek-
reterarens redogörelse för hur familjen hanterar sin situation ger intrycket av 
att socialsekreteraren håller sig i bakgrunden och mer betraktar familjens 
förändring snarare än agerar som aktiv part med syfte att förändra. I citatet 
finns inga referenser till några kunskapskällor. Citatet uppvisar inslag av en 
teoretisk reflekterande kunskapsanvändning vilket gör att gränsen mellan 
den teoretiskt reflektiva kunskapsanvändningen och den återhållsamma kun-
skapsredogörelsen i detta citat inte är självklar. Återigen ser vi alltså prov på 
den svåra gränsdragning som det innebär att begreppsliggöra socialsekrete-
rarnas kunskapsanvändning. Det som ändå avgjort att det ovan refererade 
motivet kategoriserats återhållsam kunskapsredogörelse är att citatet inte ger 
någon vägledning på vilket sätt de använda kunskaperna utgör underlag för 
det fattade beslutet.  

Som delmål för att nå det slutliga målet anser socialsekreteraren att 
mamman skall återgå till arbete, något som försäkringskassan inte är intres-
serad av. Socialsekreteraren motiverar sitt val av delmål på följande sätt: 
 

”För att mamman ska kunna komma ut i arbete är det en förutsättning 
att mamman inte blir pensionerad.” 

Ärende 1071 
 
Även i detta citat framgår det att socialsekreteraren delar mammans ambi-
tion. Socialsekreterarens resonemang backas inte upp av någon specifik kun-
skapskälla, det är i stället klientens vilja som utgör utgångspunkt för social-
sekreterarens beslut. Om det tidigare citatet befann sig på gränsen mellan 
teoretisk reflektiv kunskapsanvändning och återhållsam kunskapsredogörel-
se, är detta citat ett exempel på en motivredogörelse som tangerar instrumen-
tell kunskapsanvändning. Socialsekreteraren anser nämligen att för att 
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mamman skall kunna arbeta (vilket ansetts som viktigt för att familjen skall 
komma på fötter igen) så får hon inte pensioneras. Det som ändå avgör att 
citatet har tilldelats kategorin återhållsam kunskapsredogörelse är att social-
sekreteraren tar fasta på klientens önskemål samt att hon redogör för sina 
beslut i den aktuella situationen och inte som det avkrävs för att citatet skall 
kategoriseras som en instrumentell kunskapsanvändning att beslutet fattas 
utifrån framtida situationer eller beslut. 
 

7.3.4 Instrumentell kunskapsanvändning 
I socialsekreterarnas motiv till del- och slutmål uppgår den instrumentella 
kunskapsanvändningen till nära nog två tredjedelar av de redovisade motiv-
resonemangen. I det första exemplet framgår socialsekreterarens önskvärda 
slutmål tydligt: 
 

”Med sitt injektionsmissbruk utsätter sig klienten hela tiden för stora 
risker i sitt liv. Drogfrihet är en förutsättning för att övriga aspekter av 
hans liv ska börja fungera tillfredsställande.” 

Ärende 1012 
 
Socialsekreteraren anser att drogfrihet är en förutsättning för en förändring. 
Slutmålet motiveras utifrån argumentet att det är det enda sättet för att uppnå 
en tillfredsställande livssituation. I citatet finns ingen referens till någon 
kunskapskälla. Den primära anledningen till att motivresonemanget har an-
setts företräda en instrumentell kunskapsanvändning är att valet av slutmål 
motiveras utifrån att det är en förutsättning för att andra förändringar i indi-
videns livssituation skall vara möjliga.  

Tvetydigheten i detta citat består i att socialsekreteraren delvis tangerar 
den teoretiskt reflekterande kunskapsanvändningen i och med att hon refere-
rar till injektionsmissbrukets risker. Men det som ändå avgjort att socialsek-
reterarens kunskapsanvändning ansetts instrumentell är att hon inte refererar 
till injektionsmissbrukets risker som en anledning till drogfrihet. Beslutet 
motiveras istället utifrån att det först efter att klienten uppnått drogfriheten 
som framtida insatser kan vidtas eller åtminstone att det är först efter drog-
friheten har inträtt som det är möjligt för klienten att ta tag i sin livssituation.  

Även socialsekreterarens motiv till valet av delmål har ansetts företräda 
en instrumentell kunskapsanvändning. Delmålet är att få klienten att påbörja 
en behandling för sitt drogmissbruk. Socialsekreteraren motiverar sitt val på 
följande sätt: 
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”Det skulle visa på att vi lyckats motivera honom till ett försök till för-
ändring.” 

Ärende 1012 
 
I detta citat motiverar socialsekreteraren sitt beslut med att det leder till nå-
got annat än vad som om möjligt blir en direkt följd av att klienten påbörjar 
en behandling för sitt missbruk. Den instrumentella kunskapsanvändningen 
är ett uttryck för att socialsekreteraren inte stannar upp i den aktuella situa-
tionen utan skyndar vidare för att nå resultat bortom det som för närvarande 
är aktuellt.  

Ett liknande resonemang förs också i nästa ärende. Socialsekreterarens 
val av slutmål är att sonen i familjen skall ha en fungerande tillvaro i hem-
met. Socialsekreteraren motiverar sitt val: 
 

”Förutsättning för gynnsam utveckling.” 
Ärende 10101 

 
Att en fungerande tillvaro i hemmet är en förutsättning för en gynnsam ut-
veckling är det motiv socialsekreteraren anför. En stor del av de motivreso-
nemang som belagts med kategorin instrumentell kunskapsanvändning har 
formulerats på liknande sätt. Även om citatet är kort så säger den ändå något 
om den kunskap socialsekreteraren använder sig av. Den möjliga tvetydighe-
ten i motivet är om det är ett uttryck för en normativ kunskapsanvändning 
eller en instrumentell kunskapsanvändning. Att en fungerande tillvaro i 
hemmet är en förutsättning för en gynnsam utveckling överensstämmer väl 
med de samhälleliga värderingarna. Trots motivets tvetydighet har ändå 
citatet bedömts motsvara en instrumentell kunskapsanvändning. Det primära 
skälet till det är att motivet är framåtsträvande, det är inte situationen här och 
nu som är i fokus, det är det framtida utfallet om utgör motivets främsta 
argumentationsgrund.  

I likhet med socialsekreterarens motiv till slutmål hänvisar socialsekrete-
raren i sitt motiv till delmål att resultatet utgör ett nödvändigt steg för att nå 
ytterligare resultat: 
 

”Om ADHD-diagnos konstateras har pojken lättare att få nödvändiga 
insatser i skolan.” 

Ärende 10101 
 
I socialsekreterarens motiv till beslut avseende val av delmål anser hon att 
det är viktigt att pojken undersöks för att konstatera om har ADHD eller inte. 
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Detta anser hon är viktigt för att det kan ge pojken stöd i skolarbetet. Moti-
vet har bedömts motsvara en instrumentell kunskapsanvändning eftersom 
beslutet motiveras utifrån att en insats måste vidtas för att skapa förutsätt-
ningar för att en annan insats skall kunna genomföras. I citatet redovisas 
ingen kunskapskälla inte heller ger citatet någon beskrivning om ADHD-
diagnosen fyller någon annan funktion än att ge ökade insatser i skolan. 
 

7.3.5 Sammanfattning 
I socialsekreterarnas motiv till beslut avseende del- och slutmål har samtliga 
kategorier för kunskapsanvändning kommit till användning. Den kategori 
som inte tidigare har presenterats i materialet är den instrumentella kun-
skapsanvändningen. Denna form av kunskapsanvändning skiljer sig från de 
övriga då den refererar till motiv där socialsekreterarna uppfattar ett beslut 
som nödvändigt för att skapa förutsättningar för ett annat beslut. Ett åter-
kommande problem i de motivargument som presenteras här är att gränsen 
mellan olika former av kunskapsanvändningar är svårare att dra här än vid 
tidigare beslut. Sannolikt har det att göra med att distinktionen mellan de 
olika kategorierna inte är tillräcklig klara samt att socialsekreterarnas motiv-
redogörelse är komplexa och svåröverskådliga. Trots svårigheten att entydigt 
fastställa socialsekreterarnas kunskapsanvändning fyller kategorierna en 
viktig funktion då de säger något om den huvudsakliga kunskapsanvänd-
ningen som socialsekreterarna för i sina motivresonemang. Socialsekreterar-
nas komplexa och svåröverskådliga motivredogörelser kräver nämligen en 
systematisering för att tydliggöra hur kunskapen används av socialsekrete-
rarna för att fatta beslut i utredningsarbetet. Utan en sådan systematisering 
kommer socialsekreterarnas kunskapsanvändning inte synliggöras och där-
med inte heller kunna undersökas mer ingående. 

Sammantaget har det material som omfattar socialsekreterarnas motiv till 
beslut avseende del- och slutmål visat sig bestå både av mer omfattande 
motivredogörelser och av mer kortfattade motivredogörelser. Varför social-
sekreterarna ibland har uttryckt sig kortfattat och ibland mer omfattande i 
sina motivredogörelser kan möjligen förklaras av att de anser att vissa beslut 
inte kräver en mer utförlig beskrivning eller att det beslutade del- och/eller 
slutmålet är i sig ett tillräckligt motiv. I vissa fall kan det också ha att göra 
med att de har svårt att uttrycka sina motiv till beslut eftersom de helt enkelt 
inte känner till vilka motiv som egentligen styr deras val av beslut.  
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7.4 Hur motiveras valet av insatser? 
Den tredje aspekten av socialsekreterarnas kunskapsanvändning omfattar 
valet av insatser. De insatser som presenteras under denna rubrik är de insat-
ser som socialsekreterarna anser måste vidtas för att nå de upprättade del- 
och slutmålen. Av de 21 ärenden som dokumenterats med utgångspunkt från 
SPP-instrumentet finns det 42 motiv som beskriver hur socialsekreterarna 
använt sig av sin kunskap för att fatta beslut avseende valet av insatser. Ma-
joriteten av de redovisade motivresonemangen härstammar från kunskaps-
källorna klientbild och egen erfarenhet. Även kunskapskällorna: utbildning, 
annan profession, kollegors erfarenhet och litteratur finns representerade.  
 

7.4.1 Teoretisk reflektion 
I det första exemplet på en motivredogörelse som ansetts tillhöra en teoretisk 
reflektiv kunskapsanvändning har socialsekreteraren identifierat BUP (barn- 
och ungdomspsykiatrin) som en lämplig insats för pojkens problematik. 
Enligt socialsekreteraren överensstämmer BUP:s uppdrag väl med det stöd 
pojken behöver. Men socialsekreteraren nöjer sig inte bara med att hänvisa 
till BUP, citatet omfattar också en beskrivning av hur BUP bör arbeta för att 
på ett optimalt sätt hjälpa pojken att bearbeta sina problem: 
 

”Pojken bör få hjälp med att bearbeta sin "eget kaos". BUP är en 
lämplig instans för denna problematik. Där kan han få hjälp med att 
sortera det som händer kring honom och även möjlighet att genom le-
ken bearbeta det som händer. Han har då möjlighet att på ett tidigt 
stadium få hjälp och möjlighet att hantera sin ilska och lära sig sam-
spel i leken med andra barn.” 

Ärende: 10112 
 
I citatet redogör socialsekreteraren för att en viss insats vid en viss tidpunkt 
leder till ett visst resultat. Denna redogörelse indikerar att socialsekreteraren 
inte slumpmässigt väljer insats utan att hon vägleds av ett speciellt sätt att 
förhålla sig till klientens problematik. I citatet ger socialsekreteraren en ut-
förlig beskrivning av pojkens situation varmed hon redogör för sin uppfatt-
ning om vad BUP kan bidra med för att hjälpa pojken till en förändring. 
Socialsekreterarens motivredogörelse är ett exempel på en teoretisk reflektiv 
kunskapsanvändning då hon på basis av sin kunskap resonerar sig fram till 
varför den valda insatsen är den mest relevanta insatsen i det aktuella fallet. 

Att ge stöd för sina beslut i utredningsarbetet genom att reflektera över 
sin kunskap i relation till det aktuella ärendet är ett genomgående tema i de 
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motiv som ansetts företräda en teoretisk reflektiv kunskapsanvändning. Det-
ta mönster omfattar även nästa citat. Klienten erbjuds hjälp och stöd för att 
hon mår psykiskt dåligt. Den insats socialsekreteraren erbjuder är stödsam-
tal: 
 

”Min tanke omkring psykiskt lidande är att det finns olika grader. All-
varlig psykisk sjukdom ex. psykoser av olika slag kräver ofta medi-
cinsk hjälp och andra insatser. Ett "allmänt" illamående med till ex-
empel ångest, nedstämdhet med mera, hänger ofta ihop med något 
ouppklarat i livet vilket då är viktigt att ta itu med. Det är inte bra att 
bara lindra symtomen utan bra är om man kan gå till botten med det 
hela.” 

Ärende: 2011 
 
Socialsekreteraren redogör för sin föreställning om psykisk sjukdom. Även 
om det inte finns någon hänvisning i socialsekreterarens redogörelse till 
någon etablerad kunskapskälla så uttrycker sig socialsekreteraren på ett sätt 
som ger intryck av att hon vet vad hon pratar om. Det ligger inte inom ramen 
för denna redogörelse att säga något om trovärdigheten i socialsekreterarens 
resonemang, men det förefaller som om socialsekreteraren inte är helt okun-
nig i ämnet. Att som i detta citat redogöra för sin kunskap i relation till den 
aktuella situationen är essensen av de motivredogörelser som i denna studie 
har ansetts företräda ett teoretisk reflektiv kunskapsanvändning. 
 

7.4.2 Normativ kunskapsanvändning 
I socialsekreterarnas motivredogörelser avseende val av insats finns det en-
dast tre motivredogörelser som belagts med kategorin normativ kunskapsan-
vändning. Varför den normativa kunskapsanvändningen inte förekommer i 
någon större omfattning kan ha att göra med att socialsekreterarens beslut 
om insats kommer i ett sent skede i utredningsarbetet. Det kan vara så att 
den kunskap socialsekreterarna har om klientens situation i detta skede i 
utredningsarbetet är så omfattande att den normativa kunskapsanvändningen 
inte längre anses som en relevant förklaringsgrund.  

I den mån den normativa kunskapsanvändningen förekommer i materialet 
så karaktäriseras den av ett mer konstaterande förhållningssätt än den tidiga-
re teoretiskt reflektiva kunskapsanvändningen. Som exemplet här nedan 
visar tyder socialsekreterarens redogörelse på ett visst mått av teoretisk re-
flektiv kunskapsanvändning, men hur socialsekreterarens slutsatser hänger 
samman med dennes föreställningar får vi ingen klarhet i. I stället väljer 
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socialsekreteraren att redogöra för vilka förutsättningar som gäller för att 
pojken skall må bra. 
 

”Pojkens boende ska vara tryggt, stabilt och förutsägbart för honom. 
Det är även viktigt att han träffar pappan regelbundet under ordnade 
former.” 

Ärende: 10111 
 
Det är svårt att ifrågasätta socialsekreterarens påstående. Få personer som är 
väl integrerade i det svenska samhället skulle motsäga sig socialsekretera-
rens slutsatser. Socialsekreteraren behöver därför inte motivera varför dessa 
förutsättningar är viktiga eftersom de stämmer väl överens med de rådande 
värderingarna om vad som är bäst för barnet. Eftersom socialsekreterarens 
slutsatser överensstämmer med den allmänna uppfattningen om barns bästa 
samt att socialsekreteraren inte motiverar sitt beslut på annat sätt en att hon 
beskriver vad som är bra för barnet har citatet tilldelats kategorin normativ 
kunskapsanvändning.  

I nästa exempel har socialsekreteraren beslutat att den insats som är mest 
lämplig utifrån klientens situation är ett omedelbart omhändertagande enligt 
LVM: 
 

”Anser att drickandet är ett symptom på en djupare problematik, som 
bara kan lösas upp i nyktert tillstånd.” 

Ärende: 3061 
 
I socialsekreteraren motivredogörelse använder sig socialsekreteraren av 
teoretisk härledning. Det som ändå gjort att citatet tilldelats kategorin nor-
mativ kunskapsanvändning är att citatet saknar ett reflexivt förhållningssätt. 
Men här är gränsdragningen mycket svår. Att missbruk är ett symptom på 
något annat och att nykterhet är en förutsättning för att lösa denna problema-
tik är visserligen teoretiskt härlett men i citatet uttrycks det som en sanning 
som inte kräver någon förklaring. Men citatet är inte renodlat normativ. Det 
som ändå avgjort att citatet tilldelats kategorin normativ kunskapsanvänd-
ning är att socialsekreteraren använder sig av en begreppsarsenal som är av 
normativ karaktär. ”Drickandet är ett symptom på en djupare problematik” 
och ”bara kan lösas upp i nyktert tillstånd”. Reflektionen uteblir och det 
konstaterande förhållningssättet dominerar. 
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7.4.3 Återhållsam kunskapsredogörelse 
Två ärenden får stå som exempel på den kunskapsanvändning som i denna 
studie benämnts återhållsam kunskapsredogörelse. I det första ärendet har 
socialsekreteraren valt följande insatser: skolorna skall samplanera flickans 
skolgång från den gamla skolan till den nya, skolsköterskan skall hålla kon-
takt med flickan samt samtalskontakten med BUP skall fortsätta i den nya 
vistelsekommunen. Socialsekreteraren motiverar insatserna på följande sätt: 
 

”Insatsen har valts utifrån flickans egen beskrivning av sin situation. 
Det känns viktigt att lyssna på klienten när denne har svar på varför 
hon mår dåligt samt vad man kan göra åt det. Det är också viktigt att 
inte dra ut på handlandet när det går att göra fort utifrån att flickan är 
tonåring och att de själva löser sina problem mycket fortare och enkla-
re än vad vid vuxna gör. Det behöver inte komma byråkrati emellan 
då det bara orsakar mer illamående i detta ärende.” 

Ärende: 1091 
 
Socialsekreterarens förhållningssätt till flickan framgår tydligt i detta citat; 
det är flickans egen beskrivning som den är primära utgångspunkten för 
socialsekreterarens beslut. Varför socialsekreteraren valt denna strategi i 
ärendet förklarar hon själv. ”Det är viktigt att lyssna på klienten”, ”flickan 
är tonåring och att de själv löser sina problem mycket fortare och enklare 
än vad vi vuxna gör”. Av citatet att döma verkar socialsekreteraren säker på 
att flickans omdöme är att lita på. Kanske utgår detta ställningstagande från 
tidigare erfarenheter av att arbeta med tonåringar i liknande situationer, men 
om detta vet vi inget.  

I nästa citat får vi följa en motivredogörelse som skiljer sig från tidigare 
motiv som tilldelats kategorin återhållsam kunskapsredogörelse. Här pekar 
socialsekreteraren på nödvändigheten att ta del av samtliga familjemedlem-
mars uppfattning av den uppkomna situationen. Insatsen är tydligt utred-
ningsteknisk och syftar till att öka socialsekreterarens kunskap i ärendet för 
att göra en korrekt bedömning. I citatet refererar socialsekreteraren till flera 
olika kunskapskällor. Av citatet är det svårt att bedöma vilken av de uppräk-
nade kunskapskällorna som varit mest avgörande för socialsekreterarens val 
av insats. Däremot står det klart att socialsekreteraren är angelägen om att få 
så många bilder av situationen som möjligt.  
 

”Viktigt att prata med var och en i familjen för att få ett helhetsper-
spektiv. (Studier, egna erfarenheter - jobb och privat, barnsamtal har 
blivit mer vanligt på senare år efter att lagen samt Socialstyrelsen på-
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pekat vikten av att sätta barnet i centrum). Referent viktigt för att få en 
bild av barnet och hur det mår av en utomstående som dessutom kän-
ner barnet väl. (Erfarenhet, interna regler - vi gör alltid så).” 

Ärende: 2011 
 
Citatet har bedömts motsvara en återhållsam kunskapsredogörelse eftersom 
socialsekreteraren tydligt sätter fokus på klienternas version. Hur mycket 
socialsekreteraren sedan tar hänsyn till de bilder som presenteras av famil-
jens medlemmar går inte att avgöra i detta läge. Det är fullt möjligt att soci-
alsekreteraren inte tar någon större hänsyn av familjemedlemmarnas be-
skrivning, men i citatet ger socialsekreteraren åtminstone intrycket av att 
intressera sig för familjens upplevelser.  
 

7.4.4 Instrumentell kunskapsanvändning 
En stor andel av socialsekreterarnas motiv till val av insats har tilldelats ka-
tegorin instrumentell kunskapsanvändning. Av samtliga dokumenterade 
motiv har en tredjedel av materialet ansetts innehålla en instrumentell kun-
skapsanvändning. I det första exemplet har socialsekreteraren valt en insats 
som innebär att barnet i familjen skall placeras hos en annan familj än den 
biologiska familjen: 
 

”Socialtjänsten har provat tidigare insatser utan resultat, ex. ”hemma-
hosare”. Situationen har nu förvärrats.” 

Ärende: 3041 
 
Socialsekreterarens motivredogörelse är intressant då beslutet baseras på 
föreställningen att de tidigare använda insatserna inte lett till önskvärt resul-
tat. Detta ger intrycket av att socialsekreteraren prövar olika insatser till dess 
en insats är funnen som ger ett förväntat resultat. Den instrumentella kun-
skapsanvändningen i detta tillvägagångssätt består i ett tillsynes oreflekterat 
förhållningssätt till de valda insatserna. Detta sätt att arbeta återfinns också i 
nästa exempel. 

Socialsekreteraren har i det aktuella ärendet ansett att motivationssamtal 
är en lämplig insats samt att utveckla samarbetet med det nätverk som finns 
runt klienten. Socialsekreteraren motiverar valet av insats på följande sätt: 
 

”Det är den insats som finns att tillgå i dagsläget.” 
Ärende: 1012 
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I socialsekreterarnas redogörelse för sitt motiv till insatser får vi ingen in-
formation om varför den aktuella insatsen är den enda insats som finns att 
tillgå. Baseras socialsekreterarens motiv på en analys av den situation som 
klienten befinner sig i eller är motiven ett resultat av att inte individ- och 
familjeomsorgen har resurser till en annan insats än den föreslagna? Citatet 
har tilldelats kategorin instrumentell kunskapsanvändning eftersom valet av 
insats förklaras med att det inte fanns någon annan insats att tillgå. De två 
citaten skiljer sig från tidigare redovisade motiv som tilldelats kategorin 
instrumentell kunskapsanvändning. Skillnaden utgörs av att dessa citat är 
pragmatiska till sin karaktär då de motiveras utifrån att det inte finns andra 
insatser att tillgå eller för att andra insatser inte visat sig fungera.  

Det tredje exemplet på instrumentell kunskapsanvändning inom ramen 
för socialsekreterarnas motiv till de valda insatserna skiljer sig från de två 
tidigare då insatsen motiveras som ett sätt att komma vidare i utredningen. 
Skälet till att detta citat har tilldelats kategorin instrumentell kunskapsan-
vändning är att insatsen betraktas som ett verktyg för att skapa ett bättre 
underlag för en mer ändamålsenlig insats. 
 

”Samtalet är det verktyg där jag får möjlighet att samla in kunskap 
och göra bedömning om hur allvarlig situationen är.” 

Ärende: 2011 
 
Citatet är på många sätt ett typiskt exempel på instrumentell kunskapsan-
vändning: ingen referens till kunskapskälla anges, citatet omfattar nästan 
ingen analytisk reflektion och socialsekreterarens motiv baseras på föreställ-
ningen att insatsen är nödvändig för att skapa förutsättningar för framtida 
beslut. 
 

7.4.5 Sammanfattning 
I socialsekreterarnas motiv till val av insatser har de valda kategorierna mött 
nya utmaningar, till exempel har det visat sig att den instrumentella 
kunskapsanvändningen inte bara representerar motiv som säger att ett beslut 
är nödvändigt för att möjliggöra framtida beslut. Även i de motiv där 
socialsekreterarna hävdar att det valda beslutet är det enda möjliga beslutet 
har också tilldelats kategorin instrumentell kunskapsanvändning. Av 
materialet framgår det också att kategorin återhållsam kunskapsredogörelse 
fått en utökad innebörd. I ett av de citat som fått exemplifiera återhållsam 
kunskapsredogörelse framgår det att socialsekreteraren valt att prata med 
samtliga inblandade för att få ett ”helhetsperspektiv”. Detta har bedömts 
motsvara en återhållsam kunskapsredogörelse eftersom socialsekreteraren 
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sam kunskapsredogörelse eftersom socialsekreteraren tydligt sätter fokus på 
klienternas version, utan att reflektera över den kunskap som föranleder 
beslutet. Något som också skiljer från tidigare motiv är att andelen motiv 
som tilldelats kategorin normativ kunskapsanvändning är begränsade till tre. 
Detta är dock en trend som hållit i sig. De flesta motiv med normativa för-
tecken står att finna i början av utredningen varefter antalet reduceras allt 
eftersom utredningen fortgått. Vad avser den teoretiskt reflektiva kunskaps-
användningen så kvarstår antalet relativt oförändrat i socialsekreterarnas 
motiv till val av insatser i förhållande till tidigare motiv till beslut. 
 

7.5 Kunskapsanvändningens fördelning mellan olika beslut i 
utredningsarbetet 
I detta kapitel har redovisningen omfattat hur socialsekreterarna använder 
sig av kunskap i utredningsarbetet. Sammantaget har fyra olika kategorier av 
kunskapsanvändning identifierats: teoretisk reflektion, normativ kunskaps-
användning, återhållsam kunskapsredogörelse och instrumentell kunskaps-
användning. I diagram 7.1 illustreras den procentuella fördelningen mellan 
de fyra kategorierna. De valda kategorierna är ett resultat av min tolkning av 
innebörden i socialsekreterarnas redogörelse för sina motiv till beslut. Soci-
alsekreterarna har alltså inte varit delaktiga i valet av kategorier, inte heller 
har de nämnt några av kategorierna i sina motiv.  

Av analysen framgår att de vanligaste sätten att beskriva sin kunskapsan-
vändning i utredningsarbetet är att teoretiskt reflektera över sin kunskap eller 
att hänvisa till att ett beslut är nödvändigt för att skapa förutsättningar för 
framtida beslut. Av de två dominerar den teoretiskt reflektiva kunskapsan-
vändningen i början av utredningen medan den instrumentella kunskapsan-
vändningen ökade i antal ju längre utredningsarbetet pågick. Både den nor-
mativa kunskapsanvändningen och den återhållsamma kunskapsredogörel-
sen var i stort oförändrad genom samtliga motiv till beslut. Att den instru-
mentella kunskapsanvändningen ökade i omfattning längre in i utredningsar-
betet är sannolikt ett resultat av att karaktären på socialsekreterarnas beslut 
förändrats. I enlighet med SPP-instrumentets struktur skall alla senare beslut 
baseras på tidigare gjorda beslut. Detta skapar goda förutsättningar för den 
instrumentella kunskapsanvändningen då den till sin karaktär är framåt-
strävande och problemorienterad. 
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Diagram 7.1: Den procentuella fördelningen mel- 
lan teoretisk, normativ, återhållsam och instrumentell  
kunskapsanvändning sett över hela utredningsarbetet. 

 
I de tre beslutskategorierna: problemdefinitioner, del- och slutmål samt in-
satser är det möjligt att skönja en viss skillnad mellan hur socialsekreterarna 
beskriver sin kunskapsanvändning. Följer vi hur den teoretiskt reflektiva 
kunskapsanvändningen förändras från problemdefinition till insats, finner vi 
att kunskapsanvändningen ändras från att socialsekreterarna försöker förut-
säga konsekvenser av ett visst beteende eller handling till att de försöker 
förklara möjliga resultat av en viss insats. Denna förändring ger intryck av 
att socialsekreterarnas sätt att använda sig av kunskap förändras trots att de 
valda kunskapskällorna är densamma. Denna förändring är också skönjbar i 
den normativa kunskapsanvändningen. Den förändras från en pekpinnebeto-
nad ansats till en mer beskrivande ansats där konsekvenser av klientens be-
teende beskrivs. Även den återhållsamma kunskapsredogörelsen förändras i 
materialet. Till en början är kunskapsanvändningen direkt kopplade till kli-
entens egen beskrivning, socialsekreterarna förhåller sig avvaktande och 
undviker egna ställningstaganden. Efterhand tenderar de att bli mer analyse-
rande, mer beräknande. I den instrumentella kunskapsanvändningen är det 
svårare att se någon förändring i materialet. Sannolikt beror detta på att den 
formen av kunskapsanvändning inte uppkommer i materialet förrän vid de 
två senare beslutskategorierna. Att samma kunskapskällor kan leda till olika 
former av kunskapsanvändning visar på det komplexa förhållande som råder 
mellan kunskap och handling.  
 

7.5.1 Den komplexa kunskapsanvändningen 
Som framgått av kapitlet är de kategorier som använts för att karaktärisera 
socialsekreterarnas kunskapsanvändning i utredningsarbetet inte utan brister. 
Socialsekreterarnas motiv till beslut uppvisar stor variation och det har gjort 
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det svårt att definiera relevanta kategorier som på ett relevant sätt kunnat 
inbegripa alla aspekter av socialsekreterarnas kunskapsanvändning. Min 
bedömning är dock att de fyra kategorierna har fungerat som tillräckligt 
goda sorteringsverktyg för att lyfta fram de centrala aspekterna i socialsekre-
terarnas kunskapsanvändning. 

Det presenterade materialet tyder på att socialsekreterarnas kunskapsan-
vändning är komplex. De har uppenbara svårigheter att med utgångspunkt i 
sin kunskap beskriva hur den leder fram till beslut. Att socialsekreterarna har 
svårt att beskriva hur de använder sig av kunskap i handling är inget unikt. 
Enligt Alvesson (2004) är kunskap ett mångtydigt och svårgripbart begrepp 
som inte kan uttryckas i klara och väl avgränsade termer. Detta medför ock-
så uppenbara svårigheter för den enskilda kunskapsutövaren att beskriva hur 
kunskapen kommer till användning i handling. Ytterligare en aspekt som har 
betydelse för socialsekreterarnas möjligheter att begreppsliggöra för hur 
deras kunskaper leder till beslut är att socialsekreterarna saknar både erfa-
renheter och rutiner att dokumentera den egna kunskapen och hur den kom-
mer till användning. Att i text reflektera över den egna kunskapen är nämli-
gen inget som vanligtvis avkrävs i det ordinarie utredningsarbetet. Att på ett 
adekvat sätt kunna redogöra för sin kunskap i relation till det aktuella ären-
det är något som förutsätter en vana och utan övning kommer socialsekrete-
rarna inte att upparbeta en sådan vana.  
 

7.5.2 Fyra former av kunskapsanvändning 
Teoretisk reflektion, återhållsam kunskapsredogörelse, normativ kunskaps-
användning och instrumentell kunskapsanvändning är namnet på de fyra 
kategorier som använts för att karaktärisera socialsekreterarnas kunskapsan-
vändning. Som enskilda kategorier är det lätt att skilja dem åt, men när man 
studerar de motiv som sorterats in under dem så är skillnaden dem emellan 
inte lika stor. Vilka karaktärsdrag är de specifika och vilka är de mer gene-
rella dragen i de motiv som sorterats in under respektive kategori? Låt oss 
titta på dessa aspekter lite mer noggrant. 

Kunskapsanvändning i form av teoretisk reflektion 
Innebörden av denna kategori är: resonemang som kan liknas vid en naiv 
teoretisk härledning. Naiviteten består i att socialsekreterarna inte direkt 
refererar till etablerade teorier utan att de relativt löst resonerar kring indivi-
dens situation vilka de sedan drar slutsatser från. Den svåra gränsdragningen 
för denna kategori är vad som är innebörden i en ”naiv teoretisk härledning”. 
Av de citat som presenterats i detta kapitel och som utgjort exempel på mo-
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tiv inom denna kategori framgår det att de präglas av en reflektivt förhåll-
ningssätt där socialsekreterarna använder sig av teoriliknande resonemang. 
Om dessa resonemang bottnar i etablerad teoribildning eller inte är inte av 
intresse för analysen, här är det istället hur socialsekreteraren resonerat sig 
fram till beslut som är i fokus. Även om analysen av dessa motiv visar att det 
finns tvetydigheter i vad som är att betrakta som en teoretisk reflektion, så är 
det ändå relativt lätt att avgöra vilka motiv som tillhör denna kategori och 
vilka motiv som avviker.  

Återhållsam kunskapsredogörelse 
De motiv som ingår i denna kategori är: där socialsekreterarnas motivreso-
nemang utgår från en nära beskrivning av individens situation. Socialsekre-
terarna ger ingen eller begränsad vägledning på vilket sätt de använder sig av 
sina kunskaper som underlag för de fattade besluten. I de motiv som fått 
exemplifiera denna kategori har det framgått att socialsekreterarna givit en 
noggrann beskrivning av klientens ambition att förändra sin situation. Soci-
alsekreterarna har förhållit sig återhållsamma över sin egen kunskap och 
istället uppmuntrat det förändringsarbete som klienten har påbörjat. Den 
återhållsamma kunskapsredogörelsen har bestått i att socialsekreterarna har 
redogjort för den situation klienten befinner sig i utan att reflektera över hur 
den egna kunskapen leder fram till beslut. Detta innebär dock inte att social-
sekreterarna inte använder sig av sin kunskap, det innebär bara att de inte 
redogör för den.  

Normativ kunskapsanvändning 
I denna kategori ingår de motiv som motsvarar följande beskrivning: social-
sekreterarna fattar beslut tillsynes utan förankring i vetenskap och erfaren-
hetsbaserad kunskap. De anförda motiven baseras på ställningstaganden som 
överensstämmer med värderingar som är accepterade av det omgivande 
samhället. Underlaget för dessa beslut är oftast begränsat till ett fåtal indici-
er. Att det i en praktik som förutsätts bygga på kunskap också fattas beslut 
som tillsynes utgår från moraliska ställningstaganden är kontroversiellt. 
Trots det finns det exempel i socialsekreterarnas motiv till beslut som tyder 
på att det existerar beslut som i huvudsak har baserats på moraliska före-
ställningar. Även om dessa beslut utgör en minoritet av de fattade besluten 
så visar analysen att det finns sådana inslag i socialsekreterarnas beslutsfat-
tande.  
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Instrumentell kunskapsanvändning 
En stor del av socialsekreterarnas motivresonemang återfinns under katego-
rin instrumentell kunskapsanvändning. Innebörden av denna kategori är: 
socialsekreterarna redogör inte för sin kunskap i relation till den aktuella 
situationen utan i relation till framtida situationer eller beslut. Det finns inga 
exempel på motiv som ingår i denna kategori i socialsekreterarnas val av 
problemdefinition. Däremot är den typen av motiv mycket vanlig i beslut 
avseende del- och slutmål samt insatser. Detta förefaller naturligt eftersom 
dessa beslut till sin karaktär är framåtsträvande. Den instrumentella kun-
skapsanvändningen har alltså en tydligt åtgärdsinriktad ansats, d.v.s. den 
ägnar liten uppmärksamhet åt den nuvarande situationen, fokus ligger istället 
på framtiden och den möjliga händelseutvecklingen. Detta ställer kategorin i 
en särställning till de övriga kategorierna som mer griper tag i den aktuella 
situationen. 
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Kapitel 8 

Varför används kunskapen? 
 

Inledning 
Föregående kapitel avslutades med en sammanställning av socialsekreterar-
nas kunskapsanvändning i utredningsarbetet. Detta kapitel syftar till att be-
skriva och analysera varför socialsekreterarna använder sig av dessa kun-
skaper. Det empiriska material som utgör underlag för detta resultatkapitel är 
hämtat från: a) de motiv till beslut som socialsekreterarna angivit i SPP-
instrumentets olika formulär samt b) de intervjuer som genomfördes i sam-
band med att studiens preliminära resultat presenterades för de tre individ- 
och familjeomsorgerna som deltog i studien18.  

Analysen av materialet utgår således både från socialsekreterarnas skrift-
liga (SPP) och muntliga redogörelse. I resultatet av intervjuerna framgår 
socialsekreterarnas svar på frågan varför vissa kunskapskällor användes. I 
socialsekreterarnas skriftliga motiv till beslut inryms svaret på frågan i soci-
alsekreterarnas motivresonemang.  
Kapitlet är uppbyggt enligt följande struktur:  
 

• Inledningsvis beskrivs det empiriska underlaget för detta resultatka-
pitel samt hur analysen av materialet har genomförts. Syftet med be-
skrivningen är att redogöra för förhållandet mellan resultatet av åter-
föringen och resultatet av socialsekreterarnas skriftliga dokumenta-
tion. 

• I nästa del presenteras resultatet av analysen. Här sker avsteg från de 
tidigare resultatkapitlen i det att SPP-instrumentets grundstruktur 
lämnas. I stället besvaras frågeställningen utifrån de resultat som 
framkommit om socialsekreterarnas bevekelsegrunder för sina val 
av kunskap. 

• Kapitlet avslutas med en sammanställning av de motiv som social-
sekreterarna anser ligger till grund för deras val av kunskap i beslut i 
utredningsarbetet.  

 

                                                        
18 Förutsättningarna för resultatåterföringen har tidigare redovisats i avhandlingens metodka-
pitel (kapitel 5). 
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8.1 Det empiriska underlaget och dess analys 
I samband med att studiens preliminära resultat redovisades för de deltagan-
de verksamheterna tillfrågades socialsekreterarna om skälet till deras val av 
kunskap i utredningsarbetet. Med utgångspunkt från dessa utsagor var det 
sedan möjligt att även i socialsekreterarnas skriftliga dokumentation ytterli-
gare härleda motiv till deras val av kunskap. Det är dessa utsagor som utgör 
grund för analysen. 
 

8.1.1 Intervjuerna 
Redogörelsen av studiens preliminära resultat genomfördes vid ett tillfälle 
vid respektive individ- och familjeomsorg. Diskussionerna varade cirka en 
timme vardera och omfattade studiens tre forskningsfrågor: 1) Vilka kun-
skaper använder sig socialsekreterarna av i utredningsarbetet, 2) Hur använ-
der de sig av dessa kunskaper och 3) Varför använder de sig av dessa kun-
skaper. Det som beskrivs i denna redovisning är de svar som är relevanta för 
studiens tredje forskningsfråga.  

Det empiriska underlaget från samtliga förvaltningar kom att bestå av 30 
maskinskrivna sidor. Analysen genomfördes på ett sådant sätt att materialet 
delades in i teman. Varje tema fick representera olika aspekter av de bakom-
liggande motiven till socialsekreterarnas val av kunskap. Med utgångspunkt 
från dessa teman sorterades materialet i sin helhet in och granskades utifrån 
sin förmåga att besvara studiens tredje frågeställning. De teman som kunde 
identifieras i materialet var: Initial problembild, Värderingar, Utbildning, 
Förklarande, Bekräftelse, Tidsbrist, Regler/Dokumentationsrutiner och 
Granskning. 

Sett utifrån materialet uppvisar socialsekreterarna en stor samstämmighet 
när det gäller varför den valda kunskapen används. I det fall det existerar 
skillnader är de begränsade i den omfattningen att de inte ger helt olika svar. 
Denna samstämmighet kommer senare att beröras i kapitlet. 
 

8.1.2 Den skriftliga dokumentationen 
Det skriftliga materialet samlades in på det sätt som tidigare redogjorts för. 
Eftersom det inte fanns några frågor i SPP-instrumentet som direkt berörde 
frågan om varför de valda kunskaperna användes var det nödvändigt att ut-
ifrån socialsekreterarnas skriftliga dokumentation härleda sådana svar som 
sade något om skälet till socialsekreterarnas val av kunskap. Analysen 
genomfördes så att socialsekreterarnas redogjorda motiv till beslut lästes 
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igenom varefter de aspekter som berörde varför-frågan lyftes ut och sortera-
des in i de teman som tidigare redovisats. Förutom en empirisk härledning 
vägleddes också analysen till en del av studiens teoretiska referensram, i 
synnerhet de som berörde frågan om hur individer erhåller kunskap samt den 
teoretiska distinktionen mellan medveten och omedveten kunskapsanvänd-
ning. I det redovisade analysresultatet kommer den teoretiska härledningen 
att framgå. 
 

8.2 Vilka faktorer styr socialsekreterarnas val av kunskap 
Som materialet tidigare har visat redogör socialsekreterarna för ett begränsat 
urval kunskapskällor. En intressant frågeställning är varför socialsekreterar-
na refererar till just dessa kunskaper när det finns många andra användbara 
kunskaper? 

Utifrån analysen av socialsekreterarnas skriftliga dokumentation och in-
tervjuerna framgår det att socialsekreterarna valt de aktuella kunskaperna 
utifrån vissa parametrar. Socialsekreterarnas val av kunskap är nämligen inte 
ett val av vilken kunskap som helst. Dessa parametrar är i viss mån, men inte 
alltid medvetna. I följande del av kapitel kommer de parametrar som fram-
gick av materialet att redogöras för i form av åtta olika teman. 

De citat som presenteras i samband med resultatredovisningen är hämta-
de från de intervjuer som genomfördes i samband med att studiens prelimi-
nära resultat återfördes till de tre verksamheterna. 
 

8.2.1 Den initiala problembilden 
I den skriftliga dokumentationen anger socialsekreterarna en uppfattning 
som i korthet går ut på att den kunskap de använder sig av i utredningsarbe-
tet har en direkt koppling till den problematik de inledningsvis bedömde att 
klienten hade. Detta visar sig i materialet genom att socialsekreterarna håller 
fast vid den initiala problematiken under hela utredningsarbetet. Visserligen 
tillkommer det information ju längre utredningsarbetet fortgår men det finns 
inget exempel i materialet där den nya informationen förändrat den initialt 
identifierade problematiken. Det finns m.a.o. inget som tyder på att social-
sekreterarna överger den initialt valda kunskapen till förmån för en annan 
kunskap. Därmed förefaller det som om den ursprungligt identifierade pro-
blematiken utgör en central parameter för socialsekreterarens val av kun-
skap.  
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Att den initiala problembilden har betydelse för valet av kunskap framgår 
också av de genomförda intervjuerna. Socialsekreterarna anger att deras 
kunskap blir konkret först i det att de konfronteras med ett visst problem:  
 

S: Det är när man ställs inför svåra val, det är då man sätter sig ner 
och ställer frågan, hur kan jag lösa det här? Vad är bästa sättet?  
 
S: En fråga som kommer upp hos mig det är vad står det här för? Om 
en människa missbrukar eller om en människa… Då tänker jag, vad 
står det här för? Det är något som driver mig att tänka. Vad är skälet 
till det som personen gör. 

 
Av citaten framgår det att socialsekreterarna väljer kunskap utifrån den in-
formation de har om klientens situation. Den kunskap socialsekreterarna 
använder sig av är den som de anser bäst kan förklara klientens problematik. 
Att socialsekreterarnas val av kunskap initierades redan vid deras första 
möte med klienten innebar att det får betydelse för valet av kunskap genom 
hela utredningsarbetet. Det finns inget i materialet som tyder på att det initia-
la valet av kunskap förändras nämnvärt under utredningsarbetets gång.  
 

8.2.2 Värderingar 
Av intervjuerna framgår det att också socialsekreterarnas värderingar har 
stor betydelse för deras val av kunskap. Med värderingar menas både sådant 
som de har med sig hemifrån och sådant som de tagit del av i utbildning och 
på sin arbetsplats. Att individens värderingar har betydelse för vilken kun-
skap hon väljer att tillgodogöra sig har tidigare uppmärksammats i forskning 
om lärande. Enligt Säljö (2000) använder vi oss av kunskap som överens-
stämmer med de värderingar och försanthållande som vi bär med oss från 
tidigare erfarenheter. Detta överensstämmer väl med socialsekreterarnas 
uttalande i föreliggande studie:  
 

S: Grundvärderingar är viktiga, det man har med sig hemifrån. Det 
styr väldigt mycket fast man inte tror det. 

 
Individer i en yrkesprofession delar ofta värderingar med andra i samma 
profession. Gemensam utbildning, möten och ett gemensamt regelsystem 
bidrar till dessa gemensamma värderingar. Att socialsekreterarna i hög grad 
har gemensamma värderingar samt att värderingarna har betydelse för valet 
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av kunskap bidrar sannolikt till att socialsekreterarna använder så gemen-
samma utgångspunkter i utredningsarbetet: 
 

S: Jag tror att utgångspunkten är intresset för att jobba med männi-
skor, det tror jag är en grundförutsättning till att man söker sig till den 
här typen av arbete. Att man tror på att alla människor kan förändras. 

 
Att värderingar har stor betydelse för valet av kunskap återkommer i ett fler-
tal exempel i socialsekreterarnas redogörelser. Uppfattningen om att alla 
människor kan förändras, att alla människor i grunden vill andra människor 
gott och att alla har lika värde villkorar valet av kunskap på ett sätt som kan 
innebära att andra möjliga kunskaper som motsäger sådana värderingar inte 
används. Enligt socialsekreterarna själva är det inget direkt medvetet val, 
snarare är det så att de kunskaper de har är införlivade hos dem i sådan grad 
att de inte förmår aktualisera andra teorier eller betraktelsesätt som företrä-
der andra värderingar.  
 

S: Nog finns det skillnader men de är inte så olika. Vi här är ju i olika 
åldrar och jag tycker ofta så har man liknande eller gör liknande ana-
lyser när man har gemensamt ärende. Det känns inte som kunskaperna 
är så jättestor skillnad på. Det klart har jag jobbat 40 år så borde jag 
veta mer än någon som arbetat i 2 år. Det klart det påverkar, men trots 
det, jag vet inte. 

 
S: Vi talar ändå från ett gemensamt språk. Vi pratar utifrån missbruk 
och behovsbrist och sådana saker. Barn far illa, sedan vad vi lägger in 
i det kan det vara lite skillnad på beroende på kunskap och så. Om till 
exempel en ungdom sitter 24 timmar om dygnet framför en dator blir 
det inte relevant för socialt arbete förrän vi börjar prata om datamiss-
bruk. Då blir det aktuellt, då tar det in kunskap, då blir det socialt ar-
bete. Det är som ett gemensamt språk och däri finns det olika värde-
ringar. 

 
Ett gemensamt språk som ett uttryck för gemensamma värderingar framställs 
av socialsekreterarna som ett uttryck för en professionell identitet. Det är 
denna identitet som till stor del vägleder socialsekreterarna i deras val av 
kunskap.  
 



Varför används kunskapen? 
 

 180 

8.2.3 Utbildning 
Socialsekreterarna uppfattar utbildningen som viktig utgångspunkt för deras 
val av kunskap: 
 

S: Jag tror att utbildningen påverkar oss i större utsträckning än vad vi 
tror. När jag tänker tillbaka på utbildningen så kan jag ju tänka att där 
fick jag ju det och där fick jag den kunskapen. Det känns ju väldigt 
diffust när man tänker tillbaka men jag tror att man under hela utbild-
ningen matades med värderingar och hur man skulle tänka och se. 
Man duttade ju väldigt mycket på olika områden. 

 
Av socialsekreterarnas redovisningar framgår det att utbildningen ha stor 
betydelse för varför vissa kunskaper används i utredningsarbetet och andra 
inte. Trots det har socialsekreterarna i liten omfattning angett utbildningen 
som kunskapskälla för sina beslut i utredningsarbetet. En möjlig orsak till 
det kan vara att utbildningen mer uppfattas som ett ”smörgåsbord” av kun-
skap där socialsekreterarna väljer de kunskaper som bäst passar in i den situ-
ation de möter i sitt arbete snarare än som en enskild kunskapskälla: 
 

S: Den tanken finns ju med sedan utbildningen, det finns ju ingenting 
som är rätt eller fel. Den ena biten passar in här, den passar in där. Det 
finns ingenting som är heltäckande.  

 
Förutom utbildningens roll som identitetsskapare kan också socialsekrete-
rarnas betoning av utbildningens betydelse för valet av kunskap ha att göra 
med att socialsekreterarna i liten omfattning läser vetenskaplig litteratur och 
artiklar efter att de examinerats från socionomutbildningen. Detta bekräftas 
också av de resultat som presenterades i föregående kapitel. Om så är fallet 
får naturligtvis den kunskap som förmedlades till studenterna via kurslittera-
tur fortsatt stor betydelse för deras val av kunskap under den fortsatta yrkes-
utövningen. 
 

8.2.4 Önskan att förklara  
Ytterligare ett kriterium av betydelse för socialsekreterarnas val av kunskap 
är deras önskan att förklara de beteenden och handlingar som blottläggs i 
utredningsarbetet. Exemplen är många i dokumentationen av SPP-
instrumentets formulär där socialsekreterarna ger sig in i att förutsäga kon-
sekvenserna av klientens handling. Likväl söker de orsaksfaktorer till dessa 
handlingar. Att socialarbetare söker sig till förklarande kunskap har tidigare 



Varför används kunskapen? 
 

 181 

uppmärksammats i forskning (se t.ex. Osmond & O’Conner, 2004 och Os-
mond, 2005). Att önskan om att förklara aspekter i klientens beteende och 
handling har en central roll i socialarbetarens yrkesutövning hör till stor del 
ihop med utredningens uppdrag. Men det har också starka beröringspunkter 
med uppfattningen att det finns bakomliggande orsaker till klientens livssi-
tuation. Att identifiera dessa orsaksfaktorer är att öppna vägen till föränd-
ring: 
 

S: Det är i utgångspunkt från vad barn behöver och föräldrars om-
sorgsförmåga, det är det som är målet och det är hämtat från någon 
form av teoretisk och praktisk erfarenhet. På något sätt vill vi ju att de 
flesta skall ha det bra. Sedan att inte alla kan det men det är ändå det 
utgångsläget som vi utgår ifrån. Att få till stånd en förändring är ju det 
som utgår från vår syn på barnen, vad behöver de, vad är viktigt. Hur 
påverkar våld, hur påverkar… osv. Det är ju ganska mycket och vad 
har man då för ingång i det här att försöka söka reda. 

 
Om socialsekreterarna söker kunskap som kan förklara omständigheter i 
klientens livsvärld, vad är det då för kunskap som de går miste om? Det 
finns inget i socialsekreterarnas dokumentation i SPP-instrumentets formulär 
eller i resultatet av intervjuerna som pekar på att socialsekreterarna har sökt 
eller använt sig av rena resultatstudier, d.v.s. kunskaper om insatsernas ef-
fekter, kunskaper om de mest verksamma insatserna osv. I stället tycks det 
vara så att socialsekreterarna söker sig till förklarande kunskap. Detta ger 
socialsekreterarna uttryck för i liknande resonemang som den här nedan: 
 

S: Samtidigt så är det nödvändigt. För mig är det ganska självklart. 
För mig räcker det att det kan vara skadligt för barnen, det är inte helt 
självklart men det kan vara skadligt och det räcker som utgångspunkt i 
det första skeendet. Sedan kan det hända att det här barnet har utveck-
lat en del symptom och då måste jag ställa frågande om detta härrör 
från barnets upplevelser eller finns det andra skäl till barnet har ut-
vecklat dessa symptom. I det skedet kan det finnas anledning att söka 
vidare. 

 
Det är den förklarande kunskapen socialsekreterarna använder som grund för 
utredningens genomförande. Kunskapen som förklarande kraft är en viktig 
drivkraft i valet av kunskap.  
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8.2.5 Bekräftelse av den egna föreställningen 
I socialsekreterarnas skriftliga dokumentation framgår det att de kunskaper 
de använder sig av i utredningsarbetet sällan motsäger den initialt antagna 
problembilden. Ingen av de valda kunskaperna som framkommit i resultatet 
från SPP-instrumentet har varit av ifrågasättande karaktär. I en tidigare refe-
rerad studie av Sheppard et al. (2002) visar författarna att socialsekreterare 
använder sig av hypoteser i utredningsarbetet. Dessa hypoteser prövades i 
förhållande till det aktuella ärendet. I det empiriska materialet från denna 
studie finns det inget som tyder på att de studerade socialsekreterarna an-
vänder sig av hypoteser. I stället tycks de valda kunskaperna i första hand 
användas för att bekräfta den tidigare antagna kunskapen. Att behovet av 
bekräftelse är starkare än behovet av ifrågasättande är kanske inte så kons-
tigt, men det får allvarliga konsekvenser för hur kunskapen används. Social-
sekreterarna riskerar att se det de vill se medan de är blinda för andra aspek-
ter som kan ifrågasätta den ursprungliga utgångspunkten: 
 

S: Det tror jag också man blir hemmablind, det känns så självklart vil-
ka utgångspunkter som gäller. Det måste du begripa. 

 
Men även om valet av kunskap till stor del handlar om en bekräftelse av 
redan antagna kunskaperna tycks det också finnas aspekter av socialsekrete-
rarnas arbetssätt som gör att socialsekreterarna tvingas lyfta blicken från den 
valda kunskapen. Detta sker primärt i reflektion med arbetskollegor: 
 

S: Som handläggare i ett ärende kan man få olika fokus, och när man 
lyfter ärendet i gruppen så kan det ta olika vändningar. Man kanske 
ibland har glömt bort barnet och när man diskuterar ärendet i gruppen 
så kan man diskutera sig fram till att det där måste man lyfta åt sidan 
för att det inte är det viktigaste just nu utan det är barnet.  

 
Att söka bekräftelse snarare än att söka argument mot det egna kunskapsva-
let är kanske det mest naturliga. Men i dialogen händer ofta det motsatta, 
d.v.s. att den man för dialogen med har en annan uppfattning en den man 
själv har. Detta är en orsak till varför reflektion är ett så viktigt moment i en 
beslutsprocess. Citatet ovan ger en bild av att socialsekreterarnas kunskaper 
inte är så likartade som det tidigare i detta kapitel har angivits, för visst exi-
sterar det skillnader avseende vilka kunskaper som vägleder olika socialsek-
reterare i utredningsarbetet. Men det innebär inte att det därmed existerar 
skilda föreställningar om vad som är relevant kunskap i socialt arbete. Re-
flektionen i det ovan anförda citatet handlar mer om skillnaden i vad social-
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sekreterarna skall anlägga fokus och mindre på vilka kunskaper som skall 
ligga till grund för beslutet. Innebörden av detta är att det inte går att ensidigt 
fastställa att socialsekreterarna endast söker bekräftelse på de valda kunska-
perna, förhållandet mellan valet av kunskap och vad man sedan finner är allt 
för komplicerat för ett sådant linjärt samband. Mer rättvist är att påstå att 
även om socialsekreterarnas primära avsikter är att få bekräftelse för de val-
da kunskaperna så är det inte alltid det som är resultatet av deras strävan 
efter kunskap. 
 

8.3 Begränsningar i valet av kunskap 
Under denna rubrik presenteras de villkor som ansetts begränsa socialsekre-
terarnas val av kunskap. Att de anses begränsa valet av kunskap har att göra 
med att de är utifrån påverkande faktorer som socialsekreterarna upplever 
mer inskränker på deras handlingsutrymme än vägleder dem i deras val av 
kunskap. 
 

8.3.1 Tidsbrist 
Ett ständigt återkommande tema i socialsekreterarnas beskrivning är den 
höga arbetsbelastning som arbetet medför. Enligt socialsekreterarna är 
trycket från socialtjänstlagen och ledningen stort på att utredningarna skall 
genomföras skyndsamt. Skälet till det skyndsamma utredningsförfarandet 
har att göra med att utredningen både måste ta hänsyn till individ- och famil-
jeomsorgens knappa ekonomi och klienternas sociala situation. Långa utred-
ningstider är ekonomiskt kostsamma och det är viktigt att så tidigt som möj-
ligt finna lämpliga insatser för att upphäva klientens problematik. Detta till-
sammans begränsar socialsekreterarnas möjlighet att söka kunskap: 
 

S: Jag tror att det är så att man inte har fasta kunskapskällor. Man har 
det här inne, vad barnet behöver o.s.v. Men att hänvisa till en viss lit-
teratur eller… Jag gör i alla fall inte det. Jag önskar att man hade mer 
tid och kunde fördjupa sig i litteratur och borra djupare in i en speciell 
problematik. Att man mer använder sig av sådana källor, men jag upp-
lever inte att det finns utrymme för det. 

 
Att tiden begränsar socialsekreterarnas möjlighet att söka kunskap blir ännu 
tydligare i de ärenden där barn far illa: 
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S: Det handlar också om skydd. Det är som det brinner, då måste jag 
släcka elden först i stället för att fråga varför det brinner. Detta gäller 
särskilt om det handlar om barn. 

 
I utredningar av barn som far illa är utredningstiden begränsad till fyra må-
nader. Under den tiden skall socialsekreterarna fatta en mängd beslut som 
har betydelse både för klientens livssituation och för utredningsarbetets ge-
nomförande. Till detta skall också tillföras att andra parallella utredningar 
pågår och att de också skall utredas skyndsamt. Efter de fyra månaderna 
skall barnets livssituation vara utrett i den utsträckningen att lämpliga insat-
ser skall kunna vidtas för att åstadkomma en permanent förbättring av bar-
nets livsvillkor. Givet dessa parametrar är fyra månader ingen lång tid. 

Att vissa ärenden har en högre prioritet än andra innebär att socialsekrete-
rarna inte alltid hinner lägga ner nödvändig tid på de ärenden som har lägre 
prioritet. Detta får till följd att bara det nödvändigaste dokumenteras i utred-
ningen:  
 

S: Om klienten tycker det är ok så sitter jag ju inte och motiverar mer. 
Det är ju så verkligheten ser ut. Att formulera analysen är jättesvårt 
och det är först när man hamnar i svåra lägen som man ägnar till att 
redovisa analysen, för det tar ju tid. 

 
S: Vi gör sällan en analys av vad vi upptäcker utan att vi ser något och 
sedan lyfter vi fram det. Utredningen blir huvuddelen av jobbet, men 
analysen är redan gjord. Men vi är dåliga på att beskriva i text varför. 
Tidsbristen är en faktor till att detta inte görs, men det är oerhört vä-
sentligt att det görs. 

 
Bristen på tid blir en anledning både till att inte söka kunskap utanför den 
redan existerande kunskapen men också till att inte redovisa på vilka grunder 
beslut fattas i utredningsarbetet. Detta kan få allvarliga konsekvenser då 
risken finns att socialsekreterarna fattar sina beslut på en icke tillräcklig 
grund. 
 

8.3.2 Interna regler och dokumentationsrutiner 
I viss mån begränsas socialsekreterarnas val av kunskap av internt upprätta-
de regler och dokumentationsrutiner. I en av de tre individ- och familjeom-
sorger som ingår i studien används ett dokumentationsinstrument som har 
stor betydelse för socialsekreterarnas avvägningar i utredningsarbetet:  
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S1: (instrumentets namn)… styr om jag går in på missbruk. Då blir 
jag styrd till ett antal variabler. 
S2: Det finns en styrning i våra beslut. 
S1: Sedan har jag min uppfattning utifrån klientens beskrivning. Men 
jag tror att vi tagit på oss ett enormt ansvar när vi författar det som 
klienterna kommer hit med och lägger fram. Jag tror att det går att 
göra det tydligare. 
S2: Det finns en tydlig definition om vad som är missbruk, enligt ett 
formulär som används. 

 
Att det interna dokumentationsinstrumentet begränsar socialsekreterarnas val 
av problembild innebär också att det indirekt begränsar socialsekreterarna 
val av kunskap. Risken är här överhängande att socialsekreterarna medvetet 
eller omedvetet anpassar sig till instrumentets struktur och fasta svarsalterna-
tiv i den omfattningen att viktiga aspekter av ärendet förbigås: 
 

S: Vi styrs av (instrumentets namn)… Vi har vissa insatser och de 
skall passa in i den problematik vi möter. Det är faktiskt ett bekymmer 
att finna en kategori där ärendet passar in. Man slappar in dem i en 
viss kategori därför de passar ingenstans. 

 
S: När vi får in rapporter om barn som far illa som är hur stort som 
helst, då hamnar det i en viss kategori trots att det är mer komplicerat 
än så. 

 
Tidigare i denna rapport har betydelsen av de formella och informella 
arbetsrutinerna diskuterats. Utifrån socialsekreterarnas beskrivningar 
framgår det att de upprättade arbetsrutinerna har betydelse för hur de väljer 
kunskap i utredningsarbetet. Ett resultat av de upprättade arbetsrutinerna är 
att det utvecklas en praxis som bland annat innebär att vissa beslut är mer 
legitima än andra givet vissa förutsättningar. Denna praxis villkorar även 
valet av kunskap. Arbetsrutinerna finns där för att underlätta arbetet, men de 
reducerar också socialsekreterarnas handlingsalternativ vilket bland annat 
leder till en likformighet: 
 

S: Instrumentet ger högre legitimitet åt vissa insatser, det jag tänker 
legitim primär orsak, det borde inte finnas något som är mer legitimt 
än något annat. Men det gör det. 
S: Det är som ett understatement. 
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S: Det borde inte finnas, men det finns. Vi pratar rätt ofta om det här 
är vår problematik, skall det vara vårt ärende? Och det betyder att nog 
finns det något sådant. 

 
Om socialsekreterarnas upplevelser har sitt ursprung i formell eller informell 
arbetsrutin framgår inte av citaten, men att de upplever de upprättade ruti-
nerna som en begränsning i valet av kunskap framgår tydligt. Men att påstå 
att denna begränsning endast är ett resultat av arbetsrutiner är att förbise 
andra viktiga faktorer som både har en indirekt och en direkt inverkan på 
arbetsrutinerna. De faktorer som uppmärksammats av socialsekreterarna i 
denna studie som är relaterade till regler och rutiner är: socialtjänstlagen och 
barnperspektivet. 

Socialtjänstlagen 
Socialtjänstlagen har bland annat till uppgift att säkerställa lika behandling 
och anpassad behovsbedömning. Som ramlag är den öppen och det finns 
många passager i lagtexten som ger utrymme för tolkning. Trots det upplevs 
den av socialsekreterarna i viss mån begränsa deras val av kunskap: 
 

S: Där har vi också lagen som styr oss. Man skall inte behandlas så 
och så o.s.v. Den är ju väldigt normativ. 

 
Den normativa undertonen i socialtjänstlagen är något som vägleder 
socialsekreterarnas val av kunskap. Det innebär att de kunskaper som är i 
harmoni med socialtjänstlagens intentioner är de som också vägleder 
socialsekreterarna i utredningsarbetet. Denna form av begränsning är inte 
nödvändigtvis någonting som är negativt. Tvärt om kan den sätta stopp för 
kunskaper som företräder livsåskådningar som strider mot grundläggande 
etiska värden.  
Barnperspektivet 
Barnperspektivet är också något som i likhet med socialtjänstlagen begränsar 
socialsekreterarnas utrymme, men inte nödvändigtvis på ett negativt sätt. 
Barnperspektivet sätter barnets intressen i fokus och det vägleder socialsek-
reterarna i vad som är viktigt i ett ärende: 

 
S: I barnavårdsutredningar så är det barnets perspektiv som är i fokus 
och då blir det barnets utsagor som är centrala. 
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Att barnperspektivet betonas innebär att mycket av den kunskap socialsekre-
terarna använder sig av utgår från föreställningar om barns behov och upp-
växtvillkor. Barnperspektivet tenderar att i vissa fall att helt ta över vilket 
innebär att andra möjliga perspektiv får stå tillbaka.  
 

8.3.4 Rädslan för att bli ifrågasatt 
En mer subtil begräsning för socialsekreterarnas val av kunskap har att göra 
med rädslan att bli ifrågasatt för sina beslut i utredningsarbetet:  
 

S1: Jag tycker också att omgivningen har ett större krav på oss än vad 
jag tycker att vi själva har. Och då tänker jag på våra samarbetspart-
ners, skolor. Sådana har väldiga synpunkter på om barnen verkligen 
kan bo kvar, det är ju förskräckligt tycker dom. Medan vi kan ju ha en 
annan tröskel där då vi kan tycka att det är ju ändå någorlunda ok. 
S2: Också har vi ju massmedias bild av det socialtjänsten gör och inte 
gör. Det ger ju också mycket ångest och vi skall kunna bemöta det. Vi 
måste ju utgå från det vi vet men ändå ha tillräckligt på fötter för att 
kunna bemöta andras kritik. 
S1: För det är ju fortfarande lite grann skräcken att Josefson ska 
komma här med micken och sedan står man där och motivet eller be-
dömningen håller inte. 

 
Med dessa resonemang som grund är det inte konstigt om socialsekreterarna 
väljer beslut som baseras på moraliska bevekelsegrunder snarare än veten-
skaplig och erfarenhetsbaserad kunskap. Som tidigare beskrivits har social-
tjänsten en vag professionell förankring och detta kan innebära att den fulla 
kunskapspotentialen inte alltid kommer till användning p.g.a. rädslan att bli 
ifrågasatt.  

Men rädslan att bli ifrågasatt riktar sig inte bara utåt, socialsekreterarna 
utsätter sig också för risken att bli ifrågasatta av arbetskollegor, ledning och 
politiker: 

 
S: Jag tänker att en LVU eller en LVM utredning som man skriver i 
hög utsträckning till en mängd jurister som skall ta beslut, då ser den 
annorlunda ut. Med laghänvisningar och med hänvisningar till kun-
skapskällor och liknande. Men det man skriver i ett arbete i samver-
kan med en klient för att uppnå ett mål där dom skall förstå innebör-
den då skriver man annorlunda. 
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Citatet visar att socialsekreterarna väljer olika framställningsformer beroen-
de på om utredningen riktar sig till klienter eller till jurister. Denna anpass-
ning är måhända berömvärd, men den sätter också begränsningar för vad 
som uppmärksammas i utredningen eftersom det också styr valet av kun-
skap. Av materialet framgår det att utredningar som vänder sig till jurister 
betonar paragrafer och juridiska övervägningar medan utredningar som vän-
der sig till klienter ikläds en förenklad språkdräkt med vaga beskrivningar av 
vilka kunskaper som utgör grund för socialsekreterarnas beslut. Oron att 
granskas är i huvudsak riktad mot de mer resursstarka grupperna. En konse-
kvens av det är att de kunskaper som lyfts fram i utredningen är de kunska-
per som kan accepteras av de grupper som socialsekreterarna vill övertyga 
om att det föreslagna besluten är de rätta. På så sätt begränsar det socialsek-
reterarnas val av kunskap i utredningsarbetet. 
 

8.4 Sammanfattning 
I kapitlet redovisas de bedömningsgrunder och begränsningar som villkorar 
socialsekreterarnas val av kunskap i utredningsarbetet. Det empiriska mate-
rialet har sin grund i den skriftliga dokumentationen från SPP-instrumentet 
samt från intervjuerna med socialsekreterarna. I resultatpresentationen 
redovisades fem teman av betydelse för socialsekreterarnas val av kunskap 
och tre teman som begränsade socialsekreterarnas val av kunskap: 
 

Bedömningsgrunder: Begränsningar: 
Initial problembild Tidsbrist 
Värderingar Regler/Dokumentationsrutiner 
Utbildning Granskning 
Förklarande  
Bekräftelse  

 
Figur 8.1: Bedömningsgrunder och begränsningar  

för socialsekreterarnas val av kunskap. 
 
Skälet till uppdelningen mellan bedömningsgrunder och begränsningar har 
att göra med vad som ytligt sätt ligger inom socialsekreterarnas makt att 
påverka. I det som benämnts som bedömningsgrunder återfinns de aspekter 
som socialsekreterarna själva kan reglera. Till begränsningar räknas sådana 
aspekter som socialsekreterarna kan påverka men som primärt upprätthålls 
av yttre strukturer. Trots denna uppdelning finns det ingen absolut gräns 
mellan de två temagrupperna, de påverkas i hög grad av varandra. Enligt 
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Rolf et al. (1993) är praktisk kunskap liktydigt med en individs förmåga att 
handla i enlighet med riktlinjer i form av de sociala reglerna, kvalitetskriteri-
er, värderingar eller standards. Dessa upprätthålls av aktörer, grupper institu-
tioner och samhällen och är internaliserade i individen. Socialsekreterarnas 
val av kunskap i utredningsarbetet är ett resultat av denna praktiska kunskap. 
De är på så sätt inte helt fria att söka vilken kunskap som helst.  

Av materialet framgår det att socialsekreterarna har svårt att redogöra för 
hur de väljer kunskaper som grund för deras beslut i utredningsarbetet. 
Genomgående för de motiv som redovisats är att de saknar en position i en 
genomtänkt strategi, det tycks som om valet av kunskaperna sker ad hoc och 
utan reflektion. Att det redovisade materialet ändå innehåller reflekterande 
resonemang beror på att socialsekreterarna vid intervjuerna direkt konfronte-
rades med frågor som berörde varför de använde sig av de kunskaper de 
redogjorde för i SPP-instrumentets formulär. De svar de gav på dessa direkta 
frågor visar hur osäkra de är i valet av kunskapskällor och att de tidigare inte 
har reflekterat över de egna bevekelsegrunderna för sina kunskapsval.  
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Kapitel 9 

Kunskapsanvändning i socialt arbete  

– en diskussion 
 

Inledning 
I detta kapitel redovisas studiens primära forskningsresultat. Inledningsvis 
sammanfattas studiens primära resultat avseende de tre forskningsfrågor som 
legat till grund för studien. I anslutningen till sammanfattningen redovisas 
också studiens slutsatser både i relation till tidigare forskning och i förhål-
lande till studiens teoretiska referensram. Därefter redogörs för studiens 
slutsatser avseende valet av datainsamlings- och analysmetod. Kapitlet av-
slutas med förslag på den fortsatta forskningen om socialsekreterares kun-
skapsanvändning i utredningsarbetet. 

 

9.1 Sammanfattning och slutsatser 
Studiens syfte är att beskriva och analysera socialsekreterares kunskapsan-
vändning i utredningsarbetet. För att uppnå detta syfte har tre frågeställning-
ar väglett studiens genomförande: 1) Vilka kunskaper utgör underlag för 
socialsekreterarnas överväganden i utredningsarbetet? 2) Hur används 
dessa kunskaper som underlag för socialsekreterarnas överväganden i ut-
redningsarbetet? 3) Varför utgör dessa kunskaper underlag för socialsekre-
terarnas överväganden i utredningsarbetet? 

De tre föregående kapitlen har redogjort för det empiriska utfallet av des-
sa frågor. Under denna rubrik sammanfattas studiens primära resultat varef-
ter några viktiga slutsatser redovisas. 

 

9.1.1 Vilka kunskaper används? 
Den forskningsfråga som besvaras här är: Vilka kunskaper utgör underlag 
för socialsekreterarnas överväganden i utredningsarbetet? 
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Sammanfattning 
Resultatet från analysen visar att socialsekreterarna använder sig av olika 
kunskapskällor för att fatta beslut i utredningsarbetet. Av de 201 dokumente-
rade utsagorna har sju kunskapskällor identifierats: klientbild, yrkeserfaren-
het, lagar/förordningar, utbildning, annan profession, kollegors erfarenhet 
och litteratur. Drygt 65 procent av socialsekreterarnas uttalanden återfinns 
inom kunskapskällan klientbild. Dessa utsagor har det gemensamt att social-
sekreterarna har haft svårt att beskriva var de använda kunskaperna har sitt 
ursprung. I stället är det klientens beskrivning av sin livssituation som står i 
fokus för socialsekreterarnas kunskapsredogörelse. Kunskapskällan yrkeser-
farenhet har socialsekreterarna refererat till i 14 procent av samtliga refere-
rade kunskapskällor. Av de resterande kunskapskällorna är det bara kun-
skapskällan lagar/förordningar som når upp till 5 procent av det totala utfal-
let. 

De viktigaste slutsatserna 
• Socialsekreterarna har svårt att redogöra för sina kunskapskällor. 
• Klientens beskrivning utgör en central kunskapskälla i socialsekreterar-

nas utredningsarbete. 
• Den egna erfarenheten har begränsad betydelse som kunskapskälla.  
 
Som sammanfattningen visar är utfallet av socialsekreterarnas referenser till 
olika kunskapskällor ojämnt fördelade. Att majoriteten av socialsekreterar-
nas redogörelse inte på annat sätt har redogjorts för än utifrån den aktuella 
klientsituationen upplevdes i början av denna studie som ett problem. Min 
förförståelse var att socialsekreterarna skulle ha klara uppfattningar om vilka 
kunskaper som vägledde dem i utredningsarbetet. Det var bl.a. med utgångs-
punkt från Rosens tidigare användning av SPP-instrumentet som jag hade 
förväntat mig fler referenser till konkreta kunskapskällor. Efterhand kom jag 
dock att omvärdera mina resultat då jag med vägledning av min teoretiska 
referensram började förstå att min förväntan om konkretion avseende valet 
av kunskapskällor kanske inte var rimlig. Argyris och Schön (1974) visar 
t.ex. att förhållandet mellan kunskap och handling är komplext och svåröver-
skådligt. Detta förhållande gör det svårt för det handlande subjektet att redo-
göra för vilka kunskaper som vägleder dem i handling. Till detta kan också 
tillföras det som Polanyi (1973) benämner tacit knowing, d.v.s. i handling är 
kunskapen tyst. Utifrån dessa utgångspunkter är det kanske inte så konstigt 
att socialsekreterarna har haft svårt att redogöra för de kunskapskällor som 
väglett deras beslut i utredningsarbetet.  
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I materialet framgår det vidare att kunskapskällan klientbild utgör majorite-
ten av socialsekreterarnas redovisade kunskapskällor. Det har tidigare i av-
handlingen redogjorts för att detta bland annat är ett resultat av det ovan 
sagda. Men av analysen framgår det också att klientens beskrivning utgör en 
central utgångspunkt för socialsekreterarnas val av kunskap. Det är nämligen 
i relation till klientens beskrivningar av sin livssituation som socialsekrete-
rarna vägleds i hur de skall närma sig klientens problematik och på vilket 
sätt de skall använda sig av den kunskap de förfogar över. 

Att antalet referenser till kunskapskällan egen erfarenhet bara har angi-
vits som kunskapskälla i 14 procent av socialsekreterarnas redogörelse är en 
förvånansvärt låg siffra. Min förväntan var att en större andel av socialsekre-
terarnas kunskaper skulle baseras på denna kunskapskälla då tidigare studier 
av socialarbetares kunskapsanvändning visat att socialarbetarnas tidigare 
erfarenheter har en påtaglig betydelse för arbetets genomförande. 
 

9.1.2 Hur används dessa kunskaper? 
Den forskningsfråga som besvaras här är: Hur används dessa kunskaper som 
underlag för socialsekreterarnas överväganden i utredningsarbetet? 

Sammanfattning  
Frågan om hur socialsekreterarna använder sig av sina kunskaper i utred-
ningsarbetet befinner sig närmare socialsekreterarens egen vardag än den 
tidigare frågeställningen, då den är direkt relaterad till hur de motiverar sina 
beslut i utredningsarbetet. Av socialsekreterarnas redogörelse för hur de 
använder sig av sina kunskaper i utredningsarbetet har fyra olika kunskaps-
användningar kunnat redogöras för: teoretisk reflektion, återhållsam kun-
skapsredogörelse, normativ kunskapsanvändning och instrumentell kun-
skapsanvändning. De fyra kunskapsanvändningarna är inte exakta återgiv-
ningar av socialsekreterarnas kunskapsanvändning, i stället representerar de 
den huvudsakliga innebörden av socialsekreterarnas kunskapsanvändning. 
Detta innebär t.ex. att de motiv som placerats in under en kategori också kan 
innehålla resonemang som i viss mån kunnat sorteras in under någon av de 
andra kategorierna.  

De viktigaste slutsatserna 
• Socialsekreterarnas kunskapsanvändning präglas i huvudsak av teore-

tisk reflektiv och instrumentell kunskapsanvändning. 
• Socialsekreterarnas kunskapsanvändning är situationsspecifik. 
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De fyra kategorier som socialsekreterarnas motiv har sorterats in under har i 
viss omfattning inspirerats av Rosens (1994) kategorival. Dock skiljer sig 
utfallet. I Rosens studie baserades 56 procent av socialsekreterarnas motiv 
på en normativ källhänvisning, 24 procent på en teoretisk källhänvisning och 
16 procent på en instrumentell källhänvisning. I min studie kunde den nor-
mativa kunskapsanvändningen endast upptäckas i 12 procent av samtliga 
motiv. Vad dessa skillnader består av är svårt att med säkerhet uttala sig om, 
kanske har det att göra med olika tolkningar om innebörden av de valda 
kategorierna eller på de kulturella skillnaderna som finns mellan Israel och 
Sverige. 

Att teoretisk reflektion och instrumentell kunskapsanvändning tillsam-
mans finns representerad i 65 procent av samtliga motiv är mer i överens-
stämmelse med Rosens resultat. Trots det är det intressant att dessa två så 
olika kunskapsanvändningar i sådan omfattning finns representerad i materi-
alet. Den instrumentella kunskapsanvändningen har många gemensamma 
drag med det som benämns evidensbaserad praktik. Att så många som 34 
procent av socialsekreterarnas motiv baseras på en strategi som har likheter 
med en evidensbaserad praktik tyder på att en sådan praktik borde vara möj-
lig i socialt arbete. Likväl tyder resultatet på att kunskaper om teoretiska 
förklaringsgrunder också har sitt berättigande, då den formen av kunskaps-
användning finns representerad i 31 procent av socialsekreterarnas motiv. 
Återknyter vi dessa resultat till det resonemang som förs i avhandlingens 
tredje kapitel om forskningens syn på kunskaper i socialt arbete så har både 
den evidensbaserade forskningsansatsen och den teoriinriktade forsknings-
ansatsen goda förutsättningar att producera resultat som kommer att använ-
das av socialsekreterarna i deras utredningsarbeten.  

Av analysen framgår det vidare att socialsekreterarnas kunskapsanvänd-
ning är situationsspecifik. Det innebär att socialsekreterarna väljer olika 
kunskaper och därmed också anpassar sitt sätt att beskriva sin kunskap bero-
ende på den problematik de möter. Detta är den sannolika förklaringen till 
att flera socialsekreterare har använt olika sätt att beskriva sin kunskapsan-
vändning inom ramen för samma ärende. Ett exempel på denna kunskapsan-
passning är ett ärende där klienten i en del av utredningsarbetet självständigt 
arbetar för att ta sig ur sin livssituation och där socialsekreteraren förhåller 
sig i enlighet med kategorin återhållsam kunskapsredogörelse. I nästa mo-
ment stöter klienten på svårigheter och då ändrar socialsekreteraren sin kun-
skapsanvändning och blir mer instrumentell.  
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9.1.3 Varför används dessa kunskaper? 
Den forskningsfråga som besvaras här är: Varför utgör dessa kunskaper 
underlag för socialsekreterarnas överväganden i utredningsarbetet? 

Sammanfattning 
Av analysen i kapitel 8 framgår det att socialsekreterarnas skäl till varför de 
valde de aktuella kunskaperna har sorteras in under två rubriker: det som 
socialsekreterarna anser utgör bedömningsgrund för deras val av kunskap 
och det som de anser utgör begränsningar för deras val av kunskap. Inom 
ramen för det som anses som bedömningsgrunder kunde fem olika kategori-
er identifieras: initial problembild, värderingar, utbildning, förklarande och 
bekräftelse. Inom ramen för det som anses som begränsningar kunde tre 
kategorier urskiljas: tidsbrist, regler/dokumentationsrutiner och granskning. 
De kategorier som sorterades in under rubriken bedömningsgrund utgjordes 
av sådana aspekter som socialsekreterarna menade att de hade kontroll över 
och att de valde sina kunskaper utifrån dessa aspekter både på ett medvetet 
och på ett omedvetet plan. Med de kategorier som sorterades in under be-
gränsningar förhöll det sig annorlunda. Socialsekreterarna ansåg sig styrda 
att snabbt finna förklaringar till klientens livssituation p.g.a. de många ären-
den som samtidigt pågick. De upplevde också att de interna rutinerna och 
styrdokumenten fick dem att tydligt avgränsa sina möjligheter att finna nya 
och oprövade lösningar för att bistå klienten. Likaså upplevde de sig begrän-
sade till konventionella lösningar och kunskapstraditioner eftersom de var 
oroliga för att få kritik för sitt sätt att handla i relation till klientens proble-
matik. 

De viktigaste slutsatserna 
• Socialsekreterarnas val av kunskap omgärdas av en mängd premisser 

som de inte fullt ut råder över. 
 
Analysen av socialsekreterarnas svar på varför de använder sig av vissa kun-
skaper visar att socialsekreterarnas kunskapsanvändning är omgärdat av en 
mängd premisser som villkorar socialsekreterarnas kunskapsanvändning. Att 
så är fallet är inget konstigt eftersom all verksamhet är omgärdat av regler 
och riktlinjer som påverkar hur arbetet genomförs (Stewart 1988). Inte desto 
mindre är resultatet intressant då det visar på att det finns flera samverkande 
faktorer som har betydelse för socialsekreterarnas val av kunskap samt för 
hur de beskriver sin kunskap i relation till klientens livssituation. Uppdel-
ningen av resultatet i form av begränsningar och bedömningsgrunder visar 
att det existerar både inslag av styrning i form av organisatoriska förutsätt-
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ningar och valfrihet i form av den unika position som Lipsky (1980) menar 
att en gräsrotsbyråkrat inom offentlig förvaltning har. 
 

9.1.4 Sammanfattande diskussion om studiens slutsatser 
Att ge någon detaljerad bild utifrån frågorna om vilken, hur och varför soci-
alsekreterarna använder sig av kunskap i utredningsarbetet har inte varit 
möjlig inom ramen för denna studie. Kanske kan det betraktas som en brist, 
men en mer sannolik förklaring är att en detaljerad bild av socialsekreterar-
nas kunskapsanvändning i utredningsarbetet inte till fullo är möjligt, åtmin-
stone inte med det undersökningsinstrument som använts. Den kunskap som 
socialsekreterarna besitter och hur den sedan kommer till uttryck i handling 
förutsätter nämligen ett instrument som dels sträcker sig bakom den fasad av 
konventioner och förväntningar som följer professionell kunskapsanvänd-
ning och dels kommer åt de icke medvetna processer som har betydelse för 
hur socialsekreterarna handlar på basis av sin befintliga kunskap. Med erfa-
renheter från denna studie kan sägas att SPP-instrumentet inte motsvarar ett 
sådant instrument (se avsnitt 9.4, nedan). Trots det bidrar studiens resultat 
till ny kunskap om socialsekreterarnas kunskapsanvändning i utredningsar-
betet. Vi vet t.ex. att socialsekreterarna har svårt att ge uttryck för vilka kun-
skaper de använder sig av i utredningsarbetet och att de sparsamt refererar 
till den egna erfarenheten som kunskapskälla. Dessutom visar analysen att 
socialsekreterarna utgår från ett induktivt förhållningssätt gentemot klientens 
problematik, d.v.s. att socialsekreterarna utgår från den situation som klien-
ten beskriver och utifrån det försöker de finna förklaringsgrunder till klien-
tens situation. Det är i detta läge som socialsekreterarnas kunskapsarsenal 
kommer till användning. De kunskaper de då använder sig av styrs inte av i 
förväg fastställda eller noggrant redogjorda teoretiska perspektiv utan de 
styrs av de kunskaper som de anser på ett adekvat sätt kan förklara klientens 
situation och ge vägledning om vilka insatser som klienten är betjänt av. I 
detta läge tycks inte kunskapens ursprung vara relevant, inte heller verkar 
det relevant om de använda förklaringsgrunderna är konsistenta. Socialsek-
reterarna tycks nöja sig med om kunskaperna kan ge en förklaring till klien-
tens livssituation och vara vägledande för socialsekreterarna i vad nästa steg 
i utredningsarbetet bör vara.  
 

9.2 Återkoppling till tidigare forskning 
I avhandlingens tredje kapitel redogörs för de studier som specifikt har un-
dersökt socialsekreterares kunskapsanvändning i utredningsarbetet samt för 
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de studier som på ett mer allmänt plan undersökt socialarbetares kunskaps-
användning. I det här avsnittet diskuteras studiens resultat i relation till tidi-
gare forskningsresultat. 
 

9.2.1 Vilka kunskapskällor används? 
När det gäller frågan om vilka kunskapskällor som utgör grund för socialar-
betares kunskapsanvändning pekar tidigare forskning på att den vetenskapli-
ga kunskapen inte är en kunskapskälla som socialarbetare använder sig av 
(DeMartini & Whitbeck, 1987; Rosen 1994; Bergmark & Lundström, 2000; 
Walter et al. 2003). Denna slutsats ligger också väl i linje med resultatet i 
föreliggande studie. Däremot är inte resultaten lika samstämmiga med tidi-
gare forskningsresultat avseende vilka kunskapskällor som socialarbetarna 
faktiskt använder sig av. 

En kunskapskälla som av tidigare forskning gett stor uppmärksamhet är 
yrkeserfarenhet som grund för socialarbetares kunskapsanvändning. Att den 
kunskapskällan finns representerar i 14 procent av de totala motivresone-
mangen i min studie förvånade mig eftersom mina förväntningar var att den 
skulle utgöra en mycket större del av de refererade kunskapskällorna. Min 
förvåning grundar sig på att en stor del av den tidigare forskningen har lyft 
fram yrkeserfarenheten som en central kunskapskälla för socialarbetarnas 
kunskapsanvändning. Bergmark och Lundström (2000) visar t.ex. att 70 
procent av socialarbetarna i deras studie anser att egna och kollegors erfa-
renheter är den viktigaste kunskapskällan. Min förvåning stillades dock nå-
got när jag sedan jämförde mina resultat med Rosen (1994). I hans studie 
framgick det att socialsekreterarna endast i två beslut av 771 angav egen 
erfarenhet som primär kunskapskälla. Detta visade att min studies förhållan-
devis begränsade hänvisningar till socialsekreterarnas egen erfarenhet ändå 
väl översteg Rosens resultat. Vad denna skillnad beror på är svårt att dra 
några säkra slutsatser om, men en möjlig förklaring kan vara på vilket sätt 
informationen om vilka kunskaper som socialarbetarna använder sig av har 
samlats in. Ser vi t.ex. på de studier som undersökt vilka primära kunskaps-
källor som socialarbetare använder sig av så har majoriteten baserats på in-
tervjuer som datainsamlingsinstrument. I dessa studier visar det sig – i likhet 
med Bergmark och Lundström (2000) – att socialsekreterarnas kunskapsan-
vändning till stor del baseras på tidigare gjorda erfarenheter (Nordlander & 
Blom, 2000; Tydén, et al. 2000). Detta skulle kunna innebära att det är SPP-
instrumentet som är det huvudsakliga skälet till att socialsekreterarna inte 
satt den egna erfarenheten som den främsta kunskapskällan. En annan för-
klaring skulle kunna vara att det faktiskt finns en skillnad mellan vilka kun-
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skapskällor som socialsekreterarna använder sig av i utredningsarbetet i 
jämförelse med vilka kunskapskällor de i allmänhet använder sig av i sin 
yrkesutövning. 

När det gäller kunskapskällan utbildning existerar det också en viss skill-
nad mellan resultatet i denna studie i relation till tidigare genomförda studi-
er. I en studie av DeMartini och Whitbeck (1987) ombads 90 socialsekrete-
rare klassificera olika kunskapskällors betydelse för deras yrkesutövning. På 
listan över de mest frekventa kunskapskällorna hamnade utbildning högt 
upp. Detta skiljer sig från det resultat som framkom i föreliggande studie 
med SPP-instrumentet som grund då endast 8 av de 201 kunskapskällorna 
angav utbildning som primär kunskapskälla. Detta bör då ställas mot Tydén 
et al. (2000) som också uppmärksammat utbildningen som primär kunskaps-
källa. I deras studie framgår det att det i första hand var de socialarbetare 
som nyligen hade tagit ut sin socionomexamen som angav utbildning som 
primär kunskapskälla. Kanske kan ett sådant resultat också vara förklaringen 
till varför inte utbildningen förekommer i någon större omfattning i förelig-
gande studie. Denna slutsats bekräftas också då det visat sig att den social-
sekreterare som hade minst yrkeserfarenhet tog sin examen för över fem år 
sedan. 

Slutligen vill jag rikta läsarens uppmärksamhet på kunskapskällan la-
gar/förordningar. Jag hade förväntat mig att studiens resultat skulle peka på 
att många av socialsekreterarnas beslut skulle vägledas av denna kunskaps-
källa. Av materialet framgår det att denna kunskapskälla finns representerad, 
men inte alls i den omfattning jag förväntat mig. Skälet till denna förväntan 
baseras på att SPP-instrumentet utgår från den formella struktur som finns 
avseende den sociala utredningen och i den riktas stor uppmärksamhet till de 
lagar och rutiner som reglerar utredningsarbetets genomförande. Men i en 
jämförelse av mitt resultat i förhållande till tidigare forskning så visade det 
sig att socialarbetare sällan hänvisar till de lagar och förordningar som vill-
korar det sociala arbetet. I ingen av de studier som undersökt frågan om vil-
ka primära kunskapskällor socialarbetare använder sig av nämns lagar och 
förordningar. Den enda studie jag kunde finna som uppmärksammade lagar 
och förordningar som kunskapskälla var i en studie av McAuliffe och Sud-
bery (2005). I studien jämförde forskarna hur socialarbetare på gräsrotsnivå 
hanterade etiska dilemman i förhållande till socialarbetare i ledande positio-
ner. Av undersökningen framgår det att socialarbetarna på gräsrotsnivå sökte 
stöd för sina övervägningar hos andra professioner i den egna organisationen 
samt hos kollegor och egna familjemedlemmar. Socialarbetare på ledande 
positioner sökte däremot sitt stöd i lagar, förordningar och interna regelsy-
stem. Vad denna skillnad berodde på gav forskarna inget svar på.  
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Sammantaget ger denna redogörelse en bild av hur resultatet av frågeställ-
ningen, vilka kunskapskällor använder sig socialsekreterarna av i 
utredningsarbetet, ser ut i relation till befintlig forskning. Till viss del 
stämmer resultatet väl överens med befintlig forskning, till viss del visar 
studiens resultat på helt andra resultat. Min förhoppning är att olikheten 
nyanserar vår kunskap om vilka kunskapskällor socialsekreterarna använder 
sig av i utredningsarbetet och hjälper oss att förstå att detta förhållande är 
långt ifrån färdigtutrett.  

 

9.2.2 Hur används kunskapen? 
I relation till tidigare forskning visar det sig att de resultat som presenteras i 
denna studie avseende hur socialsekreterare använder sig av kunskap har ett 
visst stöd. I synnerhet gäller det för den form av kunskapsanvändning som 
här benämnts teoretisk reflektion. I Rosen et al. (1995) framkommer det att 
socialsekreterarna sätter stor tillit till teoriernas förutsättningar att utgöra 
underlag för beslut i utredningsarbetet. På samma sätt har Saltman och 
Greene (1993) uppmärksammat att de teorier som förmedlas i utbildningen 
är av stor betydelse för hur socialarbetarna sedan klarar av att bedriva ett 
ändamålsenligt socialt arbete. Även Segraeus (1993) har i sin studie av soci-
alarbetares kunskapsanvändning i missbruksvården uppmärksammat de pro-
fessionella socialarbetarnas förkärlek för de teorier som kunde förklara kli-
enternas livssituation och utgöra utgångspunkt för behandling. Varför teori-
användningen är så utbredd i praktiskt socialt arbete är det ingen av de ovan 
refererade studierna redogör för.  

Den omfattande teorianvändningen är dock något som den amerikanska 
forskaren Bruce A. Thyer är kritisk till. Enligt Thyer (2001) har det utbredda 
teorianvändandet i socialt arbete att göra med att forskningen i socialt arbete 
nästan solitärt har ägnat sig åt teoriutveckling. Om forskningen i socialt ar-
bete i stället skulle ägna sig åt studier med avsikt att mäta insatsernas effek-
ter på klienten skulle socialarbetare börja använda sig av den typen av forsk-
ningsresultat och därmed skulle teorierna minska sitt inflytande över socialt 
arbete. Som det är nu, menar Thyer, finns det ingen efterfrågan av forsk-
ningsresultat som stödjer sig på effektmätningar. Sett utifrån föreliggande 
studies resultat är detta inte en korrekt slutsats. Som framgår av socialsekre-
terarnas uttalande så är den vanligaste formen av kunskapsanvändning den 
instrumentella kunskapsanvändningen och det skulle kunna ses som ett ut-
tryck för att det idag finns en efterfrågan av evidensbaserade effektstudier, 
åtminstone i det sociala utredningsarbetet. Ytterligare stöd för en sådan slut-
sats finns i Zeira och Rosen (2000). Forskarna har studerat hur socialsekrete-
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rare i utredningsarbetet motiverar sina val av insatser. I studien framgår det 
att socialsekreterarnas val av insatser inte sker slumpvis. Istället använder de 
sig av sådana insatser som de menar har kapacitet att åstadkomma avsett 
resultat. I likhet med föreliggande studie bekräftar det att det finns en efter-
frågan i utredningsarbetet avseende studier om insatsernas effekter för klien-
ten. 

Ytterligare en kunskapsanvändning som framkommit i studien och som 
tidigare forskning har uppmärksammat är den normativa kunskapsanvänd-
ningen. Av Rosen (1994) framgår det att 51 procent av socialsekreterarna 
angett en normativ förklaringsgrund som utgångspunkt för sina beslut i ut-
redningsarbetet. Detta är en avsevärd skillnad från föreliggande studie där 
endast 12 procent av socialsekreterarna har använt sig av normativ kun-
skapsanvändning i sina motiv till beslut. I Scourfield (2002) uppmärksam-
mar forskaren att värderingar som avser kön och könsroller starkt påverkar 
socialsekreterares arbete med familjer som varit utsatta för våld inom famil-
jen. Scourfield kunde dock konstatera att det inte existerar en yrkesgemen-
sam föreställning avseende förhållandet manligt och kvinnligt. Värderingar-
na ansågs istället vara av mer individuell karaktär. Scourfields resultat base-
ras på en analys av hur socialsekreterarna uttrycker sig i utredningsarbetet 
och på dessa grunder har han avtäckt socialsekreterarnas värderingar avse-
ende det typiskt manliga och kvinnliga. Studiens resultat visar alltså att soci-
alsekreterarnas värderingar styr deras sätt att förhålla sig till arbetet men att 
detta inte alltid finns klart uttalat eller kanske inte ens är ett resultat av en 
medveten handling. 

 

9.2.3 Varför används kunskapen? 
Frågor som berör aspekter om varför socialsekreterarna söker en viss kun-
skap finns det lite forskning om. En möjlig koppling till tidigare forskning 
kan göras till Walter et al. (2004). I studien redogör forskarna bl.a. för på 
vilket sätt socialarbetare kommer i kontakt med forskning. Genom att sam-
manställa resultatet av ett stort antal studier om forskningsanvändning i Eng-
land kunde forskarna konstatera att socialarbetarna kom i kontakt med 
forskning på lite olika sätt. Den huvudsakliga kunskapsspridningen skedde 
via: verksamhetsunderstödd forskningsinformation, bibliotek, professionsba-
serade tidskrifter, rykten, personliga kontakter med forskare, individuella 
initiativ och deltagande i workshops, seminarier och konferenser. Då studien 
handlar om hur socialarbetarna kommer i kontakt med forskningsresultat är 
den inte helt kompatibel med föreliggande studie. Det visar sig också att 
ingen av de uppräknade sätten att få tag på forskningsbaserad kunskap har 
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sin motsvarighet i föreliggande studie. Inte heller Bergmark och Lundström 
(2000) ger ett jämförbart resultatunderlag då de också har studerat socialar-
betares relation till forskning.  

En möjlig koppling kan dock göras till Olsson (1993). Olsson har i en 
studie av socialarbetares kunskapsanvändning kommit fram till att socialar-
betare använder sig av diffusa teorier i sitt arbete. Enligt Olsson är socialar-
betarnas teoretiska urval ett resultat av vad de tagit del av i utbildning. I viss 
utsträckning ger detta stöd för vad som kommit fram i föreliggande studie, 
d.v.s. att utbildningen haft betydelse för socialsekreterarnas val av kunskaper 
i utredningsarbetet.  
 

9.3 Studiens resultat i relation till den teoretiska referensra-
men 
I studien framgår det att socialsekreterarnas utredningsarbete är liktydigt 
med en praktisk handling. Som sådan förutsätter den att de som utför hand-
lingen behärskar stora delar av den omfattande handlingsarsenal som kan 
användas för att uppnå det syfte som den avsedda handlingen förväntas 
åstadkomma. Inom ramen för SPP-instrumentet har socialsekreterarna i den-
na studie fått redogöra för denna handlingsarsenal. De har erbjudits möjlig-
het att beskriva sitt arbetssätt, vilka beslut de fattat under utredningsarbetets 
gång samt hur de motiverar dessa beslut. Det är utifrån dessa beskrivningar 
som det empiriska materialet till denna studie har hämtats. Av materialet 
framgår det att socialsekreterarna använder sig av en bred repertoar av kun-
skaper i sitt arbete. Den totala omfattningen av dessa kunskaper är inte känd 
för oss, det analysen kan ge är en inblick i vad dessa kunskaper består av. 
 

9.3.1 Vetenskapligt producerad kunskap och erfarenhetsbaserad kunskap 
Forskningen har i liten omfattning undersökt vilka kunskaper socialsekrete-
rarna inom individ- och familjeomsorgen använder sig av i utredningsarbe-
tet, vanligare är det då med forskning som studerat i vilken omfattning 
forskningsresultat kommer till användning i praktiken (se t.ex. Nilsson & 
Sunesson, 1988). I denna studie har det framgått att socialsekreterarna i liten 
omfattning refererat till vetenskapligt producerade forskningsresultat som 
underlag för sina beslut i utredningsarbetet. Materialet anger dessutom att 
antalet referenser till den praktiska kunskapen inte heller förekommer i nå-
gon större omfattning. Detta ger ett intryck av att det utredningsarbete som 
bedrivs inom individ- och familjeomsorgen inte baseras på vetenskaplig 
grund och endast i begränsad omfattning baseras på erfarenhetsbaserad kun-
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skap. Men att endast utifrån socialsekreterarnas begränsade referenser till 
vetenskapligt producerade forskningsresultat dra slutsatsen att de inte an-
vänder sig av sådana kunskaper i utredningsarbetet är missvisande. Vägen 
till att få kunskap om socialarbetarnas kunskapsanvändning måste gå via 
deras beskrivning av hur de använder sig av kunskap i utredningsarbetet. Ser 
vi till socialsekreterarnas motivering till de fattade besluten framgår det att 
de primärt använder sig av teoretisk reflektion och instrumentell kunskaps-
användning. Dessa tillvägagångssätt förutsätter kunskaper som till stor del 
kan härledas ur utbildning, litteratur och tidigare erfarenheter. Dessa och 
liknande kunskapskällor inbegriper likväl vetenskapligt producerade forsk-
ningsresultat såväl som erfarenhetsbaserade kunskaper. Att antalet refererade 
kunskapskällor i huvudsak har länkats till kunskapskällan ”klientbild” är inte 
liktydigt med att forskning och erfarenhet inte har haft betydelse för social-
sekreterarnas kunskapsanvändning i utredningsarbetet. Snarare är det en 
indikation på hur svårt det är för socialsekreterarna att härleda varifrån de 
inhämtat de kunskaper de använder sig av i utredningsarbetet. 

En central utgångspunkt i studiens teoretiska referensram är att en stor 
del av den kunskap praktikern använder sig av i arbetet är införlivad hos 
individen, d.v.s. kunskapen är en del av individen inte när som helst redogö-
ra för den (se t.ex. Ryle, 1966; Polanyi, 1973). Resultatet av denna studie 
visar dessutom att kunskapen är i hög utsträckning situationsspecifik, d.v.s. 
kunskapen aktualiseras först i relation till det aktuella problemet. Även om 
detta görs och individen använder sig av den kunskapen i ett visst samman-
hang så innebär det att de inte direkt kan härleda varifrån de tagit del av den 
kunskapen. Socialsekreterarnas hänvisning till de nämnda kunskapskällorna 
måste därför betraktas som ett resultat av en efterkonstruktion och inte som 
en direkt avspegling av det sanna förhållandet. I samma stund som kunska-
pen införlivas hos individen övergår den från att vara externt förmedlad till 
att bli internaliserad och situationsspecifik, och därmed är dess ursprung 
oväsentlig för den praktiska handlingens genomförande.  
 

9.3.2 Reflektion en förutsättning för kunskapsförmedling 
Svårigheten att empiriskt undersöka socialsekreterarnas kunskapsanvänd-
ning kan delvis förklaras av den komplexitet som råder mellan de kunskaper 
de har och de förutsättningar som finns för att förmedla dessa kunskaper till 
andra. Här är det viktigt att skilja mellan den kunskap som förmedlas via 
handling (d.v.s. att vi handgripligen visar hur vi agerar i olika situationer) 
och de som förmedlas via tal- och skriftspråket. Enligt Court (1988) förbätt-
rar en skicklig praktiker kontinuerligt sitt arbete genom att reflektera över 
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vad som görs samt de kunskaper, antaganden och värderingar som under-
stödjer handlingen. Den reflektiva processen är med andra ord det verktyg 
varmed handlingens utgångspunkter görs begripligt för det handlande sub-
jektet. Detta är en av förutsättningarna för att den kunskap som används i 
handling skall kunna förmedlas. 

Materialet ger intrycket av att socialsekreterarna saknar en tydlig 
kunskapsgrund, då den inte är klart uttalad och kännetecknas bland annat av 
vaga formuleringar och tvetydigheter. Men att socialsekreterarna inte förmår 
att sakligt ge uttryck för de kunskaper som de baserar sina beslut på är inte 
ett resultat av att de saknar sådana kunskaper. I stället är det mer rimligt att 
denna bristande kunskapsredogörelse är ett uttryck för det som av Polanyi 
benämns tacit knowing, det vill säga, i aktiviteten är kunskapen tyst. Det 
betyder att socialsekreterarna använder sig av kunskap i arbetet, men att de 
har svårt att begreppsligt ge uttryck för dessa kunskaper i handling. Om detta 
antagande är riktigt så skulle det innebära att genom att socialsekreterarna 
inte ger uttryck för sin kunskap så begränsar de sitt eget synfält vilket får till 
konsekvens att de upplever den egna kunskapsbasen som otillräcklig. Den 
tysta kunskapen blir därmed ett kognitivt fängelse som begränsar socialsek-
reterarnas möjlighet att se omfattningen av de kunskaper de använder sig av 
för att fatta beslut i utredningsprocessen. Vägen ur detta fängelse är reflek-
tion. Att inte reflektera innebär att de avhänder sig möjligheten att kritiskt 
granska den egna kunskapsbasen. Detta riskerar att cementera rådande före-
ställningar och förgivettagna utgångspunkter. 

Jag har tidigare i denna studie visat att socialsekreterarna väljer kunska-
per som bekräftar tidigare ställningstaganden. Sett i relation till att delar av 
socialsekreterarnas kunskapsbas inte är medvetet uttalad kan valet av bekräf-
tande kunskap ses som ett sätt att använda sig av kunskap som inte hotar att 
slå hål på den sköra kunskapsbas som finns uttalad. Kunskap som utmanar 
riskerar att ifrågasätta i sådan grad att socialsekreterarna skulle vara tvungna 
att omvärdera sina ställningstaganden och därmed tvinga dem att reflektera 
över de kunskaper som de inte direkt är medvetna om. Detta kan vara ett 
möjligt skäl till varför reflektionen om den egna kunskapsbasen förekommer 
i sådan begränsad omfattning. Men i vilken omfattning socialsekreterarna 
verkligen utsätter sin kunskapsbas för denna form av kritisk reflektion vet vi 
egentligen inget om, det enda vi kan uttala oss om är att de motiv som redo-
gjorts för i SPP-instrumentet inte tycks ha föregåtts av en sådan reflektion. 

Sammantaget ger detta en bild av att socialsekreterarna använder sig av 
en mängd olika kunskaper som vägleder dem i utredningsarbetet, men att de 
har svårt att uttrycka dessa kunskaper i skrift. Denna svårighet kan förklaras 
av den komplexa relation som råder mellan tankeprocessens abstrakta karak-
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tär och skriftspråkets konkreta karaktär. I tanken klarar socialsekreterarna av 
att handskas med flera kunskaper samtidigt men i skrift är det svårt att redo-
göra för denna invecklade process. Kunskaperna kan i tanken bygga begrip-
liga broar mellan problembild och förståelse, mellan handling och insats, 
men i skrift krävs en mer genomtänkt beskrivning och därmed blir kun-
skapsbilden lätt enkelspårig och nyansfattig. Därmed är det viktigt att inte 
bara se socialsekreterarnas svårighet med att beskriva sin kunskapsanvänd-
ning i utredningsarbetet med att de är omedvetna om de kunskaper de an-
vänder sig av. Skälet till denna svårighet kan vara förbundet med textens 
krav på precision och klarsynthet, där komplexa sammanhang kräver tid, 
utrymme och en utvecklad litterär kompetens för att kunna beskrivas. Detta 
komplexa förhållande är inget som kan isoleras till socialsekreterarnas prak-
tik, den är i stort aktuell i all form av praktik som utgår från en hög abstrak-
tionsnivå. 

 

9.4 SPP-instrumentets förtjänster och begränsningar 
Som tidigare framgått i avhandlingens metodkapitel har SPP-instrumentet 
inte tidigare använts i europeisk forskning om socialsekreterares kunskaps-
användning. Instrumentet har utformats för nordamerikanska förhållanden 
och har använts både i USA och i Israel men inte på det sätt som det använts 
i föreliggande studie. Detta innebär att föreliggande studie inte bara handlar 
om att ge svar på frågor om socialsekreterares kunskapsanvändning i utred-
ningsarbetet, utan också att pröva SPP-instrumentets förutsättningar att på ett 
ändamålsenligt sätt samla in adekvat information avseende dessa frågor. 
Under arbetet med studien har vissa förtjänster och begränsningar fram-
kommit med att använda sig av SPP-instrumentet som datainsamlingsmetod. 
 

9.4.1 SPP-instrumentets förtjänster 
Att välja ett systematiskt dokumentationsinstrument som SPP för att samla 
in socialsekreterarnas kunskapsanvändning i utredningsarbetet har inneburit 
vissa förtjänster. Nedan redovisas de viktigaste förtjänsterna. 

Systematisk insamling  
SPP-instrumentet baseras på en systematik som väl överensstämmer med de 
principer som reglerar den sociala utredningen. Detta har inneburit att soci-
alsekreterarna har kunnat följa instrumentets olika steg utan att frångå de 
formella krav som ställs på en utredning. Instrumentets systematik har dess-
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utom bidragit till att socialsekreterarna har fått en överblick av hela utred-
ningsarbetets genomförande.  

Baseras på autentiska utredningsärenden 
Socialsekreterarnas redogörelse för sina motiv till beslut i utredningsarbetet 
baseras på en verklig utredning. Detta innebär att socialsekreterarna kunde 
fortsätta sitt arbete utan att studien tog deras uppmärksamhet från det egent-
liga utredningsarbetet. Det innebär också att socialsekreterarna tvingades att 
ta ansvar för sin redogörelse i SPP-instrumentet då deras utsagor också får 
konsekvenser för utredningsarbetets genomförande. 

Tidsbesparande för forskaren 
Då SPP-instrumentet förutsätter att socialsekreterarna redogör för sina beslut 
och beslutsmotiv i skrift och på ett systematiskt sätt behövde forskaren inte 
lägga ner tid på att i efterhand systematisera det inkomna materialet. Att 
sedan SPP-instrumentets sju formulär var så utformade att de skriftliga utsa-
gorna kunde levereras elektroniskt till forskaren allt eftersom formulären 
blev ifyllda gjorde att inga personliga besök behövdes göras av forskaren 
under insamlingsperioden. Inte heller behövde forskaren invänta att utred-
ningarna skulle avslutas innan analysen av materialet kunde ta sin början. 

Hög detaljrikedom avseende utredningsarbetets olika steg 
SPP är inte bara ett instrument för systematisk dokumentation, den vägleder 
också socialsekreterarna genom utredningsarbetet. Detta gav goda förutsätt-
ningar för att inte viktiga steg i utredningsarbetet skulle utebli. Den höga 
detaljrikedom som finns inbyggt i SPP-instrumentets struktur gjorde också 
att nyanser kunde synliggöras som annars skulle riskera att gå förlorade om 
materialinsamlingen varit mer ostrukturerad.  

Sätter fokus på kunskapsanvändningen i utredningsarbetet 
SPP-instrumentets primära fokus är socialsekreterarnas kunskapsanvändning 
i utredningsarbetet. Denna information inhämtades i socialsekreterarnas 
motiv till beslut. Att utgå från motiven för att ta reda på kunskapsanvänd-
ningen är SPP-instrumentets främsta styrka, då det innebär att socialsekrete-
rarna inte behövde separera sin beskrivning av sin kunskapsanvändning från 
det aktuella utredningsarbetet. 
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9.4.2 SPP-instrumentets begränsningar 
SPP-instrumentet bedömdes relevant i föreliggande studie då den erbjöd en 
systematik insamling av socialsekreterarnas kunskapsanvändning i utred-
ningsarbetet som inga andra instrument kunde uppvisa. Trots förtjänsterna 
har instrumentet också sina begränsningar. En del av dessa kunde förutses 
och därmed också förebyggas (se kapitel 5). Andra upptäcktes under studi-
ens genomförande. Under denna rubrik redovisas dessa nyupptäckta be-
gränsningar. 

Styrande struktur 
Som tidigare nämnts baseras SPP-instrumentet på traditionell utredningslo-
gik. Det har inneburit vissa förtjänster men också begränsningar då social-
sekreterarna har tvingats in i en förutbestämd redovisningsform för sin kun-
skapsredogörelse. På så sätt har socialsekreterarnas frihet varit begränsad. På 
vilket sätt detta påverkat socialsekreterarnas kunskapsredogörelse redovisas 
primärt i avhandlingen tre resultatkapitel.  

Begränsade utsagor 
SPP-instrumentet förutsätter en skriftlig dokumentation. Det har inneburit att 
socialsekreterarna tvingats att skriftligen redogöra för sina motiv till beslut. 
Detta har sannolikt inneburit en mer kortfattad och summarisk redogörelse 
än vad som varit fallet om socialsekreterarna muntligen redogjort för sina 
motiv. Detta intryck förstärks ytterligare av att socialsekreterarna i studien 
anger att en begränsning för deras val av kunskap är den knappa tid de har 
till förfogande för varje utredningsärende (se resultaten i kapitel 8).  

Svårt att kontrollera uttalandenas tillförlitlighet 
Socialsekreterarna förmedlar sina motiv och beslut i utredningsärendena via 
SPP-instrumentet, vilket innebär att forskaren inte har haft tillgång till det 
egentliga utredningsärendet. Utredningarna är försatta med sekretess, åtmin-
stone så länge utredningarna pågår. Detta gör att det inte funnits någon möj-
lighet för utomstående att ta del av den skriftliga dokumentationen som ut-
gör själva utredningsärendet.  

Respondenten måste ta stort ansvar för materialets tillblivelse 
Efter att SPP-instrumentets olika formulär översatts och modifierats till den 
svenska individ- och familjeomsorgens förutsättningar så överlämnades 
formulären till socialsekreterarna. De fick i uppgift att både fylla i formulä-
ren och sända de ifyllda formulären till forskaren elektroniskt. Även om de 
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hade tillgång till att ställa frågor till forskaren under insamlingsperioden så 
lämnades de i stort sätt ensamma med detta ansvar.  

Tidsödande för respondenten 
Att nedteckna tankar och överväganden i läsbar text kräver tid och engage-
mang. Det kräver att man sätter sig in i frågornas innebörd och att man sedan 
finner en adekvat form för sin redogörelse. Detta är en begränsning som alla 
självrapporteringsinstrument har och SPP-instrumentet är inget undantag. 

Möjligheten för uppföljande och tydliggörande frågor är begränsade 
Att socialsekreterarna skickade sina ifyllda formulär allt eftersom de var 
klara borde borga för att det fanns möjligheter för forskaren att kontinuerligt 
ställa uppföljande och tydliggörande frågor om formulärens innehåll. Detta 
visade sig dock inte så enkelt då aspekter som sekretess och det tidsödande 
ifyllandet av formulären begränsade möjligheterna till en direkt kommunika-
tion med socialsekreterarna.  
 

9.4.3 Några konsekvenser av SPP-instrumentets begränsningar 
SPP-instrumentets redovisade förtjänster och begränsningar har i olika grad 
påverkat studiens genomförande, omfattningen av denna påverkan finns 
redovisade i anslutning till avhandlingens tre resultatkapitel. Trots det vill 
jag här ytterligare peka på två konsekvenser som inte tidigare explicit redo-
gjorts för.  

SPP-instrumentet lämnar litet utrymme för reflektion 
Det finns en påfallande skillnad mellan hur tidigare forskning beskrivit bety-
delsen av socialarbetarnas egen erfarenhet och hur socialsekreterarna i denna 
studie har beskrivit den egna erfarenhetens betydelse. Vad denna skillnad 
beror på ges det inget svar på i materialet, dock kan det inte uteslutas att 
skillnaden delvis har att göra med hur materialinsamlingen har genomförts. 
SPP-instrumentet bygger på en föreställning att utredningsarbetet är en pro-
gressiv process som är överskådlig i alla sina delar. Klienten kommer till 
socialsekreteraren med ett problem och utifrån denna information vidtar 
socialsekreteraren ett antal förutsägbara steg som i slutändan skall leda till 
att klientens livssituation förändras. Den idealbild som SPP-instrumentet 
avspeglar har sannolikt påverkat i vilken omfattning socialsekreterarna do-
kumenterat sina ställningstaganden. Detta kan ha inneburit att socialsekrete-
rarna ibland valt att inte dokumentera det egentliga händelseförloppet eller 
inte angett de egentliga motiven till sina beslut. I majoriteten av de studier 
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som kommit fram till att socialsekreterarnas egen erfarenhet har haft en stor 
betydelse för deras kunskapsinhämtning har intervjuer varit den primära 
insamlingsmetoden. En möjlig tolkning är att det är den reflektion som en 
intervju innebär som är anledningen till skillnaden mellan denna studies 
resultat och de studier som utgått från intervjuer som datainsamlingsmetod. 
Intervjuerna ger socialsekreterarna möjlighet att reflektera efter handling i en 
interaktion med forskaren. SPP-instrumentet innehåller inget sådant inslag, 
den är mer direkt och den avkräver socialsekreteraren ett snabbt och be-
greppsliggjort uttalande om vilken kunskap som väglett dem. Att använda 
sig av intervjuer är dock ingen garanti för reflektion, det beror på hur inter-
vjun har genomförts samt hur forskaren har förhållit sig till respondenten i 
intervjusituationen. Detta förhållande innebär att det inte med någon säker-
het kan sägas att denna studie skulle leda till ett annat resultat, än det som 
föreligger, om intervjuer skulle ha gjorts istället för det valda SPP-
instrumentet. Dock är det väsentligt att peka på att en sådan möjlighet före-
ligger.  

Stor variation i hur socialsekreterarna har redogjort för sin kunskapsan-
vändning 
Resultatet av det material som SPP-instrumentet har genererat har visat att 
omfånget av socialsekreterarnas kunskapsredogörelse har varit högst varie-
rande. Ibland har socialsekreterarna redogjort för sin kunskap i långa och 
innehållsrika redogörelser och ibland har de bara redogjort för sin kunskap 
med några få och relativt innehållslösa begrepp. Denna variation har gjort 
analysarbetet bitvis mycket svårt.  

Det har bl.a. inneburit att jag ibland tvingat in socialsekreterarnas redogö-
relse i kategorier som de inte fullt ut motsvarar. Detta gäller i synnerhet för 
de redogörelser som varit korthuggna och för de redogörelser som omfattat 
flera och ibland motsägelsefulla påståenden. Trots det anser jag att de analy-
tiska avvägningar jag vidtagit har givit socialsekreterarnas kunskapsanvänd-
ning rättvisa. Jag är dock medveten om analysarbetets brister avseende detta 
och min förhoppning är att dessa tveksamheter framgår i de passager i studi-
ens resultatkapitel då dessa avvägningar har genomförts. 

 

9.5 Behovet av fortsatt forskning 
Denna studie syftar till att undersöka hur socialsekreterarna använder sig av 
kunskap i utredningsarbetet. För insamlingen av data har ett systematiskt 
dokumentationsinstrument använts (SPP). Erfarenheterna av studiens ge-
nomförande visar att förutsättningarna för att samla in ett ändamålsenligt 
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material avseende socialsekreterarnas kunskapsanvändning är problematiskt. 
Studiens resultat visar att problemet delvis är förbundet med det insamlings-
instrument som använts och delvis har det att göra med det komplicerade 
förhållande som råder mellan kunskap och handling och i förlängningen 
individens begränsade möjligheter att ge uttryck för sin kunskap.  

Trots dessa problem har ändå studien visat att den kunskapsarsenal som 
socialsekreterarna använder sig av i utredningsarbetet är omfattande och att 
deras kunskapsanvändning i hög utsträckning är situationsbunden. Dessa 
slutsatser kan i viss mån ses som ett svar på kritiken att socialtjänsten inte 
använder sig av kunskap i klientarbetet. Däremot bekräftas den tidigare 
forskningens kritik till att socialarbetare inte använder sig av forskningsre-
sultat som grund för sina beslut klientarbetet, åtminstone vad avser social-
sekreterares utredningsarbete. 

Studiens resultat visar alltså på behov av fortsatt forskning om socialsek-
reterares kunskapsanvändning. Till exempel vet vi idag lite om de kognitiva 
processer som utgör länken mellan den kunskap socialsekreterarna har och 
hur dessa kunskaper sedan omsätts i praktisk handling. Med ledning av de 
erfarenheter som framkommit i denna studie finner jag framför allt två an-
satser som nödvändiga för att öka vår kunskap om socialsekreterarnas kun-
skapsanvändning i utredningsarbetet.  

1) Studiens resultat visar att SPP-instrumentets förutsättningar för syste-
matisk insamling av socialsekreterarnas kunskapsanvändning är synnerligen 
goda, men att instrumentet också har brister. Detta gäller inte minst dess 
förmåga att komma åt mer omfattande redogörelser av socialsekreterarnas 
motiv till beslut i utredningsarbetet. Att utveckla SPP-instrumentet i den 
riktningen är därför väsentligt.  

2) Av studiens resultat framgår det också att de kategorier som valts för 
att synliggöra socialsekreterarnas kunskapsanvändning i utredningsarbetet är 
att betrakta som preliminära kategorier. För att öka vår kunskap om social-
sekreterarnas kunskaper och hur de används för att fatta beslut i utrednings-
arbetet är därför av vikt att dessa kategorier utvecklas ytterligare. Det är min 
förhoppning att resultatet av denna studie kan bidra till en sådan utveckling. 
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Between Knowledge and Action 

Social workers use of knowledge in investigation work 
 

The problem 
Social service agencies in Sweden as well as in other countries in the west-
ern world have been accused of not doing the job they are set out to do. The 
main critique is based on the assumption that social service agencies do not 
know what effect their interventions have on their clients. This situation is 
said to be a result of social workers not making use of scientific results in 
their everyday practice and that social service agencies do not make enough 
effort to evaluate their work. Studies in Sweden and the US have shown that 
social workers seldom (if ever) read or use results from scientific research 
that indicate the most effective interventions for particular kinds of social 
problems. Instead, social workers often use normative and loosely combined 
theory as the basis for their decisions.  

Even though many of these studies have shown that social workers sel-
dom refer to scientific knowledge, few have seriously tried to examine what 
kind of knowledge social workers really use. This study focused on social 
workers’ knowledge and how social workers use knowledge in their work 
with clients. The aim of this dissertation is to examine what motivation and 
knowledge considerations social workers use in their work with clients. The 
main research question is: 
How do social workers motivate their decisions and considerations in inves-
tigative work? 
 
The main research question can be divided into three separate questions: 
1) What knowledge do social workers use in investigations? 
2) How do social workers use knowledge to motivate their decisions in in-
vestigations? 
3) Why do they use this knowledge as a basis for their decisions? 
 
This study is based on the belief that social workers use knowledge in their 
everyday work, but that this knowledge is seldom expressed in writing. This 
study made use of a systematic instrument (SPP) that gathers information 
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about what knowledge social workers use in the problem solving process. 
Using this instrument, it is possible to examine social workers’ use of 
knowledge and at the same time understand why this knowledge is used in 
the problem solving process.  
 

Disposition 
In the first chapter, I discuss the present situation and the ongoing discussion 
on what should be the knowledge base in social work. From that point, I 
present my primary aim and research questions. The chapter ends up with a 
discussion of how the problem solving process is expressed in research. In 
chapter 2, I outline a number of theoretical perspectives on personal social 
service agencies and the role and objectives that agencies are set out to do. 
The aim of this chapter is to conceptualise knowledge and its organisational 
conditions in personal social service agencies. Chapter 3 consists of a pres-
entation of research concerning knowledge use in direct practice. In the first 
part of the chapter, I discuss different scientific perspectives on research in 
social work. From that point, the discussion leads into knowledge use in 
direct practice in general and social work in particular. The chapter ends 
with a presentation of some studies on how social workers reason in the 
problem solving process. Chapter 4 presents the theoretical framework of the 
study. This chapter consists of three parts: part one concerns Aristotle’s three 
forms of knowledge: theoria, techne and fronesis, in part two I discuss three 
different perspectives on knowledge; theoretical - practical, linguistic and 
socio-cultural. Part three in this chapter consists of a presentation of different 
theoretical assumptions about practical knowledge. Chapter 5 contains of a 
presentation of this study’s method. I motivate my selection of method and 
describe how I realized it in practice. In chapter 6, chapter 7 and chapter 8, I 
present my empirical findings and my analyses of these findings. The disser-
tation ends with chapter 9, where I summarise my findings and make the 
final theoretical assumptions. 
 

The context 
In the literature, social service agencies are often described as bureaucratic 
organisations. In this study, I concur with that perspective, but not com-
pletely. Social service agencies can also be described as professional organi-
sations. It is my understanding that social service agencies consist of both, at 
least when it comes to evaluating their credibility. According to Rothstein, 
one way to understand an organisation’s credibility is to find the organisa-
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tion’s main characteristics. One of the main characteristics of the bureau-
cratic organisation is that its credibility comes from its ability to follow regu-
lations. Social service agencies in Sweden are on an instrumental level 
guided by different social laws, like SoL, LVM and LVU. The agencies 
ability to apply to these laws is highly connected to their credibility. If it 
does not correspondingly operate on the basis of these laws, an agency can 
be questioned. However, this is not the only way for an agency to prove its 
credibility. A contrast to the bureaucratic organisation is the professional 
organisation where its credibility is derived from its ability to use scientific 
knowledge in everyday work. Social workers often meet complex situations 
in their work, and Swedish social laws cannot always be of assistance in 
regulating these situations. Social workers also need to be able to handle 
individual differences. For that task, they must also have professional credi-
bility. Therefore, this is where the social service agency also can be under-
stood as a professional organisation. For this reason, social workers also 
need to prove that they use scientific knowledge in their work.  

Even though professional knowledge is an important issue in social work, 
the fact that a social service agency is a bureaucratic organisation has special 
implications for organisational conditions. From this perspective, it is possi-
ble to characterize social workers roles as that of street-level bureaucrats.  
This standpoint means that social workers have a unique position compared 
with other middle-level bureaucrats.  
 

Theoretical framework 
This study deals with knowledge and how knowledge is used in social work 
practice. For this reason, the theoretical framework is about knowledge and 
how it can be used in practice. In the first part of this chapter, I discuss Aris-
totle’s understanding of knowledge.  

Aristotle divides knowledge into two parts, theoretical knowledge and 
practical knowledge. Theoretical knowledge is scientific, certain and univer-
sal. For Aristotle, this knowledge is understood as epistemic. Practical 
knowledge concerns everything that can be otherwise and which can there-
fore be influenced to change. Aristotle divides practical knowledge into two 
parts. Techne is the first kind of practical knowledge and deals with produc-
ing and making with the aim of this activity being found in the product. The 
second type of practical knowledge is phronesis, which deals with social and 
ethical matters. The aim is to produce good actions. All three of these 
knowledges are important in later understanding social work knowledge 
from an analytical perspective. Techne is the kind of knowledge that, in 
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many ways, is seen as the most important quality in social work practice. It 
is about having knowledge of what interventions produce the best results on 
a particular problem. In contrast phronesis, it is not about the product, it is 
about how the intervention is carried out. These two forms of knowledge 
combined provide a good characteristic of what social work practice is really 
about. However and unfortunately, the ethical aspect of social work is often 
missed when it comes to studies that focus on social workers knowledge.  

To study how knowledge is used in direct practice, it is necessary to 
make some statements about knowledge to reduce the field of inquiry. For 
that reason, I discuss some issues that narrow the field but, at the same time, 
are essential for this study. The first issue I discuss is the hierarchy between 
theoretical and practical knowledge. It is a common understanding in the 
western world that theoretical knowledge guides practical knowledge. First 
we think and then we act. I question this standpoint. Theoretical knowledge 
is important but there is not an absolute relationship between theoretical 
knowledge and practical use.  

The second issue discussed in this chapter concerns whether all knowl-
edge can be expressed or if some knowledge is and will forever be silent. I 
take my standpoint from the perspective that all knowledge, given the right 
circumstances, can be expressed. My line of argument begins with the 
speech event. The sender’s background, knowledge and aim on one side, and 
the addressee’s background, knowledge and aim are two aspects of the 
speech event. If these two actors are not comprehensive in these aspects, the 
communication between them can fail. On the other hand, if these aspects of 
communication are comprehensive the message between them is more likely 
to succeed. Another aspect of the linguistics of knowledge has to do with the 
nature of language. According to Molander, language can be either natural 
or artificial. Artificial language is formalised and, as such, it consists of a 
strictly and highly regulated rule system. In that sense, artificial language is 
fixed. Natural language, on the other hand, does not have these boundaries. 
Natural language is a product of human cultures and thus is under constant 
development. This means that new words can develop and old words can 
change into new meanings or disappear from cultural understanding. There-
fore, natural language has the capability of opening up new understandings 
on issues that we before could not express in words. It all depends on our 
intentions. 

The third issue discussed in this chapter concerns how we learn. To 
conceptualise the process of learning, I use a theoretical framework that has 
developed from Vygotsky’s culture-historical theory, namely the socio-
culture perspective. This perspective sees learning as a process of double 
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influence. From the small child through to adulthood we continuously influ-
ence and are influenced by our surroundings. The things we learn must be 
seen from the things that we learned earlier on. In that sense, our knowledge 
is an accumulation of what we have learned through our lives. That means 
that we cannot see knowledge apart from our understanding; in that sense, 
knowledge is conditioned by our former knowledge. In practice, this means 
that we are finite to the circumstances that surround us. This puts restrictions 
on knowledge use in direct practice. We have to make use of the knowledge 
that corresponds with the roles established in the practice in which we act. 

The last issue that the theoretical framework handles is how knowledge 
can be understood in direct practice. According to some theories, practical 
knowledge is our ability to follow roles. This ability is called “know how”. 
Other types of knowledge that are discussed in this part of the theoretical 
framework include “tacit knowing”, the relationship between knowledge and 
social patterns and theoretical transformation. All three of these aspects of 
practice knowledge are an important input into my final discussion of how 
knowledge is used in the direct practice of social work. 
 

Method and analysis 
The primary tool for my collection of data is an instrument that has been 
constructed and used by Professor Aaron Rosen from Washington Univer-
sity in St. Louis. Systematic Planned Practice (SPP) is an instrument that 
works as a decision support tool and has the capability of giving structure to 
practice guidelines for intervention. For this study, the instrument is used as 
a tool to gather social workers’ decisions and their motivations for these 
decisions in the social investigation process. The SPP instrument contains 
seven forms that concern different aspects of the social inquiry process. 
Forms one and two concern the social worker’s first meeting with the client 
and focuses on the definition of the problem, both from the social worker’s 
view and from the client. The third and fourth forms concern intermediate 
and final outcomes and the planned interventions to reach these outcomes. 
Forms five and six focus on limited range planning and the evaluation of 
these plans. The final form (form seven) focuses on outcome attainment. In 
all forms, the social worker is asked to describe decisions and the grounds 
upon which decisions are based. 

In total, sixteen social workers in three different social service agencies 
recorded twenty-one different client-cases according to the SPP-instrument. 
This data was gathered during a period of six months, from September 2003 
to February 2004.  
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Empirical findings 
The use of the SPP-instrument made it possible to find empirical findings 
that corresponded with the studies three research-questions. These where the 
primary results: 
 
What knowledge do social workers use in the problem solving process? 
Social workers documentation in the SPP-instrument shows that they made a 
total of 201 references to different kinds of knowledge during the 21 investi-
gations that they made during the six-month period that the study was going 
on. These references were made to back up the arguments behind the deci-
sions that the social workers made during the process. From the documented 
arguments, it was possible to uncover eight different kinds of knowledge: 
client statements, practice experience, laws/policies, education, other profes-
sions, colleague experiences and literature. Client statements were the kind 
of knowledge that was most frequently used (67 percent). Due to difficulties 
in making distinct categories, the client statement category was constructed 
as a multi-category. This category was confined to statements that repre-
sented social workers reflections on client situations without any reference to 
specific knowledge. The fact that this category contains the majority of the 
social workers statements shows that social workers in general find it hard to 
make concrete references to the specific kind of knowledge they use to back 
up their decisions in investigative work. Looking to other categories, the 
second most used knowledge was the knowledge that the social workers had 
gained from their own experience. Only three of the statements had refer-
ence to scientific results. This result corresponds with earlier studies of so-
cial workers use of knowledge showing that social workers seldom use sci-
entific results in their every day work. According to these studies, the most 
frequently used knowledge is the knowledge that comes from the social 
worker’s own practical experience. Due to this, it is surprising that only 15 
percent of the statements by social workers in this study referred to practical 
experience. Most likely, some of the statements found in the client statement 
category have been derived from social workers’ own experience. If we look 
at the results in a broader sense, it is likely that social workers in general 
have trouble expressing the grounds upon which they make decisions in 
problem solving processes. To some extent, this can be explained by the 
SPP-instrument’s lack of capacity to capture social workers’ expressions of 
knowledge, but not completely; there is enough evidence in theory that 
clearly shows that we are not always aware of what knowledge lies behind 
our actions. Moreover, this is also in evidence in this study.  
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How do social workers use knowledge to motivate their decisions in the 
problem solving process? 
To be able to answer this question, social workers’ statements have been 
analysed from their capacity to express how they use their knowledge in 
investigative work. The results from the analysis show that it is possible to 
identify four categories. Each of these categories represents different ways to 
use knowledge. The categories are: theoretical reflection, restrained use of 
knowledge, normative use of knowledge, and instrumental use of knowl-
edge. Theoretical reflection means that social workers use a theoretical ap-
proach. They make no actual reference to existing theory, but, upon closer 
examination, it is possible to detect some signs of theoretical assumptions. 
Restrained use of knowledge means that the social workers use knowledge as 
a tool to gain a better understanding of the client situations but in a very 
cautious way. Their use of knowledge is silent. Normative use of knowledge 
means that social workers motivate their decisions from normative assump-
tions. Their knowledge is expressed by their ability to blend normative val-
ues and theoretical understanding of the client situation. Instrumental use of 
knowledge is a more pragmatic way to use knowledge. In short, it means that 
social workers motivate their decisions by using the argument that the deci-
sion in hand is necessary for the accomplishment of another decision. In 
doing so, the social worker’s reflection on knowledge has little to do with 
the situation in hand. 

The results show that social workers use a wide range of different ap-
proaches when they use knowledge in practical decision-making. The most 
common uses of knowledge are theoretical reflection and instrumental use of 
knowledge. In both cases, these categories were used in over 30 percent of 
the decisions that were made during the problem solving process.  
 
Why do they use this knowledge as a basis for their decisions? 
The results show that social workers use different strategies to find out what 
knowledge they use in action. These strategies are not always something 
social workers reflect upon; it seems almost as if they are guided by routine 
or habit. In the empirical material, it was possible to identify eight different 
categories that together represent the different approaches that the social 
workers used to find the appropriate knowledge for action. These categories 
were divided in to two parts; part one was named judgement, and the second 
was named limitations. The five categories that were highlighted under 
judgement were: initial problem, values, education, descriptive and confir-
mation. The three categories that were highlighted under limitations were: 
limited time, rules/documentation routines and inspection. Social workers 
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perceived the last three categories as limiting their choice of knowledge, 
whereas the first five categories were a product of their own choice, even 
though they were not always a result of a reflective process. 

All together, the social workers’ choice of knowledge was not a result of 
well-established strategies, their level of awareness was modest during the 
actual search for knowledge. It was only after that they hade been confronted 
with the results from this study that they could reflect on their strategies to 
find relevant knowledge. 
 

Final conclusions 
This study shows that social workers use different approaches in their inves-
tigative work. By starting in the client’s described situation, they seek differ-
ent sources of knowledge that can provide some explanation of the client’s 
life-situation. The knowledge that they use consists of fragments of different 
sources of knowledge and these fragments are not necessarily compatible. 
Due to this, these social workers have difficulty translating their thoughts 
into writing.  

The social workers’ descriptions of how they use knowledge show that 
they use knowledge primarily in a theoretical reflective way and in an in-
strumental way. Their use of knowledge in an instrumental way indicates 
that investigative work can benefit from evidence practice. However, at the 
same time, the social workers frequent use of theoretical reflection shows 
that the investigative work also consists of theory, and, for those reasons, 
social workers also need theoretical understanding. The result also shows 
that social workers have to consider different circumstances in their search 
for relevant knowledge. 

The evidence presented in this study shows that the social workers use 
knowledge in many different ways, but that they have trouble expressing it. 
The study also shows that it is not easy to construct categories that include 
all the aspects of the social workers knowledge. I suggest that the task of 
finding categories that can reflect the social workers’ use of knowledge in a 
more accurate way is an important task for future research, and it is my hope 
that the primary findings in this study can be of use in such research. 
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Bilaga 1: Litteraturundersökningens sökord och de an-
vända databaserna och tidskrifterna 
 
 
Identifierade sökord (svenska): 
Kunskapsanvändning 
Utredningsprocess 
Beslutsprocess 
Socialt arbete 
Socialarbetare 
 
 
 

Identifierade sökord (engelska): 
Knowledge use 
Use of knowledge 
Problem solving process 
Ivestigation 
Assessment 
Decision making 
Social work 
Social worker 

 
Sökorden används både enskilt och i kombination med varandra i följande 
databaser och tidskrifter: 
 
 
Identifierade databaser (tid-
skrifter): 
Social Service abstracts 
Sociological abstracts 
Artikelsök 
 
Identifierade databaser (all-
männa): 
Libris 
 
Identifierade specifika tidskrif-
ter: 
British Journal of Social Work 
Research on Social Work Practice 
Nordisk Sosialt Arbeid 
Social Work Review 
International Journal of Social 
Welfare 
 

 
 
Förlagsdatabaser 
Social Sciences Citation Index 
(SSCI)  
Open Access Science Archives 
Social Sciences Citation Index 
(SSCI) 
Questia 
(http://www.questia.com/) 
 


