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Abstract 
The main focus of this thesis has been the activity development of social 
work practice. The thesis presents the construction of a theoretical frame for 
developing social work practice; namely, Interactive Activity-
Documentation model (IAD), and includes the process of testing and review-
ing the model. 

The thesis was based on an interactive research design, which involved 
the researcher and the practitioners in the development and testing of the 
model. The researcher constructed the IAD model based on theoretical con-
siderations concerning the characteristics of social work, the practice’s 
knowledge requirements, learning processes, reflexivity in relation to ac-
tions, the systematic documentation of actions and reflections and the need 
for an interactive process to enhance the usage of the model. 

The setting in which the testing and the development of the model took 
place was a family centre, an organization in which a social worker, a mid-
wife, paediatric nurses and preschool staff work together to coordinate serv-
ices for families with children. The material that was used during the testing 
and for the review of the model consisted of descriptions of the family cen-
ter’s aims, goals and objectives in a foundation document, continuous de-
scriptions and reflections of the practitioners’ actions, descriptions and re-
flections of how the families understand the practice, documents in which 
the content of the foundation document and the continuous descriptions and 
reflections from the practitioners and families are compared and notes from 
the practitioners’ discussions about the comparison. 

The study showed that the use of a model for activity development in so-
cial work practice provides the practitioners with the possibility to systema-
tize their documentation and the tools that they use in the development proc-
ess. Another finding in the study was the importance of dealing with explicit 
assumptions in the construction process. Explicit assumptions provide the 
opportunity to discuss the possibilities of the model and potential problems. 
The staff’s critical discussions concerning the resources of the organization 
revealed that, for example, time spent together with other staff members had 
a positive impact on the development process. The review also shows that 
development achieved by learning through reflection enhances critical think-
ing in social work practice. 
 
Keywords: social work practice, activity development, interactive research 
design, documentation, learning, reflection. 
Nyckelord: socialt arbete, verksamhetsutveckling, dokumentation, lärande, 
reflektion. 
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Kapitel 1 
 

Bakgrund och utgångspunkter 

Den här avhandlingen handlar om möjligheter och begränsningar för verk-
samhetsutveckling i det sociala arbetes praktik, närmare bestämt den praktik 
som sker inom och i anslutning till individ- och familjeomsorg. I avhand-
lingen diskuteras antaganden för konstruktion av en verksamhetsut-
vecklingsmodell samt vilka lärdomar om modellen och den aktuella verk-
samheten som utprovningen av modellen kan ge.  

Bakgrund 
Socialt arbete är en motsägelsefull praktik. Å ena sidan skall praktiker inom 
socialt arbete bistå människor i utsatta livssituationer, å andra sidan skall 
dessa praktiker till viss del kontrollera dessa människor (Denvall, 2001). 
Enligt Tops och Sunesson (2006) har socialt arbete utöver sin pedagogiska, 
stödjande och hjälpande funktion ett stort inslag av myndighetsutövande och 
social kontroll. I praktiken är det inte ovanligt att uppfyllelse av de mer kon-
trollerande målen går före klientens behov av stöd (Eriksson, 1999; Tops & 
Sunesson, 2006).  

Det sociala arbetet kan tolkas som ett arbete vilket grundas på antaganden 
om vad som är gott för människan, ett gott samhälle och relationen däremel-
lan. Det innebär återkommande komplicerade valsituationer främst för per-
sonalen (Banks, 2001; House & Howe, 1999). För att socialarbetaren ska 
veta om hon utför sitt arbete väl, måste hon kunna skilja mellan goda och 
mindre goda handlingar. Därför blir kunskap i det praktiska sociala arbetet 
som berör hur socialt arbete är tänkt att utföras och hur det utförs av bety-
delse för att utveckla praktiken. Det kan till exempel vara kunskap om hur en 
metod är avsedd att användas och hur den praktiskt används. Om man inte 
har kunskap om hur resultat utvecklats eller om vari möjligheter respektive 
tillkortakommanden ligger i en verksamhet, är det svårt att veta vad som 
kan/bör utvecklas för att göra praktiken bättre. 

Verksamhetsutveckling är idag av intresse inom både nationellt (Denvall, 
Karlsson, & Granlöf, 2003) och internationellt socialt arbete främst i diskus-
sion om kvalitet (Mulroy & Lauber, 2004; Wilson-Grau & Nunez, 2007), 
men även i relation till olika metoder för att öka kunskap om olika grupper 
inom det sociala fältet (Braithwaite et al., 2007; Etowa et al., 2007). Allt 
oftare formuleras också ett behov av att ha en planering för och resurser att 
granska och utveckla verksamheter inom socialt arbete i Sverige (jfr. Lind-
quist, 2006). Socialstyrelsen menar att det behövs mer kunskap om socialt 
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arbete för att kunna granska och värdera det som görs, hur det görs och re-
sultaten av det som görs (Socialstyrelsen, 2004). För att uppnå ett gott socialt 
arbete, krävs att man ger kunskapsutveckling och ett kontinuerligt lärande 
inom professionen en starkare ställning än tidigare (SoS 2000:12).Inom 
bland annat socialtjänsten synliggörs kraven på effektivisering och hög kva-
litet genom efterfrågan av mer kunskap om vilka resultat som olika insatser 
leder till (Blom & Morén, 2007). Detta leder i sin tur till en ökad efterfrågan 
på system och modeller för utvärdering, kvalitetssäkring och utveckling av 
verksamheter (K. Alexandersson, 2006; SOSFS 2000:15).  

Förändring och utveckling är processer som kontinuerligt framträder 
inom praktiken socialt arbete, vilket gör behovet av kompetensutveckling 
och verksamhetsutveckling viktigt (Angelöw, 2005). Det finns därför anled-
ning för praktiker i socialt arbete att planera för, hantera och skapa strukturer 
för att arbeta med utveckling i och av den egna verksamheten. Dessutom 
måste socialarbetare kunna anpassa sig till ett samhälle som präglas av snab-
ba förändringar, utan att för den skull ge avkall på den egna verksamhetens 
kärna. 

Mötet med praktiken 
Våren 1996 kom jag för första gången i kontakt med praktikers funderingar 
över sin kunskapsbas och utveckling av den egna verksamheten. Det var i 
samband med ett tvåårigt utvärderingsuppdrag av ett familjecenter. I upp-
draget ingick en intervju- och en enkätstudie samt en dokumentationsstudie. 

När jag efter avslutad utvärdering av familjecentret fick frågan av perso-
nalen om vi tillsammans kunde utveckla deras dokumentation till ett under-
lag för verksamhetsutveckling, så öppnades möjligheten till denna forsk-
ningsstudie. Personalgruppen vid familjecenter hade alla lång erfarenhet av 
att dokumentera. Det som dominerat i de olika yrkesspecifika dokumenta-
tionssystemen hade varit vad som hänt, vad som skall hända – vilka insatser 
som är tänkta, vem som skall utföra dessa och hur det sedan fallit ut. Perso-
nalgruppen önskade istället en dokumentation som var integrerad i 
verksamheten, som gav utrymme för mer öppna formuleringar om händelser 
och handlingar samt som hade utrymme för reflektion. Under samma period 
intresserade jag mig för teoridriven utvärdering (Chen, 1990), cykliska 
processer och kritisk realism (Kazi, 1998; Pawson & Tilley, 1997), peda-
gogisk dokumentation (Lenz Taguchi, 1997, 2000) samt interaktiv forskning 
(Reason, 1994; Reason & Rowan, 1981). 

Personalens önskan kombinerad med mitt forskningsintresse resulterade i 
ett samarbete som innebar att under perioden 1999-2001 utveckla och utpro-
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va den modell som kommit att kallas Interaktiv verksamhetsdokumentation 
(IVD). 

I följande avsnitt beskrivs fenomenet verksamhetsutveckling och i an-
slutning till det presenteras några modeller för verksamhetsutveckling samt 
deras begränsningar och förtjänster. Avsnittet avslutas med en kort introduk-
tion till IVD-modellen. 

Vad är verksamhetsutveckling 
Utveckling av verksamheter är ett område som berörs inom många akade-
miska ämnesområden. I nästan varje ämne som är nära sammanbundet med 
en praktik, lyfts utveckling och förändring av verksamheter fram. Detta gäll-
er verksamheter som är del av såväl offentlig sektor som det privata närings-
livet (K. Alexandersson, 2006; Blom & Morén, 2006; Folkesson & Olsson, 
2001; Goldkuhl & Röstlinger, 1998; Holmer, 2003). Seigerroth (2003) näm-
ner i sin avhandling, med referens till Warner W Burke1, att det inte finns 
någon allomfattande teori för verksamhetsutveckling och organisationsför-
ändring. Främsta orsaken till det är att området är ganska ungt (1960-talet) 
och att det studeras inom många olika discipliner. På denna punkt liknar 
verksamhetsutvecklingsfältet utvärderingsområdet. Både verksamhetsut-
veckling och utvärdering är sådana områden som beforskas i anslutning till 
andra områden. I Seigerroth (2003) nämns att verksamhetsutveckling stude-
ras inom ämnesområden som organisationsteori, arbetslivsvetenskap, psyko-
logi, sociologi osv. I föreliggande avhandling illustreras denna spridning i 
det att källorna som används kommer från många olika ämnesområden. 

Några idéer bakom begreppet verksamhetsutveckling 
Verksamhetsutveckling innebär utveckling av en befintlig verksamhet och i 
vissa fall utveckling av en ny verksamhet (Ö. Ohlsson, Löfström, & Johans-
son, 2000). Det sker oftast utifrån en sammanfattad bedömning av en verk-
samhets genomförande och resultat, och innebär att nya arbetssätt och ar-
betsformer utvecklas och införlivas i praktiken om de visar sig användbara. 
Utveckling av en verksamhet innebär idealt sett att kunskap och handling 
förändras tillsammans, det vill säga via handling blir kunskapen synliggjord 
vilket leder till utveckling av handling. Men utveckling kan även ske genom 
reflektion och gemensamma beslut (Goldkuhl & Röstlinger, 2005). Det finns 
också tankar om att det är fördelaktigt om utvecklingen leder till att ifråga-
sätta arbetssätt, mål och syften (Argyris & Schön, 1996; Seigerroth, 2003). 

                                                        
1 Burke, W Warner (1994) Organizational Development - A Process of Learning 
and Changing, Wesley: Addison. 
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I anslutning till planering för och hantering av utveckling finns det ofta krav 
på att utveckling skall leda till effektivare verksamheter med god kvalitet. 
Begreppet verksamhetsutveckling kan alltså sägas vara nära besläktat med 
begrepp som kunskapsutveckling, kompetensutveckling, kvalitetsutveckling 
och verksamhetsförändring. Kunskapsutveckling kan ses som en process 
som bygger på att idéer och information om ämnen viktiga för en verksam-
het sprids. I förhållande till kunskapsutveckling nämns ofta kompetensut-
veckling därför att tanken oftast är att utveckla kunskap och därigenom 
kompetens hos personer verksamma i en verksamhet. I många fall är syftet 
med utveckling av verksamheter att förbättra det arbete som skall utföras. 
Kvalitetsutveckling ses alltså ofta som syftet med verksamhetsutveckling 
(jfr. Seigerroth, 2003). Inte sällan finns även tanken om ett utvecklat lärande 
i organisationen och i verksamheten som del i processen (Senge, 2000). 
Dock är det enligt Denvall (2001) långt ifrån klarlagt vad som menas med en 
lärande organisation. Han menar att det istället finns en vision om en verk-
samhet som hela tiden lär av erfarenheter för att hela tiden förbättra sin verk-
samhet. En lärande organisation är enligt Denvall (2001) en förutsättning för 
kunskapsbildning inom socialt arbete. 

I diskussionen om dessa begrepp bör också begreppet verksamhetsför-
ändring nämnas. Verksamhetsutveckling och verksamhetsförändring är båda 
begrepp som används för att benämna en process som avser ta en verksam-
het från ett förhållande till ett annat. Trots att båda begreppen används för att 
beskriva samma process beskriver de genom tilläggen till begreppet 
”verksamhet” olika typer av processer. Utveckla betyder ”att omvandla till 
något mer komplicerat eller omfattande och vanligtvis mer värdefullt” 
(Nationalencyklopedin, 2006b) och förändra betyder ”åstadkomma andra 
egenskaper hos en företeelse” (Nationalencyklopedin, 2006a). I den fortsatta 
texten kommer huvudsakligen begreppet verksamhetsutveckling att använ-
das, då jag avser den process i verksamheter i vilken verksamheten omvand-
las till något mer omfattande och komplicerat och vanligtvis mer värdefullt. I 
vissa fall kommer de övriga begreppen att diskuteras, men då främst hur be-
tydelsen av dessa begrepp berör verksamhetsutveckling som process. 

Organisering av verksamhetsutveckling 
En verksamhetsutvecklingsprocess kan vara mer eller mindre organiserad. 
Den kan ske via en specifik struktur som en modell, men även i form av en 
mindre strukturerad process där personer i verksamheten utvecklar olika de-
lar ensamma eller tillsammans (jfr. Seigerroth, 2003). Processen kan vara 
initierad av personer som befinner sig på olika nivåer i förhållande till verk-
samheten såsom enskilda personer eller grupper av praktiker, ledning eller 
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politiker. Fördelarna med att systematisera verksamhetsutveckling via till 
exempel en modell ligger i att man får en systematik som bidrar till över-
blickbarhet av utvecklingen. Därtill förenklas arbetet med att granska ut-
vecklingen samt vad utvecklingen bidragit med om man använder en modell. 
Dock förutsätter utvärderingsmöjligheten att modellen är väl beskriven både 
vad gäller bakomliggande antaganden och hur modellen används i den aktu-
ella verksamheten (Seigerroth, 2003). 

Det finns ett flertal typer av modeller som används för verksamhetsut-
veckling. Ett exempel utgör de modeller som utarbetats inom Institutet för 
kvalitetsutveckling (SIQ) och The European Foundation for Quality Mana-
gement (EFQM). I de modellerna sätts relationen till kunden, kundens be-
hov, efterfrågan och kundens tolkade behov i centrum. Modellerna är inrik-
tade på systematisk utveckling av verksamheter via mätning och utvärdering 
av ledning och medarbetares insatser i verksamheter i relation till kunden 
(SIQ, 2006a, 2006b). Tanken bakom modellerna är att ge organisationer 
möjlighet att själva utvärdera och förbättra sin verksamhet. Inom ramen för 
modellerna arbetar man främst med de grundläggande värderingarna i verk-
samheten för att skapa insikt om hur den egna verksamheten fungerar (SIQ, 
2006b). I vissa fall används även en generisk organisationsmodell, vilken 
bistår ledning och medarbetare i att rikta in sina frågor mot viktiga områden 
i verksamheten såsom kunder, medarbetare och processer (Goldkuhl & Röst-
linger, 1998, 2005; SIQ, 2006a, 2006b). När modeller för verksamhetsut-
veckling sätts samman med en generisk beskrivning av verksamheten, lyfts 
kunskap om förutsättningar och om genomförande i relation till verksamhe-
tens innehåll fram (Goldkuhl & Röstlinger, 2005). Den information som lig-
ger till grund för utveckling av verksamheten insamlas oftast genom doku-
mentation, via måldokument med beskrivning av grundläggande värderingar 
i verksamheten, intervjuer och/eller enkäter till medarbetare om hur man 
upplever att man genomför sitt arbete i relation till kundens förväntningar. 

Modeller för utveckling av socialt arbete 
Vid den tid då denna studie påbörjades fanns modeller som har som delmål-
sättning att utveckla verksamheter, några av dem används även i dag. Jag har 
valt att använda begreppet delmålsättning eftersom ingen av de modeller 
som presenteras har eller har haft som enda målsättning att bistå verksam-
hetsutveckling. Begreppet modell används här som samlingsbegrepp för 
modeller och strukturerade utvecklingsprocesser.  

Modellerna har både likheter och olikheter, därför är det inte helt enkelt 
att gruppera dem. De bygger på olika antaganden och utgår från olika meto-
der vilket ger dem olika inriktning samt ger möjlighet till att synliggöra olika 
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delar av det sociala arbetet. I vissa av modellerna som presenteras används 
någon eller några datainsamlingsmetoder såsom enkäter, intervjuer eller ob-
servationer. I andra används sådana former som är vanliga vid renodlade 
utvärderingar såsom brukarrevision, kollegialbedömning eller självvärdering 
till exempel peer-review. Förutom någon form av datainsamlingsmetod an-
vänds även någon typ av dokumentationsmetod. Det kan vara dagböcker, 
nätverkskartor, reflektionsprotokoll. Inte i någon av de publikationer (se pre-
sentationen nedan) jag kommit i kontakt med har film eller foto används som 
dokumentationsform. I vissa fall har utvecklingsprocesserna och modellerna 
fått ett namn som oftast är en förkortning av det syfte som finns med den-
samma. 

Trots olikheterna mellan modellerna har jag för denna avhandlings syfte 
delat in presentationen av modellerna i tre typer. Den första typen har som 
huvudsyfte att bistå praktiker i bedömning av brukares situation och föränd-
ring, den andra typen att bidra till värdering och utveckling av verksamheter 
och samlade inom den tredje typen finns modeller som primärt syftar till att 
utveckla till exempel IT-system men där utvecklingsprocessen även lett fram 
till verksamhetsutveckling. Efter presentationen av modellerna diskuteras 
förtjänster och begränsningar med modellerna. 

Bedömningsinriktade modeller 
Modeller av den första typen är Addiction Severity Index (ASI) (Engström, 
2005), DOK-systemet där SiS-DOK IKM-DOK och ADAD ingår (Jenner & 
Segraeus, 2005), Dokumentation Utvärdering Resultat (DUR) (J.-H. Hans-
son, 2003; Larsson, 2002, 2005; Sociala resursförvaltningen, 2003; Törn-
qvist, 2004), Barns Behov I Centrum (BBIC) (Socialstyrelsen, 2007) och 
Integrerad Utvärdering inom välfärdsverksamheter (IUS) (K. Alexandersson, 
2006; Sandell, 2003). Exempel på liknande modeller inom sociala omsorgs-
sektorn är SAMSPRÅK (J.-H. Hansson, 2003) och Sofia Vård och Om-
sorgssystem (Sofia Omfale) (Hedström, 2004). Nedan följer en kort beskriv-
ning av dessa modeller. 
 
• ASI är ett system inom missbruksvården där man använder strukturerad 

intervju för att tillsammans med klienten tydliggöra klientens problem-
bild samt för att ge underlag för dokumentation, utredning och behand-
lingsplanering (Engström, 2005). 

• DOK-systemet är ett system för dokumentation av klienter och insatser 
inom missbruksvården i Sverige och finns i två versioner, en för enheter 
som tillhör Statens institutionsstyrelse (SiS-DOK) och en för behand-
lingsenheter med andra huvudmän (IKM-DOK). Dessutom finns syste-
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met ADAD (Adolescent Drug Abuse Diagnosis) som används istället för 
DOK-systemet i de fall klienten är en ungdom (Larsson, 2002). DOK 
skall kunna användas som grund för behandlingsplanering för den en-
skilde klienten och för självutvärdering på den enskilda behandlingsen-
heten. Dessutom skall systemet kunna ge underlag för kunskapsutveck-
ling inom missbruksvården samt ge en grundläggande information både 
nationellt och för EU-ändamål (Jenner & Segraeus, 2005). 

• DUR är en modell för systematisk dokumentation och utvärdering av 
resultat i det sociala arbetet inom socialtjänstens individ- och familjeom-
sorg och flyktingenheterna (Larsson, 2005). Det främsta syftet med 
DUR är att skapa en systematisering av dokumentation och utvärdering 
av resultat (J.-H. Hansson, 2003). I DUR kartläggs brukares livsområden 
för att ge en bild av hans eller hennes situation när utredningen startar, 
hur den utvecklas och vad som har skett när ärendet avslutas. Därefter 
skattas de olika livsområdena utifrån hur viktiga och hur problematiska 
de är. Skattningen görs av både brukare och socialsekreteraren (Sociala 
resursförvaltningen, 2003). DUR skall vara ett verktyg för personal att 
utvärdera insatser för personer och grupper genom att på ett systematiskt 
sätt samla dokumentation om insatser och resultat (Sociala resursför-
valtningen, 2003). 

• BBIC är ett handläggnings- och dokumentationssystem med fokus på 
barns behov. Med hjälp av sju behovsområden kartlägger t ex socialsek-
reteraren barnets behov. Utifrån behovsområdena får socialsekreteraren 
möjlighet att skapa sig en bild av barnets fortlöpande utveckling och be-
hov av insatser. Dokumentationen som sker i BBIC skall sedan användas 
för utrednings-, planerings och uppföljningsarbete. I slutrapporten från 
BBIC-projektet beskrivs BBIC även vara ett verktyg för verksamhets-
planering, kontroll och verksamhetsuppföljning av administrativ perso-
nal och chefer (Socialstyrelsen, 2007). 

• IUS är en modell inom vilken man skall kunna undersöka människors 
livssituation, förändringsbehov, faktiska förändringar och måluppfyllelse 
samt olika insatser och förändringsaktörer. IUS utvecklades mellan slu-
tet av 1990-talet och början av 2000-talet och är genom sin möjlighet till 
lokal anpassning av formulären för den löpande dokumentationen till 
viss del standardiserad och till viss del anpassningsbar. IUS beskrivs 
som ”en modell för en integrerad, kvalitativ och kontinuerlig behovs- 
och resultatanalys i vård-, omsorgs- och behandlingsverksamhet.” (K. 
Alexandersson, 2006, s. 19). Grunden är kartläggning och uppföljning 
av klientens situation som sker i dialog med berörda klienter och doku-
menteras i en lokalt utformad mall eller i ett datapraogram. Inom ramen 
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för IUS finns även det uttalade syftet att efter cirka 3 år efter det att man 
börjar använda IUS kunna använda utvärderingarna av individnivån för 
verksamhetsplanering och verksamhetsuppföljning (Sandell, 2003). 

 
Inom äldreomsorg lyfts främst två modeller fram som grund för verksam-
hetsutveckling SAMSPRÅK och Sofia Omfale. 

• SAMSPRÅK var ett projekt inom Socialstyrelsens äldreenhet. Syftet 
med SAMSPRÅK var att skapa instrument för praktik och forskning 
att beskriva behov/funktioner, insatser/åtgärder samt utfall/kvalitet 
inom äldreomsorg där det förelåg stort omvårdnadsbehov (J.-H. 
Hansson, 2003). 

• Sofia Omfale var utvecklat för att stötta handläggare och lednings-
personal på olika nivåer inom kommunen. Således kan systemet an-
vändas inom olika verksamheter. Inom systemet finns funktioner för 
hantering och verkställande av ärenden inom socialtjänstlagen, LSS 
och färdtjänstlagen. Systemet syftade även till att kunna stödja verk-
samhetsutveckling (Hedström, 2004). 

Utvärderingsinriktade modeller 
Modeller av den andra typen, med syfte att bidra till värdering och utveck-
ling av verksamheten, visade sig vid min genomgång vara av mer skiftande 
karaktär. Vissa av dem var främst inriktade på brukares upplevelser av verk-
samheten såsom till exempel: 

• Brukarstyrd Utvärdering och KvalitetsUtveckling (BUKU), som är 
utarbetad för att lyfta fram utvecklingsstördas syn på den verksam-
het inom vilken de befinner sig (Glad & Gustafsson, 2007). 

• Kvalitetsinstrumentet QUEST, är ett instrument för att lyfta fram 
kvaliteten i gruppbostäder utifrån brukarens upplevelser. Målet är att 
nå ett helhetsperspektiv på kvalitet inom den aktuella gruppbostaden 
(Glad & Gustafsson, 2007). 

• Brukardeltagande I KVAlitetsutvärdering (BIKVA), som är en dia-
log- och lärandeorienterad utvärderingsmodell inriktad mot brukares 
upplevelser av en verksamhet (Krogstrup, 2003). 

 
Ytterligare två exempel på brukarutvärderingar som avser att bidra till 
utveckling av kvalitet och bidra till utveckling och förändring av 
verksamheter är Klientbaserad kvalitetsgranskning av socialtjänsten 
(Eriksson, 1999) samt den modell som beskrivs i Kvalitet för brukare: 
frivilligt socialt arbete ur ett brukarperspektiv (Jess, 1998) som är avsedd för 
ideella organisationer. Viktigt är att åter påpeka att dessa är systematiserade 
metoder som har som syfte att bistå en process i vilken man avser att 
kartlägga problem, följa upp åtgärder och ge förslag på förändringar (Printz, 
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der och ge förslag på förändringar (Printz, 2003). Dock menar Printz (2003) 
att dessa bedömningsinstrument kan användas för att jämföra olika verk-
samheters insatser och ger på så sätt möjlighet till uppföljning på både indi-
vid, grupp och organisationsnivå. Ytterligare modeller inom den andra typen 
är inriktade mot att samla in information om personalens kompetens 
och/eller relationen mellan insatser och resultat för att avgöra hur verksam-
heten utvecklats. Exempel på den typen av modeller är Kompetenstrappan 
(Lindquist, 2006), Självvärdering inom DELTA-samverkan (Allebeck et al., 
2001) och EVA-projektet (Dalin, 2006), KAIMeR-modellen (Blom & Morén, 
2007)2 samt den praktikgeneriska modellen (Goldkuhl & Röstlinger, 1998, 
2005). 

Systemutvecklande modeller 
Den tredje typen av modeller är sådana som innehåller systematiserade pro-
cesser där viss verksamhetsutveckling skett som spin-off effekt av arbete 
med andra delar av och i en verksamhet. Av dessa modeller finns inte så 
många exempel, men ett är arbetet med utveckling av ett IT-stöd för om-
sorgsplanering, genomförande och omsorgsuppföljning i Linköpings kom-
mun (Hedström, 2004). Förutom syftet att utveckla ett IT-stöd fanns syftet 
att stärka vårdbiträdenas roll och förmåga till handling. SÅVA, som IT-
stödet kallas, ledde förutom till ett systematiserat IT-baserat dokumenta-
tionssystem till att personalen utvecklade sin verksamhet. Främst utvecklade 
personalen sitt verksamhetsspråk via dialog och diskussion om begreppsan-
vändning inom verksamheten. Dessutom ökade graden av diskussion om 
användning av begrepp, rutiner och dokument under utvecklingen av IT-
stödet. Författarna anger betydelsen av deltagande av dem som skall använ-
da systemet (participatoriskt arbetssätt) och det iterativa arbetssättet som 
betydelsefullt för resultatet (Hedström, 2004). 

Förtjänster och begränsningar med modellerna 
Det man övergripande kan se som förtjänster med modellerna är att de ger 
fördjupad kunskap om vissa delar av socialt arbete som kan bidra till be-
dömningar samt till uppföljning, utvärdering och utveckling som berör 
främst individnivån. Inom IUS finns möjligheten att relatera information på 
individnivå till verksamhetens mål och syften. I KAIMeR-modellen och den 
praktikgeneriska modellen finns även potential att ställa dokumentation av 

                                                        
2 Under tiden 2002-09-01 till 2004-12-31 nyttjades KAIMeR modellen och IVD-modellen 
sida vid sida i projektet Kunskapsbaserad socialtjänst vid Individ- och familjeomsorgen i 
stadsdelen Limhamn-Bunkeflo, Malmö stad (Kjärkner & Rosenlund, 2005). 
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individnivån i relation till de förutsättningar och begränsningar som finns i 
verksamheten. 

Det som generellt kan ses som begränsning med modellerna är att den 
kunskap som de bidrar till att samla in inte fullt ut kan bidra till utveckling 
på verksamhetsnivån, eftersom de är inriktade på information om individni-
vån och inte på hur processer i en organisation ser ut. Kunskap om till ex-
empel hur samverkan med andra verksamheter fungerar, hur ledningen för-
delar arbetet, hur beslutsprocesserna inom personalgruppen ser ut och funge-
rar saknas när man endast samlar information på individnivån. När man inte 
samlar in löpande information om verksamhetens förutsättningar att genom-
föra aktiviteter begränsar man möjligheterna att avgöra om förändring och 
utveckling skall genomföras på individnivå eller på organisationsnivå. Ett 
exempel är resultatet av användningen av modellen Sofia Omfale som visade 
att användare av systemet inte anser att systemet har möjligheten att stödja 
verksamhetsutveckling eftersom systemet inte stöder jämförelse mellan olika 
verksamheter och ej heller kan ge mer övergripande information om händel-
ser (Hedström, 2004). 

Ytterligare en begränsning i de modeller som presenterats är att de mer 
eller mindre har formerna av färdiga modeller och tekniker som praktiker 
ska använda i sin verksamhet. Strävan efter enhetliga möjligheter att jämföra 
insatser och verksamheter kan ha lett till att man använder standardiserade 
tekniker för bedömning av insatser för brukare och för utveckling av verk-
samheter. Karin Alexandersson (2006) har i sin avhandling studerat vilka 
förhållanden som främjar respektive hämmar genomförande av metoder för 
systematisk dokumentation, uppföljning och utvärdering. Hon inriktar sig på 
ASI med och utan datorstöd samt IUS med och utan datorstöd. Resultatet 
från studien visar att en modell för systematisk dokumentation som till viss 
del är utformad lokalt i praktiken, som IUS är, kommer till användning i 
större utsträckning än standardiserade formulär (K. Alexandersson, 2006). 
Vill man att modellen som valts skall användas i verksamheten är det alltså 
viktigt att den har skapats i praktiken och kanske även i enlighet med prakti-
kernas intressen (se t ex Jenner & Segraeus, 2005). 

 
Ovanstående diskussion kan sammanfattas i följande tre punkter: 

1. I syfte att öka förståelsen för hur och varför en specifik verksamhet 
fungerar eller icke fungerar bör dokumentationen inom en verksam-
het berör både individ-, grupp- och organisationsnivån. 

2. I syfte att kunna avgöra vad, hur och varför något i en verksamhet 
skall förändras är det fördelaktigt om man även beskriver verksam-
hetens förutsättningar och begränsningar. 
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3. I syfte att skapa delaktighet i systematisk dokumentation, utvärde-
ring och uppföljning i en verksamhet är det fördelaktigt om det sy-
stem, den modell som skall användas är skapad i praktiken men även 
i enlighet med praktikernas intressen. 

 
Det här pekar på att man troligen behöver kunskaper om vilka sammanhang 
och förutsättningar som finns för att bedriva socialt arbete om man vill förstå 
processer på organisationsnivå. Om syftet dessutom är att den modell eller 
det arbetssätt som man tänker sig att använda för att förstå processer på or-
ganisationsnivån skall vara en del av den dagliga praktiken, måste man fun-
dera över hur man ska genomföra arbetet med modellen. 

Kort introduktion till IVD-modellen 
IVD-modellen som utvecklades inom ramen för det här forskningsprojektet 
avser att komplettera övriga modeller i socialt arbete. De förtjänster och be-
gränsningar i befintliga modeller utgjorde tillsammans med forskning om 
modellkonstruktion (se kapitel 7) samt forskning om teoridriven utvärdering 
(Chen, 1990; Kazi, 1998) utgångspunkt för konstruktionen av IVD-
modellen. De likheter som man kan se mellan IVD-modellen och de presen-
terade modellerna är främst att de alla har som övergripande syfte att utveck-
la någon eller några delar av det sociala arbetet samt att de är uppbyggda 
med någon form av systematik baserad på dokumentation. Det som generellt 
skiljer IVD-modellen från de övriga modellerna är att den är konstruerad i en 
interaktiv forskningsstudie, att den avser att ge kunskap om individ-, grupp- 
och organisationsnivå samt att den baseras på ett antal uttalade antaganden. 

Utgångspunkter för studien och modellen 
När denna studie påbörjades var det enligt Socialstyrelsen ovanligt med ett 
system för kontinuerligt tillvaratagande och spridande av befintlig kunskap 
och kompetens där praktiker medverkar i utformningen inom yrkesverksam-
heten socialt arbete (se t ex SoS 2000:12). I syfte att utveckla verksamheter 
inom socialt arbete kan således ses som en fördel att systematisera kunskap 
om olika områden och att tydliggöra de underliggande antaganden som den 
tänkta modellen baseras på (se t ex Seigerroth, 1998; 2003). Argumentet för 
det är att man har större möjlighet att avgöra om: 

• problem i utvecklingsprocessen beror på den modell man använt el-
ler något inom verksamheten 

• lyckade delar i utvecklingsprocessen beror på den modell man an-
vänt eller något inom verksamheten 

• modellen är relevant i förhållande till verksamhetens inriktning. 
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Vilka utgångspunkter bör man då använda för att skapa en verksamhetsut-
vecklingsmodell? I följande del beskrivs kortfattat de utgångspunkter som 
legat till grund för studien och således även för konstruktionen av IVD-
modellen.  
 
1. Klargörande av socialt arbete som praktisk verksamhet 
När man vill utveckla verksamheter i socialt arbete kan det vara en fördel att 
ta hänsyn till såväl verksamhetens innehåll som dess förutsättningar och 
möjligheter att utvecklas. Att ta hänsyn till verksamhetens innehåll handlar 
om att klargöra verksamhetens karaktär. Det handlar ofta om att lyfta fram 
antaganden om vilken typ av verksamhet som utvecklingen skall genomföras 
inom. I modeller för verksamhetsutveckling finns beskrivningar av verk-
samheternas karaktär oftast med som outtalade inslag (Goldkuhl & Röstlin-
ger, 1998). Om man inte tydliggör vilken typ av verksamhet som utveck-
lingen skall komma att ske inom är det svårt att se om en vald modell är re-
levant. Klargörande av verksamheten möjliggör även diskussion om vilka 
alternativa modeller man skulle kunna välja.  

För att man ska veta om det kunskapsunderlag man använder sig av i ut-
vecklingen är av rätt typ, tillräckligt innehållsrikt givet verksamhetens be-
hov, berör rätt nivå (individ-, grupp- eller organisationsnivå) samt om det är 
användbart för ett verksamhetsutvecklande syfte, bör man även tydliggöra 
kunskapsbehovet i praktiken. 

 
2. Kunskapstyper för praktiken 
I en praktik som socialt arbete med olika verksamhetsområden kan synen på 
vilken kunskapstyp som bäst motsvarar kunskapsbehoven i praktiken skilja 
sig åt. För att kunna veta vad man ska utveckla och hur man ska utveckla det 
är det en fördel om den kunskap som man avser utveckla motsvarar de kun-
skapsbehov som finns i praktiken.  
 
3. Förtydligande av lärande i praktiken 
I grunden finns tanken om att verksamhetsutveckling ska baseras på kunskap 
om dels förutsättningar, genomförande och resultat i verksamheten, dels in-
formation och omdömen som skapas internt eller externt genom planerade 
och spontana värderingar (jfr. Seigerroth, 2003). Både externa och interna 
bedömningar kan utgöra underlag för att skapa lärande för utveckling av en 
praktik. Dock är det främst löpande interna bedömningar, baserade på kon-
kreta erfarenheter i arbetet som ses som en viktig källa för verksamhetsut-
veckling (Goldkuhl & Röstlinger, 2005). I syfte att skapa en verksamhetsut-
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vecklingsmodell för socialt arbete är det en fördel att diskutera vilket lärande 
som kan bidra till den kunskap som behövs för utveckling av socialt arbete. 
 
4. Metoder för lärande 
Kunskap om olika metoder som kan användas som grund för en verksam-
hetsutvecklingsmodell ger en möjlighet att välja de metodkomponenter som 
bedöms som lämpliga (Lind, 1996). Mot bakgrund av resonemangen om 
vilket lärande som bidrar till utveckling i praktiken, bör man således diskute-
ra vilka metoder för lärande som är mest lämpliga att använda givet den typ 
av lärande man vill utveckla. 
 
5. Systematisering av kunskap 
Systematisering av kunskap ger möjlighet att se verksamhetens utvecklings-
process samt bidrar till synliggörande av erfarenheter inom verksamheten. 
Därtill ger kunskap om de systematiseringsverktyg som avses användas färre 
problem när kunskap om processen skall överföras till andra (Avdic, 1999), 
eftersom man då vet vad man samlat in, hur man gjort det och varför. Därför 
är det en fördel att diskutera vilka verktyg man skall använda för att syste-
matisera information, lärande och kunskap i syfte att utveckla verksamheten. 
 
Den modell (IVD-modellen) som utvecklades och utprovades inom den här 
forskningsstudien, är ett försök att skapa en modell för verksamhetsutveck-
ling av socialt arbete baserad på tydliggjorda antaganden som diskuteras 
fram i följande kapitel utifrån ovanstående fem utgångspunkter. 

Studiens syfte och frågeställningar 
Att i efterhand beskriva en forskningsstudie kan ge bilden av ett linjärt arbe-
te, men så är inte fallet. Studien startade ur två idéer. Den ena idén kom från 
praktiken och berörde möjligheter till förbättring av dokumentationen för att 
kunna använda den för att utveckla sin egen verksamhet. Den andra idén 
kom från mig som forskare och berörde hur man kan skapa en modell för 
verksamhetsutveckling i praktiken. Dessa båda idéer sammanfördes till det 
övergripande syftet att utveckla, utprova och granska en modell för verk-
samhetsutveckling i socialt arbete.  

Studiens syfte är således att utveckla en teoretisk ram (antaganden, be-
grepp och verktyg) för en modell för verksamhetsutveckling i socialt arbete, 
utprova modellen i praktiken och därmed även granska modellen med avse-
ende på dess möjligheter att bidra till utveckling i socialt arbete. Därmed 
finns det tre viktiga frågeställningar för studien.  
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1. Vilka antaganden kan vara giltiga som utgångspunkter för en modell 
för verksamhetsutveckling i socialt arbete? 

 
2. Vilka lärdomar om modellen ger en praktisk utprovning av den? 

 
3. Vilka lärdomar om verksamheten ger en praktisk utprovning av mo-

dellen? 
 
Frågeställningarna skall ses som överlappande, då den praktiska använd-
ningen av en modell är beroende av vissa antaganden om hur en modell bör 
vara strukturerad och bör fungera. Därutöver beror de grundläggande anta-
gandena för utvecklandet av en fungerande modell på hur och om modellens 
metod är realistisk och om den fungerar i praktiken.  

Avhandlingens fortsatta disposition 
I kapitel 1 presenteras en bakgrund samt avhandlingens syften och fråge-
ställningar. Dessutom presenteras fyra utgångspunkter för verksamhetsut-
veckling av socialt arbete. I kapitlen 2 till 6 påbörjas diskussionen om av-
handlingens första frågeställning om vilka antaganden en modell för verk-
samhetsutveckling av socialt arbetet bör vila på. I vart och ett av kapitlen 
återknyts till de angivna utgångspunkterna för verksamhetsutveckling i soci-
alt arbete som presenterats i detta kapitel.  

I kapitel 2 behandlas det sociala arbetets karaktär och dess syfte klargörs. 
I kapitlet sätts både verksamhetens struktur och innehåll i fokus för att ge 
kunskap om socialt arbete som verksamhet. Dessutom beskrivs det sociala 
arbetets kunskapsbehov. 

Kapitel 3 berör antaganden om vilken kunskap som behövs för att ut-
veckla verksamheten. Där redogörs för teorier om kunskapsbildning och 
kunskapsformer som genereras ur praktiker. Därvid uppmärksammas också 
kunskap i anslutning till socialt arbete.  

I kapitel 4 diskuteras lärande samt lärandeprocesser. Här berörs även vil-
ka metoder som kan stödja skapande av kunskap och utveckling av prakti-
ken. 

I kapitel 5 fördjupas diskussionen från kapitel 4 och inriktas främst på re-
flektion som metod för lärande och verksamhetsutveckling. I kapitlet disku-
teras även möjliga verktyg för systematisering av reflektion i en verksamhet. 

Utifrån den diskussion som förs i kapitel 5 lyfts dokumentation som verk-
tyg fram i kapitel 6. I kapitlet problematiseras syften med dokumentation 
samt dokumentationens karaktär och innehåll. Därefter redogörs för doku-
mentationen och dokumentets möjligheter och begränsningar som föränd-
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ringsverktyg i socialt arbete. Här lyfts även personalens delaktighet i utveck-
lingsprocessen fram.  

I kapitel 7 beskrivs principer för modellkonstruktion och de antaganden 
som arbetats fram via kapitlen 2-6 sammanfattas i IVD-modellen.  

Kapitel 8 är avhandlingens metodkapitel. I kapitlet presenteras och disku-
teras valet av ansats samt de vetenskapliga kvalitetsfrågor som berör metod-
valet. 

I kapitel 9 till 11 presenteras utprovningen av modellen. Utvecklingen av 
IVD-modellen redovisas utifrån personalens användning genom en löpande 
analys av modellens interaktion med verksamheten. I anslutning till presen-
tationen och i slutet av varje kapitel, påbörjas diskussionen som rör gransk-
ningen av modellens möjlighet att stödja verksamhetsutveckling samt analy-
sen av vilka lärdomar man kan nå om verksamheter i socialt arbete utifrån 
utprovningen av modellen.  

I kapitel 12 återupptas diskussionen om avhandlingens tre frågeställning-
ar (se ovan) för att ytterligare utveckla resonemangen. Där diskuteras också 
studiens syfte, genomförande samt resultat. 
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Kapitel 2 
 

Socialt arbete som praktisk verksamhet 

Verksamhetsutveckling och kunskapsuppbyggande kan kompliceras av att 
det ibland förekommer oklara mål med det praktiska arbete som skall utföras 
inom en verksamhet (Törnqvist & Liljeholm-Hansson, 2006). Det är inte 
ovanligt att förändringsarbete och utvecklingsprocesser drivs utifrån lösa 
tankar om vilka problem som måste hanteras och vilken kunskap som be-
hövs för utveckling av verksamheten (Goldkuhl & Röstlinger, 2005). Enligt 
Seigerroth (2003) är det lätt att följa med i en förändringsprocess och låta 
processen styra utvecklingsarbetet utan att problematisera hur, vad och var-
för förändringar bör ske. I vissa fall kan det till och med vara så att utveck-
lingsarbetet läggs tillrätta så att det passar in i en organisatorisk lösning. 
Problemet blir då att ”lösningen söker problemställningen” vilket kan leda 
till att man skapar problem som inte finns och de problem som finns förblir 
utan lösning (Goldkuhl & Röstlinger, 1998).  

I sökandet efter en modell för verksamhetsutveckling av socialt arbete är 
det därför av vikt att ta reda på vad som kännetecknar den verksamhet som 
man avser att utveckla. Om man har som ambition att skapa en modell för 
verksamhetsutveckling som passar socialt arbete samt den specifika verk-
samhet man avse utveckla, behövs en generell beskrivning av och diskussion 
om praktiken. Syftet med en sådan diskussion och analys är att motverka en 
process i vilket man tenderar att inrikta sig på att söka problem istället för 
lösningar (jfr. Goldkuhl, 1998) och istället försöka förstå och kunna värdera 
den utveckling som sker (Westerberg, 2006). 

Det sociala arbetets praktik innehåller olika verksamheter som dels har 
gemensamma ramar och dels har specifika ramar. Klargörande av den gene-
rella typ av verksamhet som praktiken utgör, innebär att lyfta fram generella 
förutsättningar, begränsningar och möjligheter.3 Det innebär beskrivning av 
praktikens mål och arbetets innehåll, det vill säga hur praktiken genomförs, 
samt varför man genomför den på ett visst sätt (Berg, Thörn, & Westrup, 
1998), men även vilka kunskapsbehov som finns i praktiken. I det följande 
presenteras och definieras först praktiken. Därefter diskuteras praktikens 
kunskapsbehov. 

                                                        
3 I vissa fall talar man om programteori för att fånga antaganden om en verksamhet (Blom & 
Morén, 2007) och i vissa fall talar man om verksamhetsdiagnos (Goldkuhl & Röstlinger, 
1998). 
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Ett resonemang om vilka kunskapstyper som kan vara relevanta givet den 
typ av verksamhet som socialt arbetet är och de kunskapsbehov som finns, 
genomförs i kapitel 3. 

En beskrivning av praktiken 
Det finns ingen entydig definition av socialt arbete (Bergmark, 1998). Istället 
definieras socialt arbete ofta utifrån dess olika delar, såsom forskningen, 
utbildningen och praktiken (Lillrank, 2006; Meeuwisse, Sunesson, & Swärd, 
2001). Det innebär att socialt arbete ofta definieras utifrån: 
 

- en historisk beskrivning av praktiken  
- utvecklingen av forskningsområdet 
- jämförelse med andra ämnesområden, forskningsområden, 

praktikområden 
- vad man arbetar med i praktiken 
- de verksamheter i vilka man utför ett socialt arbete 
- vilka funktioner som socialt arbete har i samhället (Meeuwisse, Su-

nesson, & Swärd, 2001). 
 
Oavsett vilken definition eller uppdelning av området man gör och oavsett 
vilken del man försöker sig på att beskriva finns en direkt förbindelse med 
praktiken (Tydén, 1997). Praktiken är den arena där forskningen och utbild-
ningen möts, liksom det område inom vilket det sociala arbetet med brukar-
gruppen utförs. 

Det sociala arbetets praktik beskrivs av Socialstyrelsen som det arbete 
som sker inom socialtjänsten, (Socialstyrelsen, 2006b) alltså via en specifik 
verksamhet inom socialt arbete. Att definiera en praktik utifrån en specifik 
verksamhet ger en lite för begränsad bild av praktiken. Det behövs troligen 
en vidare beskrivning för att kunna förstå vilken typ av verksamhet socialt 
arbete är. 

Komplexa situationer och mellanmänskliga interaktioner 
Parton beskriver i början av 2000-talet socialt arbete som en verksamhet 
nära kopplad till sociala, politiska och historiska antaganden. Vilket ankny-
ter till uppfattningen att det sociala arbetets utveckling, men även dess me-
ning och funktion, är en reaktion på sociala, politiska och historiska ström-
ningar (Hamreby, 2004; Parton, 2000; Wisselgren, 2000). 

Inom International Federation of Social Workers (IFSW) lyfter man istäl-
let fram samspelet mellan människa och miljö när man menar att insatser 
som sker inom praktiken är inriktade på de många och komplexa samspelen 
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mellan människa, livsvillkor och miljö (IFSW, 2005). Gemensamt mellan 
beskrivningarna är att det sociala arbetet verkar sträcka sig mellan olika ni-
våer i samhället, från individorienterade interventioner till engagemang i 
socialpolitik, samhällsplanering, utveckling. Det innebär att man i de sociala 
verksamheterna bör kunna hantera situationer som uppkommer på olika ni-
våer i förhållande till verksamheten såsom organisations-, grupp- och indi-
vidnivå. 

I anslutning till beskrivningar av socialt arbete lyfts också problemet med 
att avgöra om givna insatser leder till givet resultat. När en medveten inter-
vention sker inom socialt arbete kan det vara svårt att säga att det är just in-
terventionen som lett fram till det observerbara resultatet (Brante, 2003; Mo-
rén, 1992). Payne (2002) menar att det är svårt att förutsäga om insatser le-
der till önskad förändring. I vissa fall leder interaktionen till önskad föränd-
ring och i andra fall gör den inte det (Ekermo, 1999). I en studie av Nordlan-
der och Blom (2000) säger socialarbetare att de aldrig vet om insatsen lyck-
ats eftersom det alltid är ett antal andra faktorer än just insatsen som har be-
tydelse för ett ”lyckande”. Detta beror troligen på att människors liv och 
livsvillkor är så komplexa att det inte går säga att en insats kommer att leda 
till ett givet resultat (jfr. Paynes (2002) resonemang om ömsesidigt samspel). 
Socialarbetarna i Nordlander och Bloms studie lyfte fram att man måste vara 
medveten om att förändringsprocesser tar tid och att liknande insatser kan ge 
olika utfall (Nordlander & Blom, 2000). Människors situationer förändras 
över tid vilket även innebär att människors problem skiftar med tiden 
(Payne, 2002). Detta synsätt innebär att man ser individer som inbegripna i 
ett reflexivt samspel med andra i vilket man påverkar och påverkas av andra 
individer inom ramen för den sociala ordningen som finns i samhället, vilket 
av Payne (1996) benämns som det reflexiva-terapeutiska synsättet.  

Att komma tillrätta med en persons situation verkar av beskrivningen av 
praktiken att döma präglas av en icke-linjär handlingslogik. Det innebär att 
även om socialarbetaren ger en insats för att bistå brukaren i förändringspro-
cessen kan det innebära att insatsen inte leder fram till det som socialarbeta-
ren avsåg. Det kan också innebära att insatsen inte leder fram till önskad för-
ändring inom den närmsta veckan, nästa månad eller ens nästa år, men kan-
ske om två år (Ekermo, 1999). Till stor del verkar således praktiken handla 
mer om att hantera osäkerheter än att lösa problem, eftersom problemens 
karaktär och grad hela tiden skiftar (Payne, 2002). Nordlander och Blom 
(2000) fann i sin studie att socialarbetarna ansåg omorganisationer i socialt 
arbete vara ett hot mot kunskapsutveckling. För att socialarbetaren skall 
kunna möta klienterna på ett bra sätt verkar det vara nödvändigt att socialar-
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betaren hantera dessa olika situationer i praktiken. Vilket innebär att insat-
serna bör utgå från kunskaper med skiftande grunder (SoS 2000:12).  

När det gäller vilket kunskapsbehov som finns i det sociala arbetets prak-
tik pågår en diskussion som är lika komplex som den praktik i vilken kun-
skapen skall utvecklas (Meeuwisse, Sunesson, & Swärd, 2001). Trots att 
man i många fall lyfter fram det sociala arbetets komplexitet (Brante, 2003; 
Ekermo, 2002; Morén, 1992) och ett behov av kunskap som sträcker sig ut-
över teoretisk kunskap (SoS 2000:12) fortgår diskussionen om vilken kun-
skap som behövs i det sociala arbetets praktik.  

Praktikens kunskapsbehov 
En beskrivning av begreppet kunskap kan ske utifrån olika perspektiv och 
därvid ges olika innehåll. En ordboksbeskrivning av kunskap säger inte mer 
än att det rör sig om en ”välbestämd föreställning om ett (visst) förhållande 
eller sakläge som någon har lagrat i minnet etc., ofta som resultat av studier 
e.d.” (Nationalencyklopedin, 2003). Det är när man lägger till i, om, för, 
inom samt ett substantiv som möjligheterna till vidare tolkning uppdagas. 
Substantivet praktik är inget undantag. Endast frågan om vad det sociala 
arbetets praktik är för verksamhet utlöser frågor om vad kunskap om områ-
det är och hur man kan erhålla sådan. Man kan säga att det är i relation till 
ämnen och områden som kunskapsbegreppet ges en praktisk betydelse, ge-
nom diskussionen om vilken typ av kunskap som hör samman med det aktu-
ella området. Det är också i relation till en praktik som det blir tydligt hur 
olika referensramar och olika perspektiv på vad en verksamhet innefattar 
påverkar tankar om vilken eller vilka kunskapsbehov som finns i verksamhe-
ten. 

I slutet av 1970-talet diskuterade Brian Sheldon i en artikel de centrala 
problemen när det gäller relationen mellan teori och praktik i socialt arbete 
(Sheldon, 1978). Det som lyftes fram var att teori och praktik var två skilda 
delar (se även Tremell, 1993). Nationellt lyfts detta särskiljande fram av t ex 
Nygren och Soydan (1997). De menar att man för förståelsen av relationen 
mellan kunskap och socialt arbete måste betrakta teori och praktik som två 
separata aspekter men ömsesidigt beroende av varandra. För att kunna mäta 
och förutse förändringar i socialt arbete bör man enligt Sheldon ge socialt 
arbete en liten injektion kunskap baserad på och utformad utifrån en positi-
vistisk hållning. Parton (1998) menar att Sheldons artikel slog an tonen för 
hur och vilken kunskap som bör sökas inom disciplinen och professionen 
socialt arbete, det vill säga vilken kunskap som behövs för att genomföra 
praktiken (jfr. Morén & Blom, 2003; 2007). Tanken om evidensbaserad kun-
skap som bas för praktiken är en följd av den kunskapssyn som Sheldon pre-
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senterade. Evidensbaserad kunskap har under åren diskuterats och formule-
rats på lite olika sätt. I Socialstyrelsens slutrapport från KUBAS-projektet 
(Socialstyrelsen, 2004) lyfts evidensbaserad kunskap fram som något efter-
strävansvärt inom praktiken. I rapporten hänvisar man till det medicinska 
fältet när man definierar kunskap som vetenskap och beprövad erfarenhet 
(SoS 2000:12). Men man lyfter även i rapporten fram den definition av kun-
skap som IFSW ger. I IFSW:s definition av kunskap för praktiken beskrivs 
att en kombination mellan evidensbaserad kunskap och förmågor, färdighe-
ter och erfarenheter kan formera god kvalitet i det praktiska utövandet av 
socialt arbete. Syftet med att söka efter evidensbaserad kunskap är att nå en 
mer allmän kunskap om vad som är verksamt – vilka arbetssätt som funge-
rar, inom det sociala arbetet (Brante, 2003). Det skall i sin tur ge bevis eller 
belägg för att de metoder som används är av sådan typ att de fungerar det 
vill säga att ”de metoder som används i socialtjänsten ska vara vetenskapligt 
testade” (Westerberg, 2006, s. 221-222). I samband med att evidensbaserad 
kunskap och praktik diskuteras nämns ofta Evidence-Based Practice (EBP), 
som innebär integration av den bästa evidensbaserade forskningen med kli-
nisk expertis och förhållningssätt till brukaren (Roberts & Yeager, 2006). 
För socialarbetaren innebär EBP att denne bör söka och betänka multidimen-
sionella källor av kunskap däribland kvalitativa och kvantitativa studier, 
brukares visdom och professionell visdom (Roberts & Yeager, 2006). 

Men förslaget från Sheldon i slutet av 1970-talet om en injektion av kun-
skap baserad på en positivistisk hållning har inte gått okritiserat förbi. Bill 
Jordan kommenterade 1978 Sheldons artikel och höll till viss del med men 
lanserade även en centralt grundad kritik mot Sheldons definition av socialt 
arbete (Jordan, 1978). Det centrala för kritiken är hur Sheldon formulerat det 
sociala arbetets kärna. Jordan menade att Sheldon definierade det sociala 
arbetet utifrån en teknisk/instrumentell rationalitet, när han beskrev det som 
ett arbete som kan mätas och beräknas utifrån de insatser och handlingar 
som sker inom praktiken (Jordan, 1978). Liknande kritik ges mot evidensba-
serad kunskap inom socialt arbete i dag. Det man främst framhåller i kritiken 
är två problem som utgår från det sociala arbetets karaktär: det öppna syste-
mets problematik och den tekniska rationalitetens begränsningar (Brante, 
2003), vilka man menar ligger bakom resonemanget om evidensbaserad 
kunskap (jfr. Roberts & Yeager, 2006). Det öppna systemet gör att de slut-
satser om vad som fungerar och vad som inte fungerar blir diskutabla. En 
instrumentell syn baserad i en teknisk/instrumentell rationalitet leder till att 
endast interventioner och resultat är det som uppmärksammas (Brante, 
2003). De mekanismer som ligger däremellan och gör att man får kunskap 
om varför en viss situation uppstår, lämnas därhän (Blom & Morén, 2007). 
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Jordan (1978) menade att insatser och resultat i socialt arbete inte kan mätas 
på något klart, mätbart och beräknande sätt. Jordan (1978) liksom Parton 
(2000), menar att nyckelelementen i beskrivningen av socialt arbete är osä-
kerhet, förvirring och tvivel. Detta ger en beskrivning av socialt arbete som 
utgår från en praktisk/moralisk rationalitet, vilket innebär att endast teoretisk 
kunskap för att hantera situationer i praktiken är för begränsande. Denna bild 
överensstämmer med den bild av praktiken som ges av både forskare och 
praktiker (se t ex Ekermo, 1999; Nordlander & Blom, 2000; Blom & Morén, 
2007). I Nordlander och Bloms studie från 2000 svarar de att de behöver 
bred kunskap för att kunna ge bra bistånd, och för att kunna informera om 
vilka insatser som samhället kan erbjuda. Utåt, mot till exempel politiker 
beskrivs ibland yrkesutövandet som dominerat av ett rationellt synsätt och 
formell kunskap. Inåt finns en annan beskrivning, i vilken verksamheten är 
betydlig mer komplex. Mellan praktiker formuleras på så sätt en syn som 
innehåller såväl teoretisk kunskap som erfarenhetsbaserad kunskap 
(Nordlander, 2006; Tydén, Messing, & Josefsson, 2000). Det kan man tolka 
som att kunskap i praktiskt socialt arbete bör vara av den typen att den bistår 
praktiker i det icke-linjära dagliga arbetet, vilket visar en kunskapssyn som 
kan sägas baseras på en praktisk/moralisk rationalitet. De egna kunskaperna 
upplever de yrkesverksamma som oreflekterade och ”tysta”. Däremot ser 
socialarbetarna det som viktigt med en gemensam värdegrund och reflektion 
för att kunna arbeta genomtänkt (Nordlander & Blom, 2000). 

I linje med den syn som dessa socialarbetare beskriver uttrycker Parton 
(2000) önskemål om en tillbakagång till det han menar är tidigare föreställ-
ningar om socialt arbete, vilket man kan tolka som ett sätt att komma ifrån 
det tekniska/instrumentella synsättet. Parton förespråkar en tillbakagång till 
föreställningen om det sociala arbetet som baserat på en moralisk övertygel-
se, och till ett synsätt på praktiken som baseras på en praktisk/moralisk ra-
tionalitet. Detta trots att det är just den moraliska bakgrunden som gjort det 
svårt för praktiken socialt arbete att hävda sig när kraven på vetenskaplighet 
ökar. Det innebär att reflektion, dialog, språk och begrepp som under många 
år varit omdebatterat i socialt arbete, får stor betydelse för att upptäcka lyck-
osamma insatser i det praktiska arbetet. Det betyder inte att man skall vända 
sig från försök att utveckla precisa och testbara teorier. Istället skall man 
komplettera sökandet efter förklarande teorier med en öppenhet för verkliga 
moraliska, sociala och politiska dilemman (Parton, 1998). I Nygren och So-
ydan (1997) nyanserar författarna uppdelningen mellan de två nämnda ratio-
naliteterna genom att markera att kunskap i socialt arbete skapas genom en 
social aktivitet och kan formuleras både praktiskt och teoretiskt. De framhål-
ler att kunskap i socialt arbete inte kan skapas utan att en social aktivitet exi-



 30 

sterar och forskning i socialt arbete måste på ett eller annat sätt inkludera 
denna aktivitet (Nygren & Soydan, 1997).  

Resonemanget visar på en dubbelhet i sökandet efter det sociala arbetets 
kunskapsbehov, vilket leder fram till ett synsätt som går utöver ett perspektiv 
som fokuserar på vetenskap och beprövad erfarenhet. Vilket troligen innebär 
att socialarbetarens kunskapsbehov är av både teoretisk och praktisk karak-
tär. 

Sammanfattning 
Det sociala arbetets praktik beskrivs inom forskning, policydokument och av 
praktiker som komplex och svårgripbar. Praktiken beskrivs i olika samman-
hang som en typ av verksamhet vilken är beroende av interaktion mellan 
människor och som präglas av osäkerhet i insatsers utfall och långa föränd-
ringsprocesser. Det visar sig också att praktiken präglas av en osäkerhet, en 
osäkerhet inför vilka resultat olika handlingar ger i olika situationer. Det 
innebär att det kunskapsbehov som skall stödja utveckling i en sådan verk-
samhet måste kunna svara mot den osäkerhet, komplexitet och relationsbun-
denhet som finns inbyggd i verksamhetens karaktär. I vissa fall framhålls ett 
sökande efter effektivitet i strävan efter givna mål som baseras på en tek-
nisk/instrumentell rationalitet. I andra fall framhävs betydelsen av att defini-
era praktiken och dess kunskapsbehov utifrån sammanhangen mellan olika 
komplexa sammanhang vilket baseras på en praktisk/moralisk rationalitet. 
Presentationen i kapitlet visar att olika kunskapssyn leder till olika ställ-
ningstaganden om hur man bör söka kunskap. Utifrån det ena perspektivet 
tillmäts empirisk kunskap stor betydelse för utveckling av praktiken. Utifrån 
det andra perspektivet ses socialt arbete som en verksamhet där en reflexiv 
och erfarenhetsbaserad kunskap har stor betydelse för vilka val som görs 
samt vilken kunskap som skall sökas. 
 

* 
 
Den sammantagna beskrivningen av det sociala arbetet som verksamhet och 
praktikens kunskapsbehov presenterat i kapitlet, visar att socialarbetarna 
behöver kunskap som kan bistå dem att hantera den komplexa och osäkra 
praktiken. Det ger anledning att ställa frågan: 

- Givet denna beskrivning av praktiken och de angivna kunskapsbeho-
ven, vilken kunskapstyp kan bidra till utveckling av det sociala arbe-
tets praktik? 

 
Den frågan berörs i nästa kapitel. 
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Kapitel 3 
 

Kunskapstyper för praktiken 

I slutet av 1990-talet skrev Bergmark (1998) att det inte finns en gemensam 
uppfattning om vad praktiskt socialt arbete är för något och hur det bör be-
drivas för att vara av god kvalitet. Nu, en bit in på 2000-talet, finns fortfa-
rande inte någon gemensam uppfattning om det sociala arbetets praktik. 
Däremot har det successivt skett en utveckling av tydliggörandet av kun-
skapsbehovet inom socialt arbete både som praktik och som disciplin, vilket 
beskrivs i föregående kapitel. Utvecklingen har skett mot bakgrund av epis-
temologiska, etiska och teoretiska antaganden (Parton, 2000; Payne, 2002) 
och har inneburit att begrepp har utvecklats i syfte att förstå kunskapsbeho-
vet i socialt arbete. Trots det brottas socialt arbete både som disciplin och 
som praktik med att balansera de teoretiska anspråken och de praktiska. 
Genomgången i föregående kapitel bekräftar detta och visar även att olika 
syn på det sociala arbetets praktik leder till olika kunskapsanspråk och kun-
skapsbehov. I föregående kapitel ges en bred men grund bild av hur förhål-
landet mellan praktiken och dess kunskapsbehov förhåller sig. I följande 
kapitel fördjupas detta resonemang genom en diskussion om vilka kunskaps-
typer som är relevanta för utveckling av socialt arbete. 

I det tidigare kapitlet nämndes teknisk/instrumentell rationalitet samt 
praktisk/moralisk rationalitet som olika perspektiv på vilka beskrivningar av 
det sociala arbetet vilar. I anslutning till det nämndes också att olika syn på 
praktiken innebär olika syn på vilket kunskapsbehov som finns i socialt ar-
bete. Syftet med detta kapitel är att ge en bild av relationen mellan kun-
skapsbehovet i praktiken och olika kunskapstyper för att få ytterligare under-
lag för hur en modell för verksamhetsutveckling i socialt arbete kan utfor-
mas. Det innebär att resonemang från föregående kapitel återupptas och för-
djupas. 

Tendenser i ett kunskapsfält  
Det finns en tendens i västerländsk kunskapssyn som separerar teoretiseran-
de från kunskapande. Tremell (1993) anser att separerandet leder till två an-
taganden: 
 

• Kunskap kan endast erhållas genom vetenskaplig forskning och en-
dast presenteras i abstrakta och tekniska formuleringar.  
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• Vetenskaplig forskning och abstrakta formuleringar är det legitima 
sättet på vilket man kan informera och forma praktiken (Tremmel, 
1993). 

 
Denna traditionella uppdelning mellan teoretisk vetenskap och praktisk kun-
skap baseras på perspektivet att tänkandet föregår handlingen (Hallberg, 
2000) och leder till att endast det som är producerat enligt ovanstående två 
antaganden är kunskap. I litteratur som på olika sätt berör vetenskapsteore-
tiska resonemang, benämns det perspektiv i vilket tänkandet föregår hand-
lingen, för teknisk/instrumentell rationalitet (se t ex. Argyris & Schön, 1974 
samt resonemang i föregående kapitel). 

Argyris och Schön (1974) menar att den teknisk/instrumentella rationali-
teten finns inbäddad i det professionella arbetets kontext. Antagandet att 
tänkandet, det vill säga teoretiska idéer om verkligheten, föregår handlingen 
det vill säga praktiken, finns implicit i forskning, praktik och i utbildning. 
Detta kan uppfattas som att det traditionellt finns ett större förtroende för en 
deduktiv ansats i hanterandet av situationer i praktiken. Det kan göra det 
svårt att kritisera de antaganden som utgår från denna rationalitet, eftersom 
det skulle innebära en kritik mot den verksamhet som man en gång tagit 
ställning för. 

I det dagliga arbetet innebär den teknisk/instrumentella rationaliteten att 
man försöker tillämpa forskningsbaserad kunskap för att lösa problem. På 
detta sätt innebär till exempel vetenskapligt grundat socialt arbete tillämp-
ning av gedigen samhällsvetenskap precis som ingenjörsarbete innebär till-
lämpningen av teknisk kunskap (Parton, 2000). Exempel på detta i den dag-
liga praktiken är när socialarbetaren använder sig av teoretisk kunskap om 
hur människor reagerar i kris för att utifrån olika faser i en krisprocess plane-
ra hur man pedagogiskt bör genomföra ett klientsamtal. 

En teknisk/instrumentell rationalitet företräder ett abstrakt tänkande som 
ledning i kunskapssökandet som inte verkar passa en praktik som socialt 
arbete, eftersom den till stor del är tillämpande och dessutom involverar bi-
stånd till människor i samhället (jfr. Ashford, 1998), det vill säga beslut som 
fattas utifrån värdemässiga ställningstaganden. 

Ett annat sätt att förhålla sig till relationen tanke-handling är att se dem 
som simultana (Ryle, 1966). Det är alltså möjligt att tänka sig det teoretiska 
och det praktiska som ”… tendenser i ett fält som sträcker sig från teori till 
praktik utan att en absolut motsättning mellan dem accepteras.” (Hallberg, 
2000, s 262). Definieras praktik som delvis teoretisk och teori som delvis 
praktisk, så låter man inte den traditionella dikotomin mellan teori och prak-
tik styra hanterandet av kunskap (Kalman, 1999). Utifrån ovanstående kan 
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man skapa två antaganden, liknande dem för den teknisk/instrumentella ra-
tionaliteten, som visar perspektivet på kunskap: 

 
• Teori och praktik är två intrerrelaterade delar vilka samspelar i en 

handlingssituation. 
• Kunskap kan erhållas via både tanke och handling. 

 
I vissa fall nämns begreppet praktisk/moralisk rationalitet och i vissa fall 
används begreppet praktisk rationalitet som utgångspunkt för ett perspektiv 
som tydligare lyfter fram praktiken.4 När man utgår från en praktisk rationa-
litet läggs tyngdpunkten på båda aspekterna av kunnandet och vetandet och 
på deras inbördes relation. 

Ett av de tidigaste uttalandena om olika kunskapstyper och dess rationali-
teter görs av Aristoteles (1993). Denne filosof baserade sina uttalanden om 
de båda rationaliteterna, praktisk rationalitet och teknisk/instrumentell ratio-
nalitet, på antaganden om hantverket och den praktiska yrkesutövaren. Dessa 
utgjorde också förebilder för Aristoteles tankar om livet och dess former, 
samt om kunskapen och dess former (Johannessen, 1999). Syftet med Aris-
toteles försök att skilja ut olika slags kunskap var att försöka förstå den mo-
raliska människans egenskaper och handlingar. Liknande resonemang förs 
av Parton (2000) när han diskuterar innehållet i det sociala arbetets praktik. 

Aristoteles hade uppfattningen att all vår kunskap har sin grund i våra er-
farenheter. Han såg tre mänskliga aktiviteter som grund för sina tankegång-
ar. Dessa var praxis, poiesis, theoria. Enligt Aristoteles har allt tänkande 
antingen att göra med handlingar (praxis) eller med något som blir tillverkat 
(poiesis) eller med något som blir betraktat (theoria). Handling likställs ofta 
med ett praktiskt genomförande av något – ett handens arbete. Men handling 
kan även förstås som görande i vidare mening och därmed även inbegripa 
mentala handlingar såsom exempelvis teoretiserande. I anslutning till dessa 
mänskliga aktiviteter beskriver Aristoteles de kunskapstyper man behöver 
och utvecklar för att föra aktiviteterna framåt. Dessa är techne, fronesis och 
episteme (Aristoteles, 1993; Gustavsson, 2001, 2004; Stigen, 1992). 

                                                        
4 Jag sympatiserar med Allan Janiks syn på praktikens filosofi (Janik, 1996). Med praktisk 
filosofi menas praktikens filosofi och åsyftar den filosofi som handlar om praktisk kunskap. 
Den praktiska kunskapen är icke propositionell, dvs. den går inte att uttrycka i logiska utsagor 
utan att den förlorar sin kärna. Den praktiska kunskapen går att tala om men beskrivningen 
kommer alltid att vara ofullständig. Jag skulle därför kunna välja att använda begreppen prak-
tikens rationalitet och teknikens rationalitet för att visa min ståndpunkt. Jag har dock valt att 
använda de vedertagna begreppen praktisk/moralisk respektive teknisk/instrumentell rationa-
litet. 
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Tänkbara kunskapstyper i det sociala arbetets praktik 
Ett försök att sätta de mänskliga aktiviteterna, som Aristoteles benämner 
dem, i relation till det sociala arbetets praktik, visar att praktiskt socialt arbe-
te innehåller både praxis och theoria eftersom aktiviteter i socialt arbete ut-
görs av både handlingar och betraktelser av handlingar. Därför blir det vik-
tigt med reflektion över vad ett gott handlande är för att utveckla kunskap. 
På samma sätt är det viktigt att analysera och reflektera över hur olika situa-
tioner förhåller sig till varandra för att utveckla kunskap. Således skulle kun-
skapstyperna i socialt arbete vara fronesis och episteme det vill säga, klokhet 
och vetande. Men det finns också delar av socialt arbete som har karaktären 
av att vara mer produktinriktat, som har karaktären av techne. Kanske är det 
främst de delar av socialt arbete som utvecklas ur en erfarenhet av hant-
verksmässig prägel och där en produkt, ett resultat är målet med handlingen. 
Troligen är det inte många socialarbetare som skulle använda begreppet 
”tillverkning” för att beskriva någon del av sitt arbete. Men kanske skulle 
socialarbetare kunna säga att man måste ha kunskap om de rätta verktygen 
för att dels välja rätt verktyg för rätt situation och dels för att kunna använda 
verktygen på rätt sätt. Ett konkret exempel är utredningsarbetet. Socialarbe-
taren behöver kunskap om vad som enligt Förvaltningslagen, Socialtjänstla-
gen och i vissa fall specifika riktlinjer måste finnas med i en utredning. För-
utom detta behöver socialarbetaren kunskap om hur denna på ett för klienten 
rättssäkert sätt inhämtar information och dokumenterar information. Som 
synes i denna diskussion framträder problem med att kategorisera en praktik 
som socialt arbete utifrån kunskapstyper. Dessutom finns det problem med 
att karaktärisera det sociala arbetets praktik, vilket visades i föregående kapi-
tel. Där blev det synbart att man i praktiken har ett kunskapsbehov som inne-
fattar både teoretisk och praktisk kunskap samt att socialarbetaren bör kunna 
hantera dem båda i relation till en brukares ibland komplexa livssituation 
(jfr. Parton, 2000). 

Det blir mot bakgrund av denna genomgång av kunskapstypers relevans 
för praktiken än tydligare att socialt arbete inte är ett tekniskt arbete där en 
korrekt fastlödning av vissa elektroniska komponenter ger perfekt efterfrågat 
resultat. Det är inte en linjär kausal process i vilken man kan förutse resulta-
tet med hjälp av olika tekniker och modeller (jfr. Blom & Morén, 2007). 

Den praktiska rationalitetens perspektiv ger möjlighet att se teori och 
praktik som två interrelaterade delar som var och en och tillsammans bistår 
socialarbetaren i skapandet av förståelse för sin praktik. I anslutning till den 
praktiska rationaliteten nämns ofta praktisk filosofi eller praktikens filosofi 
(jfr. resonemang i Janik, 1996; Schwandt, 2002). Schwandt (2002) skriver 
att den praktiska filosofin, den filosofi som behandlar grunderna för männi-
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skans handlande, både som individ, som medlem i en grupp och som sam-
hällsmedlem, ger oss möjligheten att klargöra de centrala delarna i en prak-
tik. Således kan fokus på människors handlande bidra med en förståelse dels 
för socialt arbete, men även för osäkerheten i människans kapacitet att tolka 
och skapa mening i en situation. Det skulle kunna innebära ett erkännande 
av användandet av både teoretisk och praktisk kunskap i socialt arbete, men 
med ett kontinuerligt reflekterande över de begränsningar som de olika kun-
skapstyperna har. Denna syn på kunskap för praktiken gör det möjligt att 
lyfta fram betydelsen av lärande i praktiken. I utveckling av en verksamhet 
är lärande i praktiken viktig för att föra en förbättringsprocess framåt. Det 
som framträder är att antaganden om kunskap i en verksamhet som socialt 
arbete är nära förbundet med lärande, men även med antaganden och idéer 
om hur människor är beskaffade och hur verkligheten är beskaffad 
(Saugstad, 2002). Mot bakgrund av resonemangen i detta kapitel kan man 
slutligen säga att en kunskapsbas för praktiken bör innehålla kunskap om 
vad som bör göras i en viss situation men även hur det bör göras och inte 
minst varför det skall göras (jfr. Blom & Morén, 2007). Det blir därför cent-
ralt att både söka och utveckla samt använda kunskap om praktiken. För att 
få veta hur vi skall lära oss måste vi ha en något så när klar uppfattning om 
vad vi ska lära oss. För att vi skall kunna lära oss om vari lyckanden och 
tillkortakommanden ligger bör vi veta varför vi bör lära oss vissa saker och 
varför vi bör lära på ett visst sätt. Lärande i praktiken innebär således både 
inlärning av kunskap om praktiken och lärande via kunskap i praktiken 
(Egidius, 2000). Hur skall man annars kunna skilja ut om lyckande och miss-
lyckanden beror på att man  

 
gjort rätt sak på rätt sätt, 
gjort fel sak på rätt sätt, 
gjort rätt sak på fel sätt eller 
gjort fel sak på fel sätt. 

Sammanfattning 
Beroende av vilket kunskapsperspektiv man väljer att anlägga på socialt ar-
bete får man olika svar på frågorna vad kunskap är, hur den skall sökas och 
varför. Bilden av hur man i policydokument, inom forskning och hur de yr-
kesverksamma formulerar sig om kunskap och praktiken bekräftar detta. 

Utifrån kunskap om det som i grunden berör ontologiska och epistemolo-
giska ställningstaganden blir det dessutom tydligt att socialt arbete befinner 
sig i ett spänningsfält mellan teoretisk och praktisk kunskapande och kun-
skapsanvändning (Nordlander, 2006). Därför behövs en kunskapssyn och 
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kunskapstyper som tar hänsyn till det sociala arbetets komplexitet, relatio-
nella karaktär och som kan ge underlag för förståelse av praktiken. I socialt 
arbete handlar det inte om att producera den perfekta samhällsmedborgaren, 
ej heller om att lösa ett specifikt problem som är helt skilt från både den en-
skilde medborgaren och socialarbetaren (jfr. Morén, 1992). Slutsatsen från 
kapitlet visar att kombinationen av teoretisk och praktisk kunskap, där man 
ser båda delarna som likvärdiga kunskapsbärare, är det som krävs för att ge 
ett fullvärdigt underlag för praktiker att utveckla verksamheter i socialt arbe-
te. 
 

* 
 
Givet den bild som presenterats av praktiken och dess kunskapsbehov samt 
den bild av kunskapstyper för praktiken som diskuterats ovan, vilket lärande 
kan utgöra grunden för verksamhetsutveckling och vilka metoder kan vara 
gynnsamma för att systematisera den kunskap som man behöver för verk-
samhetsutveckling i socialt arbete?  Den frågan diskuteras i nästa kapitel. 
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Kapitel 4 
 

Praktiken och lärande 

I de två föregående kapitlen har diskussioner förts om vilken typ av verk-
samhet praktiken socialt arbete är, om vilka kunskapsbehov som finns hos 
socialarbetarna samt om vilka typer av kunskap som skulle kunna bistå prak-
tikerna i utvecklande av verksamheter i socialt arbete. 

I syfte att skapa en modell för verksamhetsutveckling som är systematisk, 
som är anpassad till verksamheten socialt arbete samt till de kunskapsbehov 
som finns hos praktiker, behöver frågorna om hur socialarbetare kan lära om 
den egna praktiken samt vilket stöd som behövs för att skapa en kunskapsbas 
för verksamhetsutveckling diskuteras. I detta kapitel diskuteras vilken typ av 
lärande som kan bidra till verksamhetsutveckling i det sociala arbetet. 

Lärande och utveckling 
Utveckling av en verksamhet har oftast som syfte att förbättra den på något 
sätt och i många fall handlar det om att effektivisera verksamheten. Ett van-
ligt sätt att utveckla verksamheter är att skapa ett lärande om hur verksamhe-
ten bedrivs via utvärderingar, för att sedan utveckla den från den aktuella 
kunskapen (se resonemang i kapitel 1). 

Lärande är ett begrepp som används i en vid mening. Att lära sig innebär 
övergripande att tillägna sig sätt att formulera och förstå verkligheten för att 
kunna hantera situationer (Kolb, 1984). Precis som kunskapsbegreppet an-
vänds lärandebegreppet i anslutning till olika begrepp, vilket påverkar inne-
börden i begreppet. Exempel på det är individuellt lärande, kollektivt läran-
de, lärande organisationer m.fl. (M. Alexandersson, 1994; Ellström, 1996; 
Ellström & Hultman, 2004; Senge, 2000). Enligt Illeris (2007) kan man skil-
ja ut fyra grundbetydelser av lärandebegreppet: 
 

1. Psykiska processer hos den enskilde som kan leda fram till resultat  
2. Resultaten av läroprocesser hos den enskilde personen 
3. Samspelsprocesser mellan individen och dennes materiella och soci-

ala omgivning 
4. Undervisning (Illeris, 2007).5 

 
Definitionen av lärandebegreppet berör således både vad man lär, hur man 
lär, vilket lärande som avses och vem som lär. Det finns olika uppfattningar 
                                                        
5 Illeris (2007) menar att denna betydelse kommer av ett felslut som innebär att man inte 
skiljer mellan det som man faktiskt undervisar om och det som man lär sig. 
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om dessa områden som berör lärandeprocessen, om den sker inom individen 
eller i interaktion med andra samt om och i vilka fall lärandet är samman-
kopplat med handling.  

Lärande ses oftast som något positivt, men det finns kritik mot att se 
lärande som odelat positivt. Illeris (2007) lyfter fram skäl till att vara kritisk 
mot lärande, främst det ständiga och livslånga lärandet. Lärande, förändring 
och utveckling kan ses som åtskilda men de har även betraktats som samma 
fenomen (Ö. Ohlsson, Löfström, & Johansson, 2000). I dagens samhälle 
krävs att man är ständigt öppen för förändring och utveckling vilket får som 
konsekvens att vi får en ökad sårbarhet. Att vara öppen för förändring och 
utveckling innebär att den egna identiteten och det egna sammanhanget sätts 
på prov. Enligt Ellström (2004) är själva lärandebegreppet problematiskt 
såtillvida att begreppet ses som något positivt, men lärande kan faktiskt leda 
till stagnation eller att felaktiga förhållanden blir det som ses som normalt. 
Denvall (2001) diskuterar också lärande och skriver att lärande inte behöver 
leda till framsteg och utveckling. Dock finns det en relativ enighet att ökade 
kunskaper är bra (Törnqvist, 2004).  

I syfte att resonera om vilket typ av lärande som kan främja verksam-
hetsutveckling i praktiken socialt arbete presenteras nedan ett antal teoretis-
ka resonemang som berör lärande i praktiken, lärandeprocesser samt hur 
man kan skapa möjligheter för lärande i praktiken. 

Individen och kollektivet 
I praktiken deltar socialarbetare individuellt och tillsammans i de handlingar 
som för verksamheten framåt. Således kan man säga att ett lärande i prakti-
ken både berör lärande inom individen och ett lärande om interaktion mellan 
individer. Att skilja mellan individuellt och lärande som sker i interaktion 
mellan individer, det som brukar benämnas organisatoriskt lärande, är inte 
helt enkelt eftersom organisatoriskt lärande visar sig via de individer som 
befinner sig inom organisationen (Grey & Antonacopoulou, 2004). Var går 
då gränsen mellan individuellt och organisatoriskt lärande? Olika forskare 
ser olika på detta. Några sätter likhetstecken mellan individuellt och organi-
satoriskt lärande. Andra ser dem som två helt skilda processer (Grey & An-
tonacopoulou, 2004). Oavsett synsätt innebär lärande i förhållande till orga-
nisationer att det är individer i organisationer som lär, eftersom organisatio-
nen inte är en aktör som kan lära sig. För att få veta hur och vad man lär 
inom en organisation kan man antingen studera individernas handlingar 
(Senge, 2000) eller de observerbara resultaten av handlingarna (Cook & 
Yanow, 1993). Dock är det gemensamma i resonemangen att organisatoriskt 
lärande kan studeras via individer och deras handlingar i en organisation, 
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vilket verkar baseras på en syn att kunskaper och lärande avspeglas i en in-
divids handlingar. 

Theory-in-use och Espoused theory 
Handlingar förefaller alltså viktiga för lärande i praktiken, eftersom hand-
lingarna enligt vissa kan avspegla medvetna och omedvetna antaganden om 
individer och förhållanden som berör verksamheten (se t ex Argyris & 
Schön, 1974 och Senge, 2000). Således handlar ett lärande i en verksamhet 
om att utveckla kunskap om antaganden och dessutom om att utveckla anta-
gandena i sig (jfr. t ex Ellström, 2005). Således kan man se lärandet som en 
dialektisk process inom och i relation till andra,  där individen bygger upp 
sin kunskap via sina handlingar (M. Hansson, 2004). 

Argyris och Schön menar att människor tidigt i livet erhåller ett eget 
mönster av interpersonell handling (Argyris, 1993; Argyris & Schön, 1996). 
Detta mönster är ett avtryck av människans theories of action, det vill säga 
hur man handlar när man utsätts för en situation. Bakom de handlingar som 
man utför finns det som benämns individens theory-in-use och i en handling 
kommer alltså detta mönster till uttryck. Men inom varje individ finns även 
en uppsättning antaganden som styr hur man beskriver sitt tänkta handlande; 
individens espoused theory. Det som är intressant med Argyris och Schöns 
resonemang är att de menar att människor generellt är omedvetna om att det 
finns en skillnad mellan hur de genomför sina handlingar och hur de tänker 
om och beskriver sina handlingar, fastän men ofta i praktiken sätter likhets-
tecken mellan en persons föreställningar och synsätt, hur detta uttrycks (det 
som personen anger som skäl) och hennes sätt att handla (Lenz Taguchi, 
1997). En persons theory-in-use detaljstyr inte en handling, däremot anger 
den riktningen för hur handlingen skall ske.  

Theories-in-use är således övergripande handlingsstrategier i en viss situ-
ation såsom ”försvar vid påhopp” och ”rädda sitt eget skinn”. Hur en person 
sedan väljer att ”försvara sig vid påhopp” i en situation är olika. Argyris och 
Schön (1993) har återfunnit liknande teorier bakom handlingar, det vill säga 
liknande theory-in-use, i bland annat Nordamerika, Europa och Afrika. Där-
emot visade det sig i deras studier att de värderingar och attityder som indi-
viderna gav uttryck för och som de trodde styrde deras handlingar varierade i 
hög grad (dvs. deras espoused theories). I några andra empiriska studier be-
skrivs liknande slutsatser (Henckel, 1990; McClintock, 1990; Robertson 
Hörberg, 1997; Tydén, 1993). Henckel (1990) visar i sin studie att pedago-
ger inom förskolan inte alltid ger uttryck för en liknande grundsyn på den 
verksamhet inom vilken de arbetade, trots att de uppvisar likartade hand-
lingsmönster i praktiken. Utifrån Argyris och Schöns uppdelning skulle man 
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kunna tolka detta som att den uttalade teorin (espoused theory) varierar men 
att den outtalade teorin (theory-in-use) inte gör det. Henckel (1990) visar 
också att förskollärarstudenten under sin utbildning är så pass flexibel att 
denne förefaller förändra sina föreställningar under sina praktikperioder så 
att de mer och mer liknar de yrkesverksammas. I en studie av Robertson 
Hörberg (1997) synliggörs skillnaden mellan hur studierektorer uppfattar sitt 
arbete och hur det verkligen ser ut. Detta sker genom studierektorers be-
skrivning av sitt arbete och Hörbergs observationer av deras handlingar 
(Robertson Hörberg, 1997). Tydén (1993) visar en liknande skillnad när det 
gäller miljö- och hälsoskyddsinspektörers kunskapsinhämtande och McClin-
tock (1990) påvisar skillnaden mellan tanke och handling hos en grupp sjuk-
sköterskor. I McClintocks studie uttryckte praktikerna en gemensam grund-
syn och gemensamma handlingsmönster, men det visade sig att de var väl-
digt olika i sitt handlingsgenomförande.  

Övergripande kan man säga att vi inte alltid handlar som vi säger oss ska 
göra, men vi är alltid konsekventa i relation till våra mentala modeller, i för-
hållande till våra theories-in-use. Således kan skälet för handlingen vara skilt 
från det skäl som man använder för att backa upp handlingen (Schick, 1991). 
I vissa fall är det praktikerns individuella tankemönster (theory-in-use) som 
styr dennes handlingar och i vissa fall är det de gemensamma, kollektiva 
tankemönstren som styr handlingarna. När det ena styr eller det andra beror 
av hur man som individ upplever situationen. Och hur man som person upp-
lever en situation beror dels på de egna individuella erfarenheterna men även 
på hur kollektivet ser på en situation. Förståelsen som man som individ för-
värvar och i viss mån förändrar i relation till andra, resulterar även i en kol-
lektiv förståelse och således i kollektivt lärande (Habermas, 1996). Således 
är den egna upplevelsen troligen färgad av både individuella erfarenheterna 
men även av ”kollektivets erfarenheter”. De individuella erfarenheterna och 
kollektivets erfarenheter har betydelse för vad man som individ och som 
individ i kollektivet ”kan” lära. Det innebär att man inom en organisation 
tillsammans kommer att skapa en beteendevärld med utifrån individernas 
theories-in-use. Organisationens sammanhang blir således en bild av indivi-
dernas styrande antaganden (Kim, 1998). 

Individuella och kollektiva mentala modeller 
Senge (2000) diskuterar kopplingen mellan det egna och det kollektiva hand-
landet utifrån det han kallar individens mentala modeller, vilket enligt mig 
har stora likheter med begreppen theory-in-use och espoused theory. Efter-
som våra theories-in-use och våra espoused theories utgör mentala modeller 
för våra tankar och våra handlingar. I Olsson & Ljunghills (1997) studie om 
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hur det mönster som styr socialarbetarnas handlingar konstruerats, beskrivs 
handlingar som guidade av naiva teorier. Författarna menar att de naiva teo-
rierna som styr socialarbetarna är konstruerat i en ”…komplicerad process i 
vilken mognad, utbildning, arbetets organisering och klientmöten har bety-
delse” (Olsson & Ljunghill, 1997, s. 947, min översättning). Argyris och 
Schöns (1996) beskrivningar av hur våra espoused theories och theories-in-
use formas har en del gemensamt med den beskrivning som Olsson och 
Ljunghill ger (E. Olsson & Ljunghill, 1997). Kanske kan man se de naiva 
teorierna som innehållande både en persons espoused theory och dennes the-
ory-in-use. Oavsett likheter mellan dessa beskrivningar, kan de mentala mo-
deller som styr våra handlingar ses som mentala system, vilka guidar oss i 
våra val och påverkar hur vi uppfattar oss själva och omgivningen. Vissa av 
antagandena i systemen är medvetna för oss och vissa är omedvetna. 
Gemensamt verkar även vara att de mentala systemen innefattar både en 
kognitiv och en normativ dimension (jfr. Ellströms (1996) diskussion om 
lärande). Den kognitiva dimensionen anger vad ett begrepp såsom socialt 
arbete betyder och innebär. Dimensionen anger även vilka aktörer som är 
betydelsefulla och hur dessa handlar. För praktikern i en verksamhet ter sig 
definitionen som självklar och sann och tas således för given. Den normativa 
dimensionen tillför ett bör till den kognitiva dimensionens hur (Meyer & 
Scott, 1992). De mentala modellerna beskriver således både hur en praktiker 
handlar eller hur något sker och hur praktikern bör handla och hur något bör 
ske. Dessa normsystem skapas och reproduceras genom interaktion mellan 
människor (B. Johnson, 2001), och stöds ofta av lagtext, politiska beslutsfat-
tare och av det man kan benämna som professionella grupper, i detta fall 
socionomer. 

De mentala modellerna verkar både ge trygghet och försvar mot ständiga 
förändringar (jfr. Denvall, 2001) som riskerar att sönderdela det egna sam-
manhanget och identiteten samt begränsa möjligheterna att utvecklas och 
förändras utifrån lärande och kunskap. Omgivningen utanför individen ska-
par så att säga det raster genom vilket organisationernas medlemmar uppfat-
tar världen, och styr därigenom tänkandet, handlandet och uppbyggnaden av 
de formella strukturerna inom organisationen (Johansson, 2002). De mentala 
ramarna begränsar respektive ger möjlighet till olika handlingar för prakti-
kerna som finns inom en verksamhet. Tankekollektivet förstärker också vis-
sa sätt att tänka och handla och utesluter andra (Döös, 2004). 

Att skapa lärandeprocesser 
I en verksamhet finns både de individuella och de kollektiva mentala model-
lerna som ramar för både fysiska och verbala handlingar. De mentala model-
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ler som styr handlandet inom en verksamhet verkar främst skapas omedve-
tet, och i en kontinuerlig självförstärkande process (Argyris, 1993). Kollek-
tivets tankestil utvecklas självständigt och för individerna i kollektivet blir 
det klart ”vad som inte kan tänkas på annat sätt” (Tydén, Messing, & Josefs-
son, 2000). Det kan bli så självklart att det kan vara svårt att skilja mellan 
det egna tänkandet och efterföljande handlingar samt kollektivets inverkan 
på det egna tänkandet och handlandet. Ett exempel på en studie i vilken detta 
blir synligt presenteras av Sung-Chan och Yuen-Tsang (2008). Studien 
handlar om ett masterprogram i socialt arbete i China i vilket man använde 
Schöns tankar om lärande och aktionsforskningscykeln som grund för den 
pedagogiska uppläggningen av programmet. Författarna upptäckte att det var 
förenat med vissa svårigheter att utbilda kinesiska studenter i västerländska 
tankar om lärande. De beskriver att ett av problemen var att studenterna inte 
kom till utbildningen med ”empty minds” (Sung-Chan & Yuen-Tsang, 2008, 
s. 65). Studenterna hade med sig en viss föreställning om hur lärande skulle 
gå till och när de mötte det nya sättet reagerade de med osäkerhet och i vissa 
fall uppstod konflikter. Man kan tolka det så att studenternas mentala modell 
över hur undervisning skulle ske kom i konflikt med det nya sättet. Studen-
terna hade inte några kunskaper om de teorier och filosofiska antaganden 
som fanns bakom deras välkända syn på lärande. Det nya lärandesättet inne-
bar att de fick kunskap om vad som låg bakom deras vedertagna syn på 
lärande (Sung-Chan & Yuen-Tsang, 2008). 

Exemplet från China visar att kollektiva mentala modellerna kan bidra till 
utveckling av kunskap, men även till att begränsa kunskapsutveckling. I de 
fall de kollektiva mentala modellerna bidrar till att skapa defensiva rutiner 
som döljer handlingsmönster kan det bli svårt att utveckla ett område till 
exempel en verksamhet (Argyris & Schön, 1974, 1978). De mentala model-
lerna kan således skapa beteenden som frigör eller begränsar personerna och 
lärandet (Hjortsjö, 2006; Lave & Wenger, 1991). Det har i studier också vi-
sat sig att man i vissa typer av verksamheter kan man vara mer benägen att 
vidmakthålla gamla system av föreställningar än i andra verksamhetsmodel-
ler (Müllern & Östergren, 1995). Argyris (1991) menar att kompetenta yr-
kespraktiker och yrkesexperter har svårare för att utveckla sin kunskapsbas 
än andra och detta oberoende av verksamhetstillhörighet, eftersom de kollek-
tiva mentala modellerna inom sådana yrken ofta är väl avgränsade och rigi-
da. Det kan vara så att det i rigida verksamheter är svårare att skapa proces-
ser där man utvecklar sina föreställningar, än i mer öppna verksamhetssy-
stem (jfr. Müllern & Östergren, 1995). Det är till exempel i sådana verksam-
heter där det finns en majoritet av personer med en viss yrkesroll som man 
successivt förstärker sin gemensamma mentala modell eller sina gemen-
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samma mentala modeller. Det innebär att praktiker inom en verksamhet pro-
ducerar strategier, som omvandlas till verksamhetsstrategier, som i sin tur 
förstärker de värden som legat till grund för de individuella strategierna. Det 
kan i sin tur innebära att det är svårt att förändra verksamhetens rutiner utan 
att förändra de individuella rutinerna och viceversa. Det går att lära sig inom 
de mentala modellerna men om lärandet skall bidra till nytänkande och ut-
veckling kan det vara behövligt att ”gå utanför” sina mentala modeller. 

För att man ska kunna gå utanför sina mentala modeller behöver man 
stöd av kollektivet (Argyris, 1993). Att våga gå utanför rutan kräver troligen 
ett visst mått av mod eftersom utveckling av en verksamhet till exempel kan 
innebära att den egna positionen ifrågasätts eller att den egna yrkeskunska-
pen inte längre behövs i en ny verksamhet. Denvall (2001) menar i likhet 
med Stein (2007) att ledare i en verksamhet kan underlätta för lärande och 
utveckling genom att uppmuntra medlemmarna att gemensamt utveckla 
samarbete och resultat. Om man ger individer ansvar och dessutom stödjer 
kreativitet och risktagande bidrar ledningen till att skapa en gynnsam miljö 
för kunskapsutveckling (Denvall, 2001). 

För att förstå hur man kan lära genom att gå utanför sina mentala model-
ler kan det vara av betydelse att först se hur mentala modeller och lärande 
förhåller sig till handlingar. 

Ifrågasättande av mentala modeller 
I föregående kapitel framhölls att kunskap om praktiken måste innefatta in-
formation om vad, hur och varför en viss handling bör genomföras det vill 
säga kunskap om både hur man genomför praktiken och även vilka bakom-
liggande antaganden som finns till de aktuella handlingarna. Det skulle ut-
ifrån tidigare resonemang innebära att man försöker medvetandegöra både 
hur man tror att man ska handla (espoused theory), hur man handlar (vad 
man gör och hur man gör) och varför man handlar som man gör (theory-in-
use). Man behöver alltså nå fram till en medvetenhet om varför man handlar 
som man gör för att kunna diskutera, kritisera och därigenom skapa lärande 
som utvecklar verksamheter. Om man vill förändra en praktik är det således 
oftast handlandet tillsammans med faktorer som påverkar handlandet som är 
centrala att utveckla. Men lika viktigt är det, enligt till exempel Argyris och 
Schön (1974), att utveckla de antaganden som handlingarna baseras på. Om 
syftet är att skapa utveckling av en verksamhet bör man, enligt Argyris och 
Schön, öppet testa de antaganden som ligger bakom de handlingar som ut-
förs.  

Den öppna testningen innebär att man i arbetsgruppen diskuterar och öp-
pet kritiserar de givna antagandena. Men för att kunna öppet testa sina anta-
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ganden måste de mentala systemen, de mentala modellerna tillåta ett sådant 
testande. Om man i en arbetsgrupp till exempel handlar utifrån antaganden 
om att utveckling är negativt och trygghet är att ha det som tidigare, så 
kommer man troligen inte att öppet testa sina antaganden. En öppen testning 
av de egna antagandena blir då ett hot mot tryggheten. I sådana grupper 
kommer troligen inte något lärande att komma till stånd, då ett utrymme att 
prova nya handlingsalternativ kan ses som en förutsättning för ett lärande 
(Ellström, 2005). Men i de verksamheter där det är möjligt att öppet testa 
sina antaganden kan detta ske på olika sätt och i olika grad. 

För att kunna öppet testa antagandena måste man avbilda dem på något 
sätt så att man får ett material som kan analyseras och därefter testas. Som 
tidigare nämnts kan man få beskrivningar av personers espoused theory ge-
nom att tillfråga dem om hur de tänker sig att handla i en situation. För att 
sedan få veta hur en person handlat kan man antingen observera handlingar 
eller be personen beskriva hur den handlat.  

Men går det att få fram en persons theory-in-use genom analys av en in-
divids beskrivning av det egna handlandet, då beskrivningen av handlingen 
kan vara påverkad av medvetna eller omedvetna föreställningar, förvänt-
ningar på hur man som person kan uppfattas och funderingar om vad be-
skrivningen ska användas till. Beskrivningar av hur praktiker upplever att de 
handlat och den uppfattning de har om varför de handlat som de gjort, är inte 
detsamma som att beskriva hur man faktiskt handlar i praktiken (om det nu 
är möjligt) och varför man handlar som man gör. Våra föreställningar och 
förväntningar, men även andra faktorer, styr vad man väljer att se och att 
beskriva. Olika syften kan påverka vad man väljer att lyfta fram och vad 
man väljer att inte lyfta fram. Det som beskrivs blir då praktikernas konstru-
erade bild av hur de handlar, där en mängd olika faktorer påverkat händelse-
urval och ordval samt vilka begränsningar i beskrivningen som personen 
gör. Det är möjligt att ett försök att synliggöra theories-in-use utifrån be-
skrivna handlingar endast resulterar i nya espoused theories baserade i det 
sammanhang som den tillfrågade befinner sig i. Argyris och Schön (1974) 
berör detta när de beskriver hur man kan nå fram till personers theories-in-
use i relation till problem med observation som metod, det vill säga att ob-
servatören kan styras att lyfta fram vissa saker i observationen. Eftersom 
beskrivningarna inte skall beskriva andras handlingar som de faktiskt sett ut 
utan den handlande personens theory-in-use är det enligt Argyris och Schön 
inte viktigt att beskrivningen är en avbild av det som faktiskt hänt. Viktigare 
är att det är en bild av hur den beskrivande personen ser på vad som sades, 
vad som hände och hur denne upplevde det som hände. 
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Argyris och Schön menar att det i princip går att via analys utläsa en bild av 
den beteendevärld som personerna befinner sig i. Det kan innebära att man 
får en bild av hur personerna tänkt om det som händer, hur personen själv 
tolkat sitt handlande, vilka handlingsstrategier som var aktuella, hur hand-
lingarna kunde påverka andra, det vill säga en möjlig theory-in-use hos den 
personen. Argyris och Schön lyfter fram betydelsen av den öppna testningen 
av de theories-in-use som lyfts fram, för att nå fram till vår beteendevärld. 
Kanske kommer man en bit på vägen i att synliggöra människors theory-in-
use ur alla andra antaganden som getts som förklaringar med den öppna test-
ningen. Men det är nog svårt att nå ända fram till en klar bild av människors 
theory-in-use. Problemet är nog inte beskrivningarna av handlingarna, utan 
de mentala modeller som i vissa fall inte tillåter en öppen testning eller ett 
ifrågasättande av rådande antaganden. Men lärande är inte begränsat till att 
endast ske i de situationer där man skapar möjligheter att ifrågasätta förgi-
vettagna föreställningar, lärande kan ske utan utmaning av det egna hand-
landet och organisationens mentala modeller.  

Single-loop, double-loop och deutero-lärande 
Lärande i vilket en öppen testning av de rådande mentala modellerna inte 
leder till ett ifrågasättande av dessa benämner Argyris och Schön för single-
loop lärande. Denna typ av lärande kan inte sägas innebära någon utveckling 
av de mentala modeller som testas, det vill säga individernas theories-in-use. 
En single-loop lärandeprocess utmanar enligt Argyris och Schön inte det 
egna handlandet och inte organisationens mentala modeller. 

Om man vid en öppen testning av de mentala modellerna även reflekterar 
över varför en viss handling genomförs i en viss situation kan man enligt t 
ex Senge (2000) nå fram till ett ifrågasättande av rutiner i verksamheten. En 
lärandeprocess i vilken det finns möjlighet att utveckla sina tankemönster 
och mentala modeller genom en utmaning av befintliga mentala modeller 
beskrivs av Argyris och Schön som ett double-loop lärande. Begreppet 
double-loop lärande syftar till både lärandeprocessens struktur och själva 
lärandet (Kuipers & Richardson, 1999). Lärande av denna typ handlar om att 
gå ifrån ett handlingsmönster som styrs av inlärda regler till att utveckla en 
förmåga att utifrån bedömning av enskilda situationer välja handlingsmöns-
ter. Regler för handlandet finns där, men endast som ledstjärnor och inte som 
ramar. Double-loop lärande handlar om att skapa en djupare förståelse och 
en gemensam granskning av verksamhetens normer. I denna process skapas 
möjligheter att förändra de huvudsakliga antagandena genom att utmana de 
rådande och dominerande tankestrukturerna (Trollestad, 2002) samt att för-
ändra de strukturer som verksamheten vilar på (Müllern & Östergren, 1995). 
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Det innebär att praktikern lyfter fram meningsfulla/signifikanta processer ur 
till synes vardagliga situationer och via reflektion utvecklar en reflekterande 
hållning. 

Som jag uppfattar det handlar en viktig skillnad mellan single-loop och 
double-loop lärande om var ifrågasättandet startar; om ifrågasättande sker av 
de praktiska handlingarna handlar det om single-loop lärande och om ifråga-
sättandet sker av de antaganden som ligger bakom handlingarna är det ett 
double-loop lärande. Double-loop lärande tränger inte undan single-loop 
lärande. Istället kan de båda lärandeprocesserna i olika perioder finnas inom 
en och samma verksamhet, kanske kan olika personer befinna sig i olika 
processer under samma period. Single-loop lärande skapar möjligheter för 
oss att undgå att hela tiden satsa på nya trender t ex genom att man i den 
lärandeprocessen bekräftar den rådande kunskapen, medan double-loop ger 
möjligheter att utveckla verksamheten. Man kan se det som att kunskapen 
utvecklas i en framåtsyftande spiral via diskussion och ifrågasättande av ti-
digare kunskap. 

Den tredje typen av lärande benämner Argyris och Schön (1978) deutero-
lärande, vilket innebär att lära sig lära om hur man lär och vad man lär. En-
ligt Argyris och Schön innebär deutero-lärande att det är individer som lär 
sig att skapa en verksamhet, vilket uppmanar medarbetande praktiker att lära 
sig utveckla verksamheten utifrån handlingsreflektioner i grupp eller enskilt.  

Om man vill utveckla praktiken utifrån en kunskapsbas som grundas i 
den aktuella praktiken bör man inte begränsa sig till att stödja bara någon av 
de diskuterade lärandeprocesserna, istället bör man ge möjligheter för prak-
tiker att utveckla olika typer av lärandeprocesser. Dock kräver skapandet av 
möjligheten att gå utöver de egna och kollektivets mentala system mer när 
det gäller förberedelse, organisering och mental ansträngning än övriga pro-
cesser.  

Reflektion som metod för ifrågasättande 
Schön skrev i början av 1980-talet att praktikerns förmåga till reflektion är 
central för professionell yrkesutövning och för utveckling av kunskap 
(Schön, 1983). Liknande syn för Ellström fram i början av 2000-talet 
(Ellström, 2005). Att kunna reflektera i relation till sina handlingar är ett sätt 
att skapa kunskap i praktiken. Själva lärandet uppkommer i den medskapan-
de aktiviteten – när man handlar, när man synliggör skillnader och överens-
stämmelser mellan det man gör och hur man tänker om det man gör (Kolb, 
1984). Således kan man se diskussion om och reflektion över handlingar 
som ett sätt att ifrågasätta de mentala modellerna samt gå utöver dessa och 
skapa lärande. När det gäller socialt arbete och de kunskapsbehov som pre-
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senterades i föregående kapitel, kan man se att en diskussion om och reflek-
tion över socialarbetarens handlingar borde kunna bidra till ett lärande. Ett 
lärande som skulle kunna ge socialarbetaren kunskap för att utveckla den 
egna verksamheten. Det man dock bör fråga sig är om reflektion är en till-
räcklig metod för att utveckla kunskap som kan bidra till verksamhetsut-
veckling. 

Sammanfattning 
I kapitlet diskuteras att lärande i praktiken handlar om både individens och 
kollektivets lärande, men att det kollektiva lärandet består av individernas 
lärande. Dock kommer verksamhetens kollektiva mentala modeller att vara 
de som till största del begränsar eller främjar lärande och utveckling. Både 
de individuella och de kollektiva mentala modellerna utgörs av individernas 
theories-in-use och espoused theories. Individernas handlingsmönster blir ett 
avtryck av både kollektivets och individens theory-in-use. Således blir prak-
tikernas handlingar en bild av verksamhetens normer men även av individer-
nas förväntningar och normer. Individernas espoused theories kommer till 
uttryck när man tillfrågar praktiker hur de tänker sig att handla.  

Beroende på vilken variant av lärandeprocesser som formas i en verk-
samhet skapas olika typer av lärande. I vissa fall rör det sig om att lära sig 
nya sätt att handla som hör hemma inom den mentala modell som är styran-
de i verksamheten, det vill säga ett single-loop lärande. I andra sammanhang 
handlar det om att genom ett ifrågasättande av handlingsmönster och tanke-
mönster skapa ett lärande som utvecklar de mentala modellerna i verksamhe-
ten, vilket innebär ett double-loop lärande. Den tredje typen av lärande som 
diskuteras i kapitlet är deutero-lärande, vilket är en variant där ifrågasättan-
det av verksamhetens mentala modell kan leda till ett lärande om hur man lär 
och vad man lär i verksamheten. I socialt arbete behövs alla tre typerna av 
lärande för att utveckla kunskap om verksamheten som sedan kan utveckla 
densamma. Dock kräver utveckling av de olika typerna av lärandeprocesser 
olika förutsättningar, där utvecklingen av double-loop och deutero lärande 
kräver ett sätt att gå utanför de mentala modellerna.  
 

* 
 
Reflektion är den metod som lyfts fram som pedagogiskt medel för att stödja 
praktiker i en lärandeprocess i syfte att överskrida mentala modeller och 
ifrågasätta handlingar. Men är reflektion den metod som kan hjälpa socialar-
betare i ett lärande som leder till kunskap och verksamhetsutveckling av den 
egna praktiken? I följande kapitel diskuteras reflektion som pedagogisk me-
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tod för lärande och verksamhetsutveckling av praktiken och dessutom påbör-
jas diskussionen om vilka verktyg som kan stödja systematisering av reflek-
tion. 
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Kapitel 5 
 

Reflektion som metod 

Föregående kapitel avslutades med att reflektion nämndes som metod för att 
få till stånd ett lärande och kunskapsutveckling i praktiken där man utmanar 
de förgivettagna antagandena.  Mot bakgrund av resonemangen i föregående 
kapitel utvecklas i föreliggande kapitel vilka möjligheter och begränsningar 
som finns med och i att använda reflektion för ett sådant syfte.  

Reflektionens möjligheter och begränsningar 
Etymologiskt kan ordet reflektion härledas till re vilket betyder åter, tillbaka 
samt flectere som betyder böja, vända (Hellquist, 1922). Betoningen av re-
flektionen som aktivitet utgår från en rationalistisk idétradition, i vilken 
människan ses som en aktiv medskapande individ som tolkar det den möter 
och som lär genom reflektion (jfr. Aristoteles, 1993; Säljö, 2000). Autentisk 
reflektion är enligt Dewey (1976) endast möjlig när praktiker möter proble-
matiska och komplexa situationer och när de tycker att det känns svårt. Trots 
mångfaldigande och spridning av litteratur rörande reflektionens natur och 
praktik är forskare och praktiker inte överens om vad reflektion verkligen är 
(Tremmel, 1993). Dessutom kan man sedan 1970-talet se att lärande via re-
flektion förespråkats inom pedagogisk litteratur och under slutet av 1990-
talet kunde man se en ökning inom omvårdnad och socialt arbete (Ixer, 
1999). 

Deweys samt Argyris och Schöns texter om lärande och reflektion har 
under många år varit tongivande för diskussionen om reflektionens betydelse 
för lärande (Erlandson, 2007). Deras resonemang och slutsatser har dock inte 
varit oemotsagda eller okritiserade. Det finns därför skäl att beskriva både 
hur man kan se på reflektionens möjligheter och vilken kritik som förts fram 
gentemot den. 

Förhållandet mellan reflektion och handling 
Den grundläggande synen på reflektion är enligt Schön att den är en social, 
skapande process som sker kognitivt, det vill säga inom individen. Men den 
kan även ske i en diskussion med andra individer (Schön, 1983, 1987). Ut-
ifrån denna ståndpunkt ses således reflektion inte enbart som en individuell 
och psykologisk process, utan också som en aktiv, skapande, social process 
(Josefsson, 1995). Dewey menade att reflektionen hör starkt samman med 
problemlösning och i slutet av 1970-talet presenterade han en femstegs mo-
dell för praktisk problemlösning i vilken reflektion var den drivande kraften.  
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Steg 1: Praktikern möter en problematisk situation. I mötet med situationen 
kommer praktikern att börja fundera över olika alternativ. 
Steg 2: Via erfarenhet förfinar och definierar praktikern problemet så att det 
blir så tydligt som möjligt för denne vad problemet handlar om. 
Steg 3: Mot bakgrund av steg 1 och 2 utvecklar praktikern en hypotes om 
hur man bör lösa det aktuella problemet. Här är det viktigt att avvakta med 
handlingen till rätt tillfälle. Många gånger rusar praktiker iväg och handlar i 
förtid vilket ofta ger dåliga resultat.  

I förhållande till Senges (2000) resonemang om mentala modeller kan 
man se detta steg som det där de mentala modellerna kommer att begränsa 
respektive ge möjligheter för vilken lärandeprocess som kommer att utveck-
las. Beroende på vilka möjligheter som finns att inom verksamheten skapa 
lärande kommer single-loop, double-loop och/eller deutero lärande att ut-
vecklas. 
 
Steg 4: Hypotesen från steg 3 sätts ihop med ett professionellt resonerande. 
Även Eraut (1994) och Zeichner (1992) diskuterar betydelsen av att resonera 
om den tänkta handlingen. Dewey såg detta steg som en viktig fas för att få 
reflektionsmodellen att fungera. Här kommer också de reflektionselement 
som är nödvändiga fram i processen för att omvandla implicit kunskap till 
kunskap som kan vara del av en frigörande tankeprocess (Eraut, 1994; Ze-
ichner, 1992). 

Detta steg kan jämföras med Argyris och Schöns resonemang om en öp-
pen testning av de antaganden som ligger bakom en handling. Inom detta 
steg ges via diskussion om alternativa handlingsmönster möjligheter att ifrå-
gasätta befintliga handlingsmönster samt de antaganden som kan ligga bak-
om dem. 
 
Steg 5: Praktiskt och mentalt genomförande av lösningen (Dewey, 1976). 
Utifrån Deweys beskrivning av detta steg verkar det handla om att i handling 
visa att utveckling av de mentala modellerna skett. Ixer (1999) menar att det 
är i det här steget som man i socialt arbete genomför interventioner. 

Utifrån resonemangen som fördes i kapitlet om lärande kan man tänka sig 
att det är i detta steg som man skulle kunna se om praktikerna utvecklat 
verksamheten inom de mentala ramarna för verksamheten eller om man 
förmått nå utanför dem, det vill säga om lärandeprocessen kan karaktäriseras 
som single-loop, double-loop eller deutero lärande. Argyris och Schöns be-
skrivningar av reflektionsprocessen sker inte i förhållande till problemlös-
ning som i Deweys modell ovan. Istället diskuterar de reflektion i förhållan-
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de till handling. Deras beskrivning blir således uppdelad i reflektion under 
handlingen och reflektion efter handlingen. Reflektion som sker under en 
handlingssekvens kallas för reflektion-i-handling (reflection-in-action) (se 
även resonemang av Molander, 1996b). När man sedan avsiktligt stannar 
upp mellan aktiviteter för att medvetet tänka efter vad man gjort och vad 
som bör göras i nästa steg, övergår reflektion-i-handling till reflektion-efter-
handling (reflection-on-action) (Argyris & Schön, 1974). Dessa olika typer 
har betydelse för hur man organiserar reflektion samt vilken kunskap som 
synliggörs i reflektionen. Kunskap i praktiken (knowing-in-action) uppstår 
när handlingar blir föremål för reflektion i handlandet (reflection-in-action) 
eller genom reflektion efter handlandet (reflection-on-action) (Bengtsson, 
1995; Schön, 1983). Genom att reflektera över handlingar får man en kun-
skapsbas som visar våra handlingars individuella och kollektiva karaktär 
(Ramirez, 1995, 1998). Reflektion i och efter handling innebär att vi använ-
der oss av våra erfarenheter av liknande situationer och inlärda kunskaper i 
en dialog med oss själva och/eller andra för att nå fram till den bästa hand-
lingen (Schön, 1983). I sådan reflektion vilken kan avse den egna och/eller 
andras handlingar, finns det möjlighet att synliggöra både handlingen och att 
diskutera de antaganden som ligger bakom handlingen. I föregående kapitel 
diskuterades möjligheterna att lära om bakomliggande antaganden för att 
testa dem samt överskrida det förgivettagna. Enligt Argyris och Schön är 
detta möjligt genom användandet av reflektion. I en reflektion-i-handlings 
process samt genom en reflektion-efter-handlings process skapas förutsätt-
ningar för att kunna handla mer insiktsfullt och dessutom framträder möjlig-
heten att erhålla argument för och emot vissa typer av handlingar.  

Ett annat sätt att diskutera om reflektionens relation till och för lärande är 
på det sätt M. Alexandersson (1994) resonerar om olika reflektionsnivåer. 
På första nivån sker reflektion omedelbart i anslutning till handlandet. Re-
flektionen sker som en reflex och är inte planerad vilket gör att den inte all-
tid uppmärksammas av den handlande personen. På den andra nivån är re-
flektionen mer planerad och styrs av uppsatta mål samt genomförs utifrån 
vissa reflektionsmetoder eller tekniker. Det finns på denna nivå också ett 
uttalat syfte med reflektionen. Formulering av de egna erfarenheterna från 
situationer är en viktig del i reflektionsprocessen på denna nivå. Reflektion 
som befinner sig på den tredje nivån uppmärksammar relationen mellan 
bakomliggande antaganden och den dagliga verksamheten. Den är planerad, 
systematiserad och kontinuerlig samt berör både egna och andras erfarenhe-
ter. Reflektion på denna nivå har även ett uttalat syfte att skapa insikt i samt 
teoretisk förståelse för handlingarna. Det egna medvetandet är det som är i 
fokus på den fjärde reflektionsnivån. Det innebär att man reflekterar över 
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både vad man reflekterar över och hur man reflekterar. För att ytterligare 
tydliggöra hur man kan se på relationen mellan reflektion och lärande har jag 
nedan sammanfört M. Alexanderssons (1994) beskrivning av olika reflek-
tionsnivåer och Argyris och Schöns lärandetyper som diskuterades i föregå-
ende kapitel. I vissa fall görs även hänvisningar till resonemangen om kun-
skapsutveckling i kapitel 2. Syftet med det är att peka på möjligheten att föra 
samman de olika typerna av lärande som Argyris och Schön diskuterar och 
de nivåer av reflektion som M. Alexandersson beskriver.6 
 
Nivå 1. I det vardagliga tänkandet och handlandet sker reflektionen omedel-
bart och uppmärksammas sällan av personen ifråga. Nivån omfattar så kallat 
vardagstänkande. Reflektionen sker oftast efter genomförd handling. 
 
Nivå 2. Reflektionen styrs på denna nivå av vissa uppsatta mål. För detta 
syfte regleras reflektionen av praktiska tekniker och metoder. En viktig del 
att uppmärksamma i relation till reflektion på denna nivå är att värdet av de 
uppsatta målen för reflektionen oftast tas förgivna. Det innebär att det ”… 
som uppmärksammas i reflektionen är begränsat till frågor som har att göra 
med att utveckla, av andra bestämda, kunskaper och färdigheter.” (M. 
Alexandersson, 1994, s. 167). På denna nivå försöker man formulera 
tumregler och sätta ord på sina erfarenheter. 
 
Nivåerna 1 och 2 utmanar inte det tekniska/instrumentella perspektivet på 
kunskap och kunskapsutveckling som diskuterades i kapitel 2. På första och 
andra nivån söker man snabba svar istället för att ifrågasätta egna erfarenhe-
ter och kritiskt reflektera, eftersom det är svårt att reflektera över det som 
man tar för givet (Ixer, 1999). Därför blir reflektionen lätt ytlig eftersom 
man inte utmanar de rådande föreställningarna, de rådanden mentala model-
lerna. Reflektion av nivå 1 karaktär, men även av nivå 2 karaktär kan ses 
som kompatibla med single-loop lärande, då reflektionen sker inom ramen 
för den mentala modell som är gällande för verksamheten. 
 
Nivå 3. Den tredje reflektionsnivån uppmärksammar relationen mellan ”… 
principer för den praktiska verkligheten (underliggande teorier) och den 
praktiska verkligheten i sig.” (M. Alexandersson, 1994, s. 167). Detta kan 
man jämföra med reflektion över mentala modeller och de handlingar som 
företas. På denna nivå är reflektionen mer systematisk och kontinuerlig över 
erfarenheter, både egna och andras. Denna typ av reflektion är viktig för att 

                                                        
6 I praktiken överlappar dessa nivåer varandra, men har här för förståelsens skull separerats. 
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uppnå double-loop lärande. Syftet är att skapa kritisk insikt i handlingarna 
som innefattar teoretisk förståelse. I socialt arbete skulle detta kunna innebä-
ra att man diskuterar det sociala arbetets syfte i relation till det man dagligen 
utför, till exempel genom att diskutera vad man ska göra, hur man gör det 
och varför man gör på ett visst sätt. Vilket skulle kunna innebära att grund-
läggande och outtalade antaganden om hur saker bör göras och varför de bör 
göras, då kan uppmärksammas. Denna reflektion som sker efter handling 
kan användas för att öppet testa olika antaganden som finns i en verksamhet 
(jfr. reflection-on-action (Schön 1983). Detta kan i sin tur leda till ifrågasät-
tande av grundläggande antaganden om det sociala arbetets mening och 
funktion samt de egna handlingarnas giltighet. Denna typ av reflektion sägs 
kräva av den yrkesverksamme socialarbetaren förmåga och kunskap att möta 
och planera varje intervention som en unik och individuell situation. Det 
handlar om att ta ett professionellt ansvar i en praktik, vilket innebär att man 
måste vara närvarande i situationen (Eraut, 1994).  
 
Nivå 4. På den fjärde nivån är det egna medvetandet föremål för reflektion. 
Innebörden av det är att man uppmärksammar både vad man reflekterar över 
och hur man gör det. Reflekterandet på denna nivå syftar till att nå närmare 
ett självreflekterande sätt som i sig skall leda till att reflekterandet fortgår. 
Reflekterandet över erfarenheter föder behov att ytterligt reflektera för att 
förstå och omvandla kunskap till aktiv förståelse av de egna handlingarna 
(M. Alexandersson, 1994). På denna nivå handlar således lärandet om att 
lära sig lära om hur man lär och vad man lär (deutero). 

 
Som nämnts tidigare finns dock kritik mot reflektion som metod och dess 
möjligheter att bistå praktiker i en lärandeprocess. Några kritiker lyfter fram 
problemet med reflektion i realtid, och invänder att det är svårt att reflektera 
i ”full fart”. För att hinna reflektera måste man sakta ner handlingsfarten. 
Bengtsson (1995) ser reflektion-i-handling som avbrott i handling snarare än 
reflektion över handling. Eraut (1995) menar att så snart man ”slår på” re-
flektionen så har man, i alla fall kognitivt, lämnat själva handlingen. Reflek-
tionen sker mer efter än under handlingen (Eraut, 1995). Om man under 
handling övergår i tänkande om handlingen har handlingen redan skett och 
som tar den interagerande, arbetande och producerade personerna från deras 
praktik (Erlandson, 2007). Ett annat alternativ är att se handling även som 
mental/kognitiv vilket öppnar för ett synsätt på reflektion som en handling 
som kan pågå under den fysiska handlingen (jfr. Aristoteles, 1993). 

Ixer (1999) menar att Schöns tankar om reflection-in-action inte förmår 
att erbjuda den epistemologiska basen för praktiken som den avser. Schöns 
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tankar om reflection-in-action baseras på en ”old style dichotomy” (Shep-
pard, 2000, s. 467) mellan den reflekterande praktikerns tolkningar och en 
positivistisk syn på kunskap (Sheppard et al., 2000). 

Ytterligare kritik som framförts är att Schön inte beskriver hur den cirku-
lära reflektionsprocessen fungerar, ej heller hur reflektionerna går till (se t ex 
Eraut, 1994). Dessutom är hans presentationer om olika praktiker bara base-
rade på praktikers beskrivningar av sitt arbete och inte på beskrivningar av 
det aktuella arbetet (se t ex Ixer, 1999; Sheppard et al., 2000). 

Även Erlandson (2007) är kritisk till Schöns teorier om reflektion och 
menar att tanken om reflektionens positiva inverkan på lärandeprocessen är 
skapad utifrån utgångspunkter som är mycket specifika och som utvecklats 
från en specifik form av tänkande som är inkorporerat i handling. Ett exem-
pel på hur begreppet reflektion bär med sig kulturella, historiska och indivi-
duella antaganden – vilket även Erlandson (2007) berör – finns i den tidigare 
nämnda studien av Sung-Chan och Yuen-Tsang (2008) där de studerat an-
vändningen av Argyris och Schöns tankar om reflekterande lärande och ak-
tionsforskning på ett masterprogram i socialt arbete i China. Studenterna i 
programmet uppfattade att reflektion handlade om att kritisera de egna svag-
heterna, och deras erfarenhet av reflektion var att det var en form av självkri-
tik som lade tonvikten på det negativa. Deras erfarenheter av självkritik un-
der kulturrevolutionen hade lett till att de inte bara såg självreflektion som 
något negativ utan även som något som skapade en känsla av skräck. Det 
som också blir tydligt i den studien är att dessa antaganden skapar mentala 
modeller som kan vara svåra att ta sig ur, men som också kan skapa osäker-
het och även rädsla (Sung-Chan & Yuen-Tsang, 2008). Frågan är om reflek-
tion kan användas metod för lärande i socialt arbete, vilket diskuteras vidare 
i slutet av kapitlet. 

Olika typer av reflektion 
Oavsett praktik, och oavsett vilka kritiska punkter som lyfts fram om reflek-
tion används den ändå som ett verktyg för omtolkning av föreställningar (M. 
Alexandersson, 1994; Dewey, 1998; Döös & Wilhelmson, 2005). Orsaken 
till att reflektionen lyfts fram som verktyg och som metod har troligen att 
göra med att reflektion är något som är svårt att bortse ifrån som individ. 
Reflektionen ses av flertalet som en naturlig process som följer av nyfiken-
het och sökandet efter alternativ förståelse (se t ex Dewey, 1998 och Säljö, 
2000). Dewey (1998) såg reflektionen som en ständigt återkommande aktiv 
kunskapsprocess i vilken man kan vara aktiv eller passiv. Reflektionen kan 
enligt Dewey komma utan aktivitet från individen, i ett läge där man upple-
ver förvirring, tvivel eller vånda (jfr. M. Alexandersson, 1994). Individer 
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kan aktivt börja reflektionen när de befinner sig i en situation som fångar 
uppmärksamheten. Det kan ske individuellt men även kollektivt. Den dri-
vande kraften i reflektionsprocessen är ett grundläggande behov av att hante-
ra och sortera i de sammansatta och svårbegripliga situationer som man mö-
ter i vardagen (Dewey, 1998). Och det är i sådana tillstånd som man kan 
tvingas in i sökandet efter förståelse och förklaringar över det man tidigare 
inte varit medveten om. Det innebär att det omedvetna kan bli medvetet i 
reflektionsprocessen och att man i något läge i processen kan reflektera över 
det som tidigare var omedvetet.  

Reflektionen över handlingar kan ske av den som handlar och/eller av 
någon annan. Självreflektion innebär att man stannar upp för att fundera över 
det egna handlandet och dess konsekvenser. Det kan i socialarbetarens fall 
innebära att fundera över det egna förhållningssättet och klientens situa-
tion/position i det egna arbetet (Nordlander & Blom, 2000). Självreflektion 
innebär att man själv försöker vara den spegel i vilken man betittar sina 
handlingar och uttalanden. Dock bör en självreflektion åtföljas av en dialog 
med kollegor om hur man själv uppfattat sitt handlande. Detta för att minska 
möjligheten till bias inför det egna hanterandet av situationer (se t ex McGill 
& Beauty, 1995). Spegling liknar självreflektion men skillnaden är att man 
tillsammans i grupp eller en och en reflekterar över det som den handlande 
personen berättar. Den kritiska vännen är en annan benämning på spegling. 
Begreppet ”den kritiske vännen” kommer från Hatton och Smith (1995) och 
deras diskussion om ”peer partnering” i en artikel om reflektion inom lärar-
utbildningen. Peer partnering är en process i vilken lärande sker genom att 
man delar reflektioner och arbete med varandra i en grupp. I processen ges 
möjlighet att formulera sig om sina tankar samtidigt som andra lyssnar på ett 
sympatiskt men kritiskt sätt (Hatton & Smith, 1995). Gruppreflektion kan 
vara fruktbar för att genera insikt i och förståelse för komplexa professionel-
la delar genom delaktighet, stöd, utmaningar och återkoppling (McGill & 
Beauty, 1995). Skillnaden mellan spegling och gruppreflektion kan sägas 
vara flytande. Dock menar man ofta med gruppreflektion att man i grupp 
diskuterar händelser och handlingar både berättade och självupplevda. Inom 
arbetslivsforskning om lärande i praktiken diskuteras betydelsen av interak-
tion i handling (Döös & Wilhelmson, 2005). Med begreppet avses betydel-
sen av att se varandra i aktion i en verksamhet och i anslutning till det samta-
la om det man sett i syfte att skapa lärande (Döös & Wilhelmson, 2005).  

Problemet med spegling av berättelser och handlingar är att det alltid blir 
en skapad bild av det beskrivna. När Argyris och Schön (1974) förordar ob-
servation av och reflektion över handlingarna genom det de kallar öppen 
testning, för att nå fram till en förståelse för handlingsmönster och outtalade 
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handlingsteorier, nämner de detta problem. De menar att man kan spegla 
varandras handlingar men att man bör vara medveten om att man alltid kan 
riskera färga beskrivningarna med egna espoused theories (se även resone-
mang i tidigare kapitel). 

För att skapa ett lärande om och av våra erfarenheter behöver man alltså 
genom samtal närmare betitta de genomförda handlingarna samt de pågåen-
de handlingarna (Molander, 1996b). En dialog eller interaktion mellan prak-
tiker och situation lyfter fram likheter mellan den aktuella situationen och 
tidigare situationer, men även differenser (Bjerlöv, 1999; Schwandt, 2002; 
Wilhelmson, 1998). Om möjligheter skapas för kritisk reflektion genom 
till exempel kollegial dialog kan detta leda till en omskapad förståelse, en 
förändrad syn på omvärlden, omtolkning av problem och till en annor-
lunda syn på förutsättningar, möjligheter och förväntningar (Eliasson & 
Targama, 2005) och i förlängningen ett ifrågasättande av de mentala mo-
dellerna.  

Inom ramen för de flesta reflektionsmetoder används olika typer av do-
kumentation för att ge beskrivningar av handlingar och reflektioner. Doku-
mentationen kan utgöras av dagböcker, videoinspelningar men även av do-
kumenterande av observationer och beskrivningar av handlande som sedan 
bildar underlag för diskussioner. Dokumentation och dokumentationens möj-
ligheter som underlag diskuteras vidare i nästa kapitel. 

I relation till den information som insamlas har det visat sig gynnsamt att 
erbjuda en ”kontrasthorisont” mot vilken den insamlade informationen kan 
jämföras (Lenz Taguchi, 1997). Kontrasthorisonten kan till exempel vara en 
beskrivning av hur man tänker sig att verksamheten skall genomföras, mål 
med verksamheten, överenskomna hållpunkter i det dagliga arbetet eller vär-
deringar som man ser som viktiga i verksamheten. Genom att man använder 
dokumentation av handlingar och en beskrivning av hur man tänkte sig 
genomföra handlingarna, får man möjlighet att återvända till enskilda hand-
lingar och reflektera över dem i relation till hur man tänker sig att verksam-
heten skall fungera (jfr. med diskussionen om dokumentationens möjligheter 
i Hammarén, 2005). I förhållande till Argyris och Schöns tankar om theory-
in-use och espoused theory kan man kanske se ett dokument som en skriftlig 
beskrivning av espoused theory, det vill säga hur man tänker sig handla i en 
verksamhet. Kanske kan man se en jämförelse mellan dokumenterade hand-
lingar och till exempel en beskrivning av en verksamhets mål som en öppen 
testning av vilka antaganden som kan ligga bakom handlingarna. 
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Verksamhetsutveckling via reflektion 
I en praktik där förutsättningar hela tiden förändras, som i socialt arbete, är 
det nödvändigt att erövra olika typer av lärande och kunna växla mellan dem 
för att kunna utveckla verksamheten i en positiv riktning. Genom att lära av 
situationer, utvecklar man i praktiken nya sätt att förstå den egna verksamhe-
ten (jfr. Ellström, 1996; Messing & Westlund, 1997; Molander, 1996b). Ett 
exempel är en modell för pedagogisk dokumentation som har sitt ursprung i 
Reggio Emilias barnomsorg, Norditalien, och som under senare år använts i 
Sverige som underlag för utvärdering (Dahlberg & Åsén, 1994) och som 
grund för lärande (Lenz Taguchi, 2000). Även inom andra områden som till 
exempel inom sjuksköterskeutbildningen finns exempel på hur studenter 
tillsammans med lärare arbetat med reflektion som verktyg för utveckling av 
den egna kunskapen (Granqvist, 2000). Inom socialt arbete kan det handla 
om att utveckla förmågan att utveckla lärandeformerna single-loop, double-
loop och deutero lärande. Av den anledningen är det en fördel om man inte 
endast reflekterar i situationer av undantag, utan kontinuerligt samt systema-
tiskt, och därmed även i sådana situationer som kan ses som vardagliga 
(Messing & Westlund, 1997). Att stanna upp och reflektera befrämjar ett 
kontinuerligt lärande i en verksamhet (Trollestad, 2002). Reflektion under 
och efter men även inför en handling kan ge möjligheter att diskutera vilka 
antaganden, både teoretiska och praktiska, som kan vara viktiga att vidareut-
veckla för att utvidga kunskapsbasen. Det skulle innebära att man som prak-
tiker utifrån en reflektionsprocess skulle kunna formulera abstrakta begrepp 
och generaliseringar, varpå dessa sedan skulle kunna testas i nya situationer 
för att sedan omprövas och utvecklas. Om man kontinuerligt diskuterar al-
ternativa tolkningar och sätter det i relation till hur man tänkt sig att genom-
föra aktiviteter i verksamheten bidrar det till ett ifrågasättande av vad man 
gör och hur man gör det. En sådan form av ifrågasättande kan bidra till ett 
lärande i praktiken. Genom en sådan process kan kanske en lärandeprocess 
skapas som skulle kunna likna en abduktionprocess. Det vill säga en process 
där man växelvis rör sig mellan teori och empiri i syfte att dels nå kunskap 
om empirin och dels utveckla teorin (Alvesson & Sköldberg, 1994; Patel & 
Davidson, 2003).  

Att fundera över vad man gjort, hur man gjort och varför har stora likhe-
ter med kvalitetsutveckling via en processutvärdering (Eriksson, 2005; O. 
Karlsson, 1997). Med det i åtanke kan man säga att reflektionsprocessens 
resultat inte endast har betydelse för den enskilde praktikern. Skapande och 
vidmakthållande av en reflekterande och en forskande hållning hos prakti-
kern kan ge stora möjligheter för målgruppens och verksamhetens föränd-
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ringsprocess, samt för att utveckla det egna arbetet och genom det skapa ny 
kunskap som underlag för utveckling och utvärdering (Lenz Taguchi, 1997).  

En verksamhetsintegrering av reflektion där lärande sker, skulle kunna 
bidra till en utvärderande kultur som också värderar fortlöpande förändring 
och lärande. Kunskap i praktiken blir på detta sätt sammanhangsanpassad 
och en kontinuerlig utvärderande process blir därmed integrerad i praktiken. 
Systematisering och organisering av (de egna) erfarenheterna underlättar 
troligen skapandet av en sådan möjlighet. Studier i vilka man tillämpat ett 
interaktivt förhållningssätt visar att det är av vikt att systematisera reflektion. 
Om inte, riskerar man att förlora reflektionen till förmån för mötet med bru-
karna (jfr. Laanemets & Svensson, 2006) eftersom man ofta i verksamheter-
na upplever att det inte finns tillräckligt med tid. Med en kontinuerlig och 
systematisk reflektion är det lättare att över tid dra slutsatser om hur erfaren-
heter är relaterade till varandra, samt om hur kunskap i praktiken utvecklats. 
En organiserad systematisk reflektionsmetod innebär också större möjlighe-
ter att utveckla både verksamhetens organisation, så att lärande blir en del av 
den dagliga praktiken och verksamhetens innehåll. 

Sammanfattning 
Reflektion har under lång tid setts som möjligt verktyg för utveckling av 
lärande och som en metod för genomförande av en lärandeprocess. Dock 
finns kritik mot reflektionens möjligheter att bistå ett lärande. Kritiker menar 
att det inte finns någon gemensam utgångspunkt för vad reflektion är och 
vilken faktisk betydelse den har för ett lärande. Trots det används reflektion 
under och efter handlingar i praktiken för att skapa kunskap om densamma 
och i forskning som begrepp för att analysera vad som händer när praktiker 
funderar över handlingar (Dewey, 1998). I kapitlet diskuteras främst Argyris 
och Schöns samt M. Alexanderssons syn på reflektion och de båda synsätten 
sätts samman med de olika lärandeprocesstyper som presenterades i föregå-
ende kapitel. Slutsatsen är att olika typer av reflektion ger olika typer av 
lärande. 

För att uppnå en typ av lärande där man kontinuerligt lär sig och utveck-
lar sina tankegångar genom att ta sig utanför sina mentala modeller verkar 
det krävas en utveckling av ett reflekterande förhållningssätt. En systematisk 
reflektionsprocess understödjer omvandlandet av erfarenheter till kunskap, 
vilket möjliggör ett lärande som kan växla mellan ett single-loop, double-
loop och ett deutero lärande. Via en reflektionsprocess kan man upptäcka de 
egna tolkningsramarna, de mentala modellerna och via det kan man komma 
till insikt om varför man tänker som man tänker och gör som man gör. Re-
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sultatet av en sådan process kan då bli en ökad förståelse av handlingarna 
och således av praktiken.  
 

* 
 
Mot bakgrund av resonemanget i detta kapitel kan man anta att reflektion 
kan användas som metod för att uppnå lärande i det sociala arbetets praktik. 
Men hur skapar man en systematiserad reflektionsprocess som kan bistå 
praktiker i en kunskapsprocess för verksamhetsutveckling? Dokumentation 
har nämnts som ett möjligt verktyg för systematisering av reflektion i en 
verksamhet. I nästa kapitel diskuteras dokumentationens möjligheter att bistå 
socialarbetaren i systematisering av reflektion. 
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Kapitel 6 
 

Verktyg för reflekterande dialog 

I kapitlen 2 – 5 diskuterades socialt arbete som verksamhet, vilket kunskaps-
behov som finns i praktiken samt kunskapstyper för praktiken. Det som 
framkom var att det sociala arbetets praktik är en komplex verksamhet i vil-
ken socialarbetaren måste kunna hantera osäkerhet, icke-linjära processer 
och utifrån det möta utsatta människor på ett respektfullt och kvalitativt bra 
sätt. För att kunna genomföra sina arbetsuppgifter med god kvalitet behöver 
socialarbetaren kunskap om den komplexa och osäkra praktiken. 

Av föregående kapitel framgår att reflektion över egna och kollegors 
handlingar i den dagliga praktiken kan skapa lärande i praktiken. Kunskap 
som skapas genom reflektion kan bidra till ett lärande om vad som styr 
handlingar i praktiken, som i sin tur kan bidra till ett praktikbaserat lärande 
som kan ske organiserat och i vissa fall planlöst (Denvall, 2001). Men hur 
kan man i en verksamhet som socialt arbete möjliggöra och organisera för 
reflektion över handlingar i praktiken? Mot bakgrund av de resonemang som 
förts i föregående kapitel fördjupas diskussionen om verktyg som kan vara 
adekvata som stöd för praktikerna i den metod som valts för verksamhetsut-
vecklingsprocessen. 

I detta kapitel diskuteras således dokumentationens roll i socialt arbete 
samt reflektion i relation till dokumentation som verktyg för organisering av 
en kontinuerlig och systematisk reflektion. 

Med detta kapitel avslutas den övergripande diskussionen av de utgångs-
punkter för verksamhetsutveckling av det sociala arbetets praktik som an-
gavs i första kapitlet. 

Dokumentation i socialt arbete 
Dokument definieras som en viktig handling vilken kan användas som un-
derlag för bevisning i vissa fall, som styrker argumentation och anses inne-
hålla information som återger verkligheten (Nationalencyklopedin, 2001). 
Definitionen antyder att en handling som benämns dokument ger en sannolik 
bild av verkligheten. Socialstyrelsen tolkar verbet dokumentera till att betyda 
”Att skriva, fotografera eller spela in på band” (Socialstyrelsen, 2006a). 
Dokument av olika former innehar en central plats i det dagliga sociala arbe-
tet. Främst den skriftliga dokumentationen är ett etablerat arbetsverktyg i 
socialt arbete. Oavsett om tekniken för dokumenteringen av något är film, tal 
eller skrift omsätts det sammanställda materialet inför bearbetning och rap-
portering till skrift. 
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Dokumentationens syften och möjligheter 
Dokumentation i socialt arbete har ända sedan 1920-talet präglats av en upp-
delning på två huvudinriktningar; den juridisk/kliniska (barna- och miss-
bruksvård) och den administrativa (socialhjälp/-bidrag och hemhjälp) 
(Renström Törnblom, 1988). När den då gällande sociallagstiftningen under 
1970-talet genomgick förändringen som ledde fram till Socialtjänstlagen 
(SFS 1980:620), fanns en ambition att alla delar av det sociala området skul-
le förändras. I diskussionerna som fördes inför formulerandet av en social-
tjänstlag som skulle ersätta bland annat Barnavårdslagen, diskuterades män-
niskors komplexa behov och vikten av att ha en helhetssyn på människan vid 
insatser (Hjern, 2001; Wächter, 1998). Socialtjänstlagen skulle i mening och 
funktion medverka till att upprätthålla detta synsätt. Ett år före ikraftträdan-
det av Socialtjänstlagen utarbetade Kommunförbundet ett dokumentations-
system för socialt arbete som blev normbildande för hela landet och som 
skulle vara i linje med de grundtankar som format Socialtjänstlagen 
(Wächter, 1998). Syftet med dokumentationssystemet var att man på ett och 
samma ställe skulle kunna samla kunskap om den enskilde medborgaren 
eller familjen, för att mot bakgrund av den samlade informationen göra kor-
rekta bedömningar. 

Det övergripande syftet med dokument och dokumentation i socialt arbete 
har således under lång tid varit att ge ett tillräckligt underlag för bedömning-
ar av brukares livssituationer och resurser på både individ-, grupp- och orga-
nisationsnivå (se t ex SFS 2001:453, Socialtjänstlag). 

För att syftet med dokumentationen skall uppnås ska den för det första 
vara skapad så att den ger den yrkesverksamme/praktikern ett tillräckligt 
underlag för beslut i det dagliga arbetet. För det andra skall dokumentatio-
nen vara ett sätt för den enskilde medborgaren att få insyn i verksamheten. 
Insynen skall garantera den enskildes rättssäkerhet. Dokument som underlag 
för kvalitetssäkring och fortlöpande utveckling blir allt vanligare. Tillsam-
mans med principer för ledning och styrning av socialt arbete är de bristande 
ekonomiska resurserna sådant som aktualiserat frågor om kvalitet och kvali-
tetsutveckling. Enligt socialtjänstlagen skall dessutom socialt arbete karaktä-
riseras av god kvalitet på alla nivåer (SFS 2001:453). På statlig nivå anges 
också löpande dokumentation som en förutsättning för att kunna bedöma 
kvalitet och för att utveckla socialt arbete (Prop. 2000/01:80). För det tredje 
skall dokument tjäna som underlag för kontroll av en verksamhet bland an-
nat genom uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring. För det fjärde skall 
dokument kunna tillgodose Länsstyrelsens krav på underlag för tillsyn av 
verksamheter inom socialt arbete. Det innebär att dokument som används för 
det dagliga sociala arbetet i handläggning, beslut och insatser av stödjande, 
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rådgivande och behandlande slag även skall användas för kontroll av och 
beslut om en hel verksamhet (se följande figur). En förutsättning för att sys-
tematiskt kunna undersöka om arbetet inom verksamheten bedrivs på före-
skrivet sätt, är alltså att verksamheten dokumenteras tillfredställande (Prop. 
1996/97:124). 

 
Figur 6:1 Olika syften med dokumentation i socialt arbete. 
 
Dokumentationens möjligheter att uppfylla syftet att ge underlag för beslut 
och bedömningar på både individ, grupp och organisationsnivå började un-
der senare delen av 1990-talet att ifrågasättas. Kritiken handlade främst om 
att dokumentationen inte utgjorde ett tillförlitligt underlag för socialarbeta-
rens bedömningar, för Länsstyrelsens tillsyn eller för att kunna garantera den 
enskildes rättssäkerhet (SOU 1999:97). Det visade sig svårt att tillgodose 
kommunen, socialarbetaren och Länsstyrelsen med underlag för att bedriva 
kontroll och bedömning på olika nivåer, samtidigt som dokumentationen 
skulle bidra till att säkra den enskildes rätt och självbestämmande. Bristerna 
ansågs bero på tidsbrist för socialarbetarna samt undermåliga riktlinjer för 
hur och vad man skulle dokumentera. Utredningen Dokumentation och soci-
altjänstregister (SOU 1995:86) visade att Socialtjänstlagen tillsammans med 
Socialstyrelsens Allmänna råd (1994:3) inte gav tillräckligt praktiska anvis-
ningar för att socialarbetaren skulle använda sig av dessa.7 Tydligare anvis-
ningar för hur och vad som skulle skrivas sågs som ett botemedel för doku-
mentationens brister. I diskussionen om de gamla riktlinjerna framfördes 
förslag på en särskild ”dokumentationslag”. Tillsammans med tydligare rikt-
linjer skulle en sådan lag göra det lättare för socialarbetaren att välja formu-
leringar för skrivandet (SOU 1995:86). Hur skulle det då praktiskt lösas? 
Hur skulle nya anvisningar kunna råda bot på de brister som de gamla anvis-
ningarna varit med om att skapa?  
                                                        
7 Här utgår jag inte från att de allmänna råden gjorde anspråk på att utgöra sådana praktiska 
anvisningar. Jag vill med hänvisningen till de allmänna råden och lagtexten visa att riktlinjer-
na inte underlättat för den enskilda socialarbetaren i den dagliga dokumentationen. 
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Något enhetligt svar på de frågeställningar som diskussionerna om doku-
mentet och dokumentationen reste inom myndigheter, forskning och praktik 
formulerades ej. Därmed blev frågan om hur man praktiskt skulle lösa do-
kumentationsproblematiken till stor del outredd. Vidare utelämnades även en 
mer djupgående diskussion om de grundläggande begrepp som socialarbeta-
ren förväntas förhålla sig till, begrepp såsom saklighet och objektivitet. För-
slagen gällande dokumentation som framfördes i utredningen (SOU 
1995:86) och som skulle förändra dokumentationen genomfördes inte fullt 
ut. Större delen av den text som behandlade dokumentation och dess kopp-
ling till utvärdering och kvalitetssäkring sorterades ut och underlaget för att 
införa en särskild dokumentationslag ansågs inte vara tillräckligt. Några år 
senare presenterades andra förslag på åtgärder för att få bukt med dokumen-
tationens brister (Prop. 1996/97:124). I propositionen hänvisas till just de 
brister som uppmärksammats i den tidigare utredningen (SOU 1995:86). 
Förslagen som gavs i propositionen bearbetades och infördes i Socialtjänst-
lagen under 1997 (Lag 1997:313). I samband med det upphävdes de tidigare 
riktlinjerna för dokumentation. Under senare delen av 2001 kom så ett för-
slag om en ny socialtjänstlag (Prop. 2000/01:80). I detta förarbete betonas 
dokumentationens betydelse för socialt arbete och det sägs att det i vissa fall 
är särskilt viktigt att tydliggöra mål och medel men även hur insatserna skall 
genomföras (Prop. 2000/01:80). Utöver det skiljer sig inte dessa riktlinjer på 
något grundläggande sätt från dem som kritiserades i betänkandet från 1995 
(SOU 1995:86). 

Ärende eller individ 
Oavsett vilket syfte som dokumentation i socialt arbete har haft och skall ha 
samt oavsett vilka riktlinjer som gäller, har det visat sig att dokumentation 
kontinuerligt kritiserats som bristfällig. Kanske är det så att problemet inte 
endast har med bristfälliga riktlinjer och tidsbrist för socialarbetaren att göra. 
Askeland och Payne (1999) menar att en del av dokumentationens tillkorta-
kommande beror på att dokumenten rör ”… social situations which are in-
herently ambigous. Different perceptions and interpretations exist about 
what took place in a recorded event” (Askeland & Payne, 1999, s 61). 
Forskning som berörde dokumentation inom socialtjänstens område i slutet 
av 1990-talet var främst inriktad på studier av akter (Bernler & Johnson, 
1993, 1995; Bucht, 1997; Hydén, 1995; Lundström, 1993). Den forskningen 
visar att handläggning av ärenden utgjorde en stor del av den dokumentation 
som genomfördes i socialt arbete. Det var alltså främst handläggningen av 
ett ärende som styrde vilken information som inhämtades av socialarbetaren.  



 64 

Bernler och Johnsson (1993) kommenterar detta på följande sätt: "Kanske 
beror detta på att så få, om ens några, teoretiker ägnat sig åt att diskutera 
själva skrivandet som en process i arbetet" (Bernler & Johnsson, 1993, s 8). 
I engelskspråkig litteratur som berör dokumentation i socialt arbete gavs en 
snarlik bild av dokumentation (Doner Kagle, 1984, 1993; Prince, 1996). Do-
ner Kagle (1984) ser dokumentationen som problematisk just på grund av att 
den inte på något sätt reflekterar den kvalitet som faktiskt funnits i proces-
sen. Det som man menar synliggörs i dokumentationen berör till stora delar 
insatser och resultat, vilket leder till att förändringsprocessen kommer i 
skymundan (Ehnfors, Ehrenberg, & Thorell-Ekstrand, 2000). Morén (1996) 
presenterar en liknande bild av dokumentationen i socialt arbete. Han disku-
terar dokumentation i socialt arbete både i relation till socialarbetarens syn 
på arbetsuppgiften samt dokumentationens betydelse för utvärdering inom 
området. Morén menar att dokumentation i socialt arbete till stor del varit 
inriktad på förvaltningens behov av dokumentation och minimalt inriktad på 
socialarbetarens behov som profession. Morén noterar bland annat att Soci-
altjänstkommittén i sin rapport Dokumentation och socialtjänstregister 
(SOU 1995:86) utgår från förvaltningens legala behov snarare än professio-
nens behov av att beskriva innehållet i förändringsarbetet. Författaren anser 
att det leder till att dokumentation i socialt arbete generellt ”...handlar om 
ärenden snarare än om människor, handläggning och åtgärdsmekanik sna-
rare än bistånd och synliggörande” (Morén, 1996, s 189). 

Inom olika delområden av socialt arbete har man genom att koncentrera 
sig på klientens livssituation till viss del tagit sig ifrån handläggningen av 
ärendet som strukturerande princip. Ett exempel är klientdokumentation vil-
ket till skillnad från dokumentation utifrån handläggning av ett ärende utgår 
från kunskapssökandet i en verksamhet (Myrenberg, 1998; Tengvald, 1996). 
Generellt innebär det att man utgår från den enskilde personens situation och 
därifrån dokumenterar dennes situation, utan styrning av en handläggnings-
process. Inom ramen för klientdokumentationen försöker man nå kunskap 
om verksamhetens klienter samt kunskap om vad man uppnår i form av re-
sultat. Konkreta mål i det enskilda ärendet samt mål för verksamheten är 
sådant som bör ingå i den sortens dokumentation. En form av klientdoku-
mentation är Addiction Severity Index som används främst inom missbruks-
området för värdering av klientens livssituation och hjälpbehov samt för 
uppföljning av vården (Andréasson et al., 2000) (se även kapitel 1 för en 
beskrivning av ASI samt andra dokumentationssystem på individnivå). 

Genomgången visar att dokumentation som verktyg tillmäts stor betydel-
se i det sociala arbetets praktik såväl som inom forskning. Man kan också se 
att dokumentationen i socialt arbete har potential att vara ett verktyg för re-
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flektion över beskrivningar av handlingar och situationer. Dock verkar det 
viktigt att utgå från ett klargjort syfte för att få en dokumentation som mot-
svarar de behov som finns inom den aktuella verksamheten. 

Dokumentation som bedömningsunderlag  
Tron på dokumentet som en objektiv bild av verkligheten är förhållandevis 
stor inom socialt arbete (Östberg, Wåhlander, & Milton, 2000). Synen på 
dokumentation som en icke-värderande och sanningsenlig bild av verklighe-
ten är emellertid problematisk. Oberoende av om dokumentationen återger 
en händelse i en persons liv i en dagbok eller en händelse från ett socialkon-
tor i en journal, eller om det som återges är en film återstår problemet med 
återgivandet av den unika situationen (Ong, 1999). Situationer tolkas och 
beskrivs med utvalda begrepp i en berättelse i ett dokument. Detta innebär 
en tolkning av verkligheten. Formuleringar i dokumenten i till exempel soci-
alt arbete, påverkar bilden av den enskilde personen (klienten) och dennes 
situation. Utifrån begreppen livsomgestaltning och livsanpassning visar Mo-
rén (1992) hur dokumentationen påverkar och kan påverkas av olika per-
spektiv på socialt arbete. Liknande synpunkter förs fram av Bernler och 
Johnson (1995) där de lyfter fram hur den bild som skapas i dokumentatio-
nen reproduceras av inblandade aktörer, till exempel socialarbetare och kli-
ent, genom att dokumentet blir den bild av klienten och dennes behov till 
vilken de inblandade förhåller sig. Urvalet av vad som skall dokumenteras är 
grundat på subjektiva samt organisatoriska preferenser. Olika personer gör 
olika urval. Dokumentationen blir således en symbolisk representation för de 
relationer som utgör innehållet i socialt arbete (Prince, 1996; Skau, 2001). 
Socialarbetaren gör en bedömning av vad som skall skrivas, hur det skall 
skrivas, samt vilka reflektioner som bör göras i dokumentet. Det innebär att 
de dokument som produceras i en verksamhet innehåller ett avtryck av verk-
samhetens inre liv, det vill säga situationer och handlingar av både kollektiv 
och individuell karaktär (jfr. Askeland & Molven, 1998; Lenz Taguchi, 
1997; Senge, 2000). De förhållningssätt man har avspeglas i ”…det sätt man 
väljer att utföra sitt arbete, det sätt man dokumenterar och den miljö man 
iordningställer.” (Lenz Taguchi, 1997, s. 17). Således kan sägas att olika 
syften och perspektiv påverkar dokumentationen som i sin tur påverkar soci-
alt arbete via de bilder av personer och sammanhang som framträder i do-
kumentationen. Avtrycket kan sedan komma att reproduceras i andra doku-
ment i vilka verksamhetens dokument utgör empiriskt material. Med Argyris 
och Schöns ord skulle man kunna säga att dokumentationen blir ett avtryck 
av både verksamhetens espoused theory och verksamhetens theory-in-use. 
Ovanstående resonemang tillsammans med beskrivningen av dokumentets 
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form och funktion i socialt arbete ger underlag för antagandet att verksamhe-
ten formar dokumentet och vice versa genom praktikern. 

Om socialarbetarens bild av verkligheten accepteras okritiskt riskerar 
man att begränsa både tanke- och handlingsutrymmet, vilket innebär svårig-
heter för utvecklandet av en erfarenhetsbaserad verksamhet. De fakta som 
återfinns i dokumentationen kan således sägas vara värdeladdade fakta och 
bör behandlas som det och inte som en objektiv bild utan inslag av värde-
ringar. 

Dokumentets möjlighet att bära bilder av situationer och reflektioner är 
inte endast en begränsning, det är också en styrka. Hur ”avtrycket” av verk-
samheten ser ut och vad som förmedlas beror till stora delar på det samman-
hang i vilket dokumentet är skapat, vem som skapar dokumentet samt hur 
dokumentet tolkas. Den dokumentation som produceras inom socialt arbete 
är främst inriktad på att beskriva och förmedla information på individnivå, i 
första hand information om enskilda individer, klienter eller patienter. När 
man sedan avser att uttala sig om hur verksamheten skall utvecklas aggrege-
ras denna information, vilket innebär att uttalanden om verksamheten base-
ras på information rörande enskilda individer eller grupper av individer. Men 
individuella resultatmätningar fångar inte hela verksamhetens innehåll och 
process. 

För att kunna uttala sig om verksamhetens innehåll och processer krävs 
även dokumentation på verksamhetsnivån. Den typen av dokumentation in-
nehåller framförallt beskrivningar och reflektioner som berör verksamhets-
processer. För beskrivningar av dokumentation på den nivån används be-
greppet verksamhetsdokumentation. Inom det sociala arbetets område är 
denna typ av dokumentation mycket oprövad. 

Dokumentation som verktyg för utveckling 
Det blev tydligt i föregående kapitel att reflektion kan uppkomma spontant, 
men om man avser att skapa kontinuerlig reflektion är det en fördel om man 
systematiserar den. Detta kan göras på olika sätt. I föregående kapitel nämn-
des olika metoder för reflektion, men för att metoderna skall blir systematis-
ka verkar det behövas verktyg som tillförsäkrar denna systematik. 

Dokumentet har visat sig användas som verktyg dels som underlag för re-
flektion och dels för systematisering av en reflektionsprocess. Varför just 
dokumentation använts för reflektion inom olika områden kan bero på att 
den kan användas som ett medierande verktyg (Säljö, 2000). Med det menas 
att dokumentationen blir till ett raster mellan oss och världen utanför som 
gör att man kan förmedla beskrivningar och reflektioner till andra (Säljö, 
2000). Dokumentation av något kan konstrueras med olika insamlingsmeto-
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der, såsom olika typer av dokument, men även bild och ljudmaterial vilka 
sedan oftast transkriberas för att lättare kunna hanteras (Dahlberg & Åsén, 
1994; Lenz Taguchi, 2000). Således resulterar en insamling av beskrivningar 
och reflektioner ofta i ett dokument. 

Oavsett när konstruktionen av dokumentet sker, erbjuder det möjligheten 
att i skrift reflektera över den egna erfarenheten. Vissa menar att man genom 
det gör erfarenheten mer användbar och möjlig att argumentera för och emot 
(Hammarén, 2005). När man sedan läser i dokumentationen lyfts den reflek-
tiva kapaciteten hos till exempel praktikern fram och ger utrymme för en 
inre dialog samt för jämförelse med den egna erfarenheten (Ashford et al., 
1998; Hammarén, 2005). 

Dokumentet som verktyg för att systematisera reflektion för utveckling 
av verksamheter har till exempel använts inom det praktiska pedagogiska 
fältet (se t ex Lenz Taguchi, 1997; 2000). En förhållandevis vanlig systema-
tik är dokumentation med inriktning mot den kritiska händelsen, vilket inne-
bär att man dokumenterar det som man ser som en kritisk situation och där-
efter reflekterar över varför man såg den som kritisk och hur man kan gå 
vidare utifrån den reflektionen (Bennet & Kingham, 1993; Smith & Russel, 
1993). Dokumentet som sådant kan troligen ge systematik för själva beskri-
vandet och reflekterandet genom att det byggs upp med en viss systematik 
till exempel med olika frågeområden. 

Askeland och Payne (1999) beskriver utvecklingen av ett dokumenta-
tionssystem där det finns utrymme för socialarbetaren att själv formulera 
egna tankar om aktuella situationer. Resultatet visade att vissa föredrog möj-
ligheten att beskriva och reflektera fritt och att andra föredrog möjligheten 
att beskriva genom att besvara frågor med fasta svarsalternativ (Askeland & 
Payne, 1999). Det man kom fram till var att en kompromiss mellan styrda 
och fria beskrivningar var att föredra. Ett dokument som struktureras av kla-
ra rubriker och i vilket man kan skapa verksamheten med beskrivningar och 
reflektioner skulle kunna vara en sådan kompromiss (Askeland & Molven, 
1998). 

Förutom att dokumentet kan användas för att strukturera reflektionen är 
det möjligt att länka samman flera dokument till en löpande, systematisk 
dokumentation som ger en kontinuerlig bild av reflektionsprocessen och 
verksamheten. Ett exempel är dokumentation i dagboksform (Bennet & 
Kingham, 1993; Smith & Russel, 1993). 

I inledningskapitlet presenterades några modeller för systematisk doku-
mentation, och dokumentation på individ, grupp och organisationsnivån pro-
blematiserades. Om dokumentation kan användas som verktyg för systema-
tisering av beskrivningar och reflektioner, skulle dokumentation då vara 



 68 

möjligt att använda i socialt arbete som ett verktyg för reflektion i syfte att 
utveckla kunskap om och i praktiken? 

Om man i dokumentet kan se avtrycken av och uttrycken för verksamhe-
ten kan man använda dokumentation som ett underlag för att diskutera om 
man gjort rätt och tänkt rätt, gjort fel och tänkt rätt, gjort fel och tänkt rätt 
eller gjort fel och tänkt fel. Detta öppnar möjligheten att använda dokumen-
tation och dokument som hjälp och stöd i en medveten reflektions och läran-
deprocess. Reflektion och lärande är i sin tur incitament till förändring och 
utveckling. 

Om man däremot behandlar dokumenten som om det inte finns skillnader 
– som om den skrivande personen, ärendets karaktär, verksamhetens ut-
formning, brukaren osv. inte påverkar det skrivna, leder det oss till att se 
dokumentet som ett värdeneutralt avtryck av socialt arbete och inte som ett i 
och av verksamheten skapat förändringsverktyg. De grundläggande värden 
som bedömningen vilar på lämnas således oreflekterade och kopplas ej ihop 
med det dokument som beskriver det dagliga arbetet utifrån dessa antagan-
den om samhället och människan. 

Sammanfattning 
Dokumentets och skrivandets historia i socialt arbete visar att det skrivna är 
avsett att användas inte bara i det direkta klientarbetet, utan även för upp-
följning, utvärdering och kvalitetssäkring på olika nivåer. Dessutom har det 
på olika sätt uttryckts förhoppningar om att dokumenten skall visa kvaliteten 
hos de insatser som företagits, den process som pågått och hur individrela-
tionen sett ut. Riktlinjer och regler för skrivandet som process och för do-
kumentet som produkt har därför utvecklats för att uppnå mätbara mål inom 
verksamheten på individ, grupp och verksamhetsnivå. Den kritik som lanse-
rats mot dokument i socialt arbete, både från statliga myndigheter och från 
forskningshåll, visar att den bild av socialt arbete som framträder i dokument 
dels kan vara otillräcklig för beslut på flera nivåer, dels bär med sig enskilda 
personers samt verksamheters kollektiva uppfattningar om både enskilda 
personer och organisationer. I dokumentet som verktyg finns denna proble-
matik inbyggd, eftersom det är socialarbetaren som formar bilden i doku-
mentet. Dokumentet blir via den som skriver ett avtryck och ett uttryck för 
en mängd antaganden om individer, sammanhang och situationer. Med-
vetenhet om att dokumentet har denna funktion är central för att kunna an-
vända dokumentation som verktyg för systematisk reflektion. 

Tänker man sig att använda dokumentation för utveckling av verksamhe-
ter behöver individdokumentationen kompletteras med en dokumentation 
där intresset förflyttas från individ och gruppnivån till verksamhetsnivån. 
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Socialtjänstlagen ger möjligheter att utveckla dokumentation till att bli ett 
verktyg, ett redskap, i det direkta klientarbetet men också i det indirekta ar-
betet som ett medel i verksamhetens utveckling. Formellt finns alltså möj-
lighet att utveckla dokument i socialt arbete till att utgöra ett verktyg för sys-
tematisering av reflektion för skapande av kunskap i praktiken. 
 

* 
 
I det efterföljande kapitlet sammanfattas de resonemang som förts i avhand-
lingen fram till denna punkt i en modell för verksamhetsutveckling. 
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Kapitel 7 
 

Att skapa en modell 

I de föregående kapitlen har antaganden som på olika sätt berör verksam-
hetsutveckling i socialt arbete diskuterats. Resonemangen i kapitlen ska ses 
som försök att svara på den första av avhandlingens tre frågeställningar, som 
berör vilka antaganden som kan vara giltiga som utgångspunkter för en mo-
dell för verksamhetsutveckling i socialt arbete. På basis av dessa antaganden 
utvecklades en modell benämnd Interaktiv verksamhetsdokumentation 
(IVD), vilken redovisas i det här kapitlet. Här redovisas också hur modellen 
konstruerats, men först ett allmänt resonemang om modellkonstruktion. 

Om modellkonstruktion 
Att skapa en modell beskrivs som ett arbete som handlar om att strukturera 
en process och om att gå från en abstrakt teori till en konkret modell. Model-
ler används oftast i pedagogiska syften för att konkretisera abstrakta feno-
men. Skillnaden mellan den konkreta modellen och den eller de abstrakta 
teorier som modellen avser att avbilda, kan sägas vara att modellen i många 
fall är en förenklad bild av fenomenet (Nationalencyklopedin, 2008). Inom 
forskning som avser att bidra till generaliserbara kausala slutledningar sker 
ofta konstruktioner av modeller i syfte att testa olika antaganden om feno-
men (Shadish, Cook, & Campbell, 2002). 

Konstruktionsvaliditet och modellkapacitet 
Inom forskning om verksamhetsutveckling talar man om att modellerna är 
antingen teoridrivna eller empiridrivna, ibland används begreppen teorigrun-
derade och empirigrunderade (metodgrunderade). Skillnaden mellan teori- 
och empiridrivna modeller är att de har olika utgångspunkter. De teoridrivna 
modellerna utgår från teoretiska antaganden och de empiridrivna utgår från 
empiriska metoder. Oavsett vilken typ av modell och varifrån den initieras 
ses det som betydelsefullt att man under ett modellskapande värderar olika 
delar för att säkerställa att modellen uppfyller de syften den är avsedd att 
göra (Seigerroth, 1998). Ett sätt att värdera en modell är att granska dess 
konstruktionsvaliditet. 

De resonemang som förs i anslutning till konstruktionsvaliditet vid expe-
riment har likheter med den diskussion som förs när det gäller modeller och 
möjligheten att bedöma modellers kapacitet. Konstruktionsvaliditet i en mo-
dell kan således tolkas som viktig av två anledningar. För det första kan mo-
deller ses som den länk som finns mellan det som sker i praktiken och de 
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teoretiska antagandena och som har betydelse för de resultat som påverkar 
praktiken. För det andra bär modeller med sig (ofta implicit) sociala, politis-
ka, och ekonomiska implikationer, vilket gör att de även påverkar den prak-
tik som de används inom (Shadish m.fl., 2002, s. 65, min översättning). I 
syfte att möjliggöra en granskning av modeller är det viktigt att modellkon-
struktioner och beskrivningar av dessa utvecklas så att modellernas antagan-
den blir synliga. En utförligt beskriven modell bidrar till möjligheten att 
granska den praktik som modellen används inom (Lindquist, 2006), men 
utan en beskrivning av de underliggande teoretiska antagandena för model-
len blir det svårt att diskutera hur och varför vissa förändringar skett i prak-
tiken. På samma sätt som en beskrivning av en modells teoretiska grunder 
underlättar för en granskning av kapacitet och begränsningar, försvårar ett 
utelämnande av en sådan beskrivning möjlighet att bedöma en modells ka-
pacitet (Krogstrup, 2003). Trots detta är oftast beskrivningar av modeller 
främst inriktade på just de konkreta modellerna och inte på att beskriva de 
bakomliggande teoretiska antagandena. 

Ett kompletterande sätt att granska en modell är att se till dess kapacitet, 
vilket avgörs utifrån hur pass bra den kan skapa förståelse för det som sker i 
det som undersöks. Således bör man i anslutning till skapande av modell 
även utprova den för att kunna säga om och i så fall vilka delar som funge-
rade och vilka som inte fungerade. Via en utprovning kan man också, med 
utgångspunkt i tidigare resonemang, granska de teoretiska utgångspunkterna 
för en modell för att diskutera om och vilka utgångspunkter som var de ade-
kvata. 

Att konstruera en modell för verksamhetsutveckling 
Trots att verksamhetsutveckling sker på ett flertal områden finns enighet 
bland forskare i uppfattningen om vad som bör utgöra utgångspunkten för 
sådan utveckling (se t ex Seigerroth, 2003). Enigheten ligger i uppfattningen 
om vilka delar som bör finnas med i modeller8 för verksamhetsutveckling, 
oavsett om modellen är teoridriven eller empiridriven. De fyra punkter som 
utgör en generell bas för verksamhetsutveckling är (Seigerroth, 2003): 
 
1. Förståelse för den aktuella situationen (t ex. den aktuella verksamheten) 
2. Värdering av utgångspunkterna (dvs. underlaget för förändringsåtgärder-
na) 

                                                        
8 Relationen mellan innehållet i begreppet modell och i begreppet metod är den att en metod 
kan ses som en föreskrivande modell för vissa aspekter av en utvecklingsprocess (jfr. Gold-
kuhl, 1998). 
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3. Design av förändringsåtgärderna 
4. Genomförande i verksamheten 
 
Dessa punkter säger inte något om vad som skall förändras eller hur, utan 
endast vilken bas en modell för utveckling av en verksamhet bör ha. Punk-
terna följer ofta inte efter varandra i en linjär process, istället är förloppet 
mer dynamiskt. Det innebär att beslut och händelser som gäller de olika de-
larna kan överlappa varandra och vissa gånger sker insatserna parallellt.  

Den process som enligt Seigerroth (2003) kännetecknar grunden för 
verksamhetsutveckling på ett metaplan, liknar den uppläggning som man ser 
i diskussioner om projektplanering och projektutveckling. Det är inte under-
ligt eftersom verksamhetsutveckling många gånger sker i form av projekt 
(Ö. Ohlsson, Löfström, & Johansson, 2000). Men det man även bör upp-
märksamma är att verksamhetsutveckling ibland genomförs utan någon mo-
dell. I sådana fall lyfts ofta en datainsamlingsmetod (se kapitel 1), som till 
exempel dokumentation, fram som bas för utvecklingsprocessen. Det är 
dock viktigt att påpeka att metod och modell oftast hänger ihop. I en modell 
används olika metoder för att strukturera en process och i de flesta fall finns 
vid användande av metoder en underliggande modell även om den inte finns 
beskriven och uttalad.  

En modell för praktiken 
Modellen Interaktiv verksamhetsdokumentation, fortsättningsvis benämnd 
IVD, och som beskrivs i följande text, har syftet att bidra till verksamhetsut-
veckling i det sociala arbetets praktik. De utgångspunkter som presenterades 
i kapitel 1 och som utvecklades i de följande kapitlen resulterade i ett antal 
slutsatser om de diskuterade områdena vilka kan sägas vara den teoretiska 
bas som modellen vilar på. Således kan den modell som presenteras i denna 
avhandling definieras som en teoridriven modell, eftersom det är teoretiska 
antaganden som utgör utgångspunkter för modellen. I förhållande till de ut-
gångspunkter som nämndes tidigare i kapitlet, avser resonemangen i de fö-
regående kapitlen att motsvara punkt 1) Förståelse för den aktuella situatio-
nen samt punkt 2) Värdering av utgångspunkterna. Dessutom utgör resone-
mangen i de föregående kapitlen ett försök att stärka modellens konstruk-
tionsvaliditet. Beskrivningen av IVD som följer avser att motsvara punkt 3) 
Designen av förändringsåtgärderna. Utprovningen av IVD motsvarar punkt 
4) Genomförande i verksamheten. Kapaciteten hos modellen testades genom 
utprovningen tillsammans med personalen vid det tidigare nämnda familje-
centret och granskas via de tolkande resonemangen i avhandlingens slutkapi-
tel. Den nära anknytningen mellan IVD och en praktik via utprovningen gör 
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att man till viss del kan se modellen som empiridriven, eftersom den under 
utprovningen utvecklades utifrån personalens behov och utifrån verksamhe-
tens förutsättningar. Således kombineras teoretiska och empiriska antagan-
den i konstruktionen av IVD. I följande del ges en sammanfattning av de 
resonemang som fördes i kapitlen 2 till 6 och i anslutning till dem presente-
ras ett antal antaganden som använts som grund för IVD. 

Antaganden för IVD – en rekapitulation 
Mot bakgrund av de resonemang som fördes i kapitlen 1, 2 och 3 kan man 
dra slutsatsen att en modell för verksamhetsutveckling måste baseras på vil-
ken typ av verksamhet som avses utvecklas. Därutöver måste en modell 
formas så att den kan stödja utveckling av den kunskap som praktiker i verk-
samheten har behov av. När det gäller socialt arbete bör således en modell 
formas utifrån att det sociala arbetet är komplext, situationellt och till stora 
delar består av svårförutsägbara valsituationer. Dessutom har praktiker i so-
cialt arbete behov av både teoretiskt och praktiskt förankrad kunskap. Sam-
mantaget innebär resultatet från kapitlen 2 och 3 att en modell för verksam-
hetsutveckling bör innefatta en struktur som stödjer systematiskt och konti-
nuerligt inhämtande av kunskap om och i socialt arbete. Resonemangen från 
kapitlen kan sammanfattas i följande antagande. 
 
A. En modell för verksamhetsutveckling av verksamheter i socialt arbete bör 
kunna bidra: 

- med att visa verksamhetens komplexitet 
- till systematiskt inhämtande av både teoretisk och praktisk kunskap. 

 
I kapitel 4 och kapitel 5 diskuterades betydelsen av lärande i praktiken och 
hur man via reflektion kan synliggöra handlingsmönster för att skapa lärande 
inom verksamheter. I resonemanget lyfts reflektion före, under och efter 
handlingar fram som metod för ett lärande om och i praktiken. Utifrån det 
relateras kunskapsbehovet i praktiken till olika lärandenivåer. Reflektion 
beskrivs kunna ske spontant, men för att skapa en kunskapsbas i praktiken 
och via den utveckla verksamheten beskrivs det som fördelaktigt om reflek-
tionen sker kontinuerligt. Systematisering av reflektion är ett sätt att organi-
sera för kontinuerlig reflektion. I slutet av kapitel 5 presenteras olika verktyg 
för systematisering av reflektion och dokumentation presenteras som ett ofta 
använt sätt. Även dialogens betydelse nämndes i kapitlet. Dialog om hand-
lingar och om de reflektioner som man gjort i anslutning till handlingarna 
bidrar till att se på sitt eget och andras handlande på alternativa sätt. 
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Diskussionerna i kapitlen kan sammanfattas i följande antagande. 
 

B. Det är fördelaktigt om en modell för verksamhetsutveckling: 
- kan stödja en systematiserad reflektionsprocess för reflektion före, 

under och efter handlingar 
- kan ge praktiker en möjlighet till jämförelse mellan hur man tänker 

sig att genomföra aktiviteter i verksamheten och hur man uppfattar 
att verksamheten genomförts  

- kan bidra till dialog om egna och andras handlingar. 
 
Till stora delar sammanfaller resonemangen i det fjärde kapitlet med de re-
sonemang som förs i det kommande kapitlet som behandlar själva forsk-
ningsprocessen. Det synsätt på interaktivitet och lärandeprocesser som pre-
senterats utgör utgångspunkt för verksamhetsutvecklingsmodellen, men även 
för hela forskningsprocessen. 

I kapitel 6 diskuterades specifikt möjligheten att använda dokumentation 
på individ-, grupp- och verksamhetsnivå i praktiken för systematisering av 
reflektion. De former av dokumentation som fungerat bra i syfte att kontinu-
erligt understödja reflektion har varit semistrukturerade samt förhållandevis 
flexibla i förhållande till verksamhetens behov, det vill säga både styrda ut-
ifrån syftet att bidra till reflektion och fria inom vissa ramar att anpassas till 
den enskilda verksamheten. Utöver det visade det sig att modeller som ska-
pats tillsammans med de praktiker som sedan ska använda denna är till för-
del för användbarheten. En modell som inte har ett visst mått av flexibilitet 
inbyggd, riskerar att inordna och strukturera verksamheten istället för att 
utgöra ett följsamt verktyg för dem som ska handha den (Askeland & Mol-
ven, 1998; Askeland & Payne, 1999). En alltför rigid struktur kan snarare 
motverka utveckling än stödja den (jfr. Müllern & Östergren, 1995). Förut-
om det riskerar man med en alltför rigid struktur att formalisera reflektions-
möjligheterna för mycket. Det sker i så fall på bekostnad av möjligheten att 
verkligen utforska och reflektera över de egna erfarenheterna (Bennet & 
Kingham, 1993). Diskussionen i kapitlet kan sammanfattas i följande anta-
ganden: 
 
C. Dokumentation är ett verktyg som kan bidra till systematisering av reflek-
tion och lärande. 
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D. Dokumentation som verktyg i en verksamhetsutvecklingsmodell bör kun-
na bistå praktiker med att samla information om: 

- verksamhetsnivån det vill säga verksamhetens mål, syfte och riktlin-
jer samt händelser när det gäller delar som inte specifikt berör arbete 
i relation till målgruppen 

- individnivån det vill säga verksamhetens mål, syfte och riktlinjer 
samt händelser när det gäller de delar som specifikt berör arbetet i 
relation till målgruppen. 

 
E. Dokumentationen bör också främja en reflektion över ”vad man tänker sig 
göra” och ”vad man gjort” genom att stödja beskrivningar av: 

- tankemönster i verksamheten, det vill säga hur praktikerna tänker sig 
att verksamheten skall genomföras 

- handlingsmönster i verksamheten, det vill säga hur praktikerna upp-
fattar att de genomfört verksamheten. 

 
F. Dessutom är det för användbarheten av modellen gynnsamt om den är: 

- semistrukturerad och flexibel 
- utformad i interaktion med dem som skall använda den. 

 
Ovanstående antaganden ger en grund för modellens syfte, dess struktur 
samt hur modellens verktyg och innehåll bör vara formade. I den fortsatta 
texten utvecklas punkterna i en konkret modell för verksamhetsutveckling.  

Modellen: Interaktiv verksamhetsdokumentation 
När man praktiskt skall sätta samman en modell kommer man att beröra 
både modellens ramverk och de komponenter som utgör innehållet i model-
len (se t ex Seigerroth, 2003). Ramverket håller ihop modellen genom en 
viss struktur och visar hur modellens olika delar är relaterade till varandra. I 
varje del finns en eller flera komponenter som ger stöd åt det arbete som ut-
förs inom varje del. Dessa komponenter används som grund, men situations-
anpassas, det vill säga anpassas till den verksamhet inom vilken utveckling-
en skall genomföras (jfr. Seigerroth, 1998). De namn och benämningar som 
används för olika delar av modellen är konstruerade av forskaren, av mig.  

IVD är sammansatt av fyra faser, Konstruktionsfasen, Återskapandefa-
sen, Återkopplingsfasen och Utvecklingsfasen som följer på varandra i en 
struktur som utgör modellens ramverk. Fasernas ordning i förhållanden till 
varandra utgör, tillsammans med fasernas inneboende komponenter, model-
lens systematiska struktur. Fasernas samt komponenternas struktur och inne-
håll utgår från de i den tidigare texten av beskrivna antagandena. 
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Interaktionen mellan den teoretiska modellen och verksamheten genom 
praktikernas anpassning av modellen är av stor betydelse för hur och hur 
mycket som praktikerna kommer att använda modellen (Ö. Ohlsson, Löf-
ström, & Johansson, 2000). Således är det inte förrän i interaktionen med 
den verksamhet, de praktiker som skall använda modellen, som den praktis-
ka modellen blir tydlig. Den delen beskrivs i kapitlen 9 – 11. 

Konstruktionsfasen 
Den första fasen, som benämns konstruktionsfasen, utgör den del i vilken 
man konstruerar en beskrivning av verksamheten. Hur detta genomförs i 
praktiken beslutas av de praktiker som skall använda modellen. Dock är det 
viktigt att beskrivningen av verksamhetens praktiska aktiviteter, av både 
verksamhetens ramar och hur man tänker sig att utföra det praktiska arbetet 
sammanställs i ett dokument som man sedan kan använda under verksam-
hetsutvecklingsprocessen (Berg, Thörn, & Westrup, 1998). I modellen be-
nämns det dokumentet för Basdokumentet. Det är också detta dokument som 
senare i processen skall användas som kontrasthorisont, som jämförelse do-
kument i förhållande till den löpande beskrivningen av verksamheten. Ska-
pandet av ett basdokument kräver operationalisering av hur man tänker sig 
genomföra verksamheten, det som Argyris och Schön benämner espoused 
theory. Möjligen kan verksamhetsplaner användas som ett basdokument. Det 
kräver i så fall att dokumentet innehåller en beskrivning av hur man tänker 
sig att målen inom verksamheten skall uppnås, det vill säga hur man avser 
att handla enligt verksamhetens förutsättningar. 

Återskapandefasen 
När man ska anpassa modellen till den verksamhet i vilken modellen skall 
användas, måste man också bestämma hur man ska samla information om de 
händelser som sker i den dagliga verksamheten. Det handlar om att skapa en 
struktur för återskapandet av verksamheten, därav namnet på fasen. Skapan-
det av en struktur handlar om att bestämma hur material skall insamlas, hur 
materialet ska sammanställas samt hur ofta materialet skall sammanställas. 

För att kunna jämföra och upptäcka skillnader mellan hur man tänker sig 
handla och hur man handlat krävs en beskrivning av både hur man tänker sig 
genomföra verksamheten (i Basdokumentet) och hur verksamheten genom-
förts. Det verktyg man väljer för dokumentation av verksamheten skall en-
ligt grunderna i IVD ge praktikerna möjlighet att beskriva och reflektera 
över händelser i verksamheten. Styrningen av beskrivningar och reflektioner 
kan göras på olika sätt. Att göra det utifrån vad som upplevts som positivt 
och vad som upplevts som negativt samt varför de beskrivna situationerna 
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gett de som beskriver dem denna uppfattning är ett sätt att konkretisera ab-
strakta företeelser som ger möjlighet att formulera sig på ett förhållandevis 
öppet sätt (jfr. Hammarén, 1995; Lenz Taguchi, 1997, Morén & Blom, 
2003). 

I vissa fall kan säkerligen den dagliga dokumentationen i socialt arbete 
utvecklas, så att reflektion över hur man tänker om sitt handlande samt var-
för man handlar på det sätt man gör kan inrymmas. Det traditionella doku-
mentationssystemet kan i vissa fall vara alltför styrande och därmed att mot-
verka reflektionsmöjligheten (Askeland & Molven, 1998; Askeland & Pay-
ne, 1999; Bennet & Kingham, 1993). Om man använder befintlig dokumen-
tationsstruktur riskerar man därför motverka utvecklingen av en double-loop 
process, varför ett nyskapat dokumentationsystem är att föredra. Dokumen-
tationen behöver inte vara ett skriftligt dokument (Goldkuhl & Röstlinger, 
2005) men däremot systematiskt, semistrukturerat och flexibelt (Askeland & 
Molven, 1998; Askeland & Payne, 1999). Viktigast är att dokumentationen 
passar verksamhetens behov och praktikernas arbetssituation. Oavsett om 
man använder film, tal eller skrift för att samla beskrivningar av de löpande 
handlingarna, behöver det överföras i ett dokument. Det dokument som sam-
lar praktikernas handlingar kallas i modellen för ett insamlingsdokument. 

Men ett dokumentationsverktyg bestämmer inte åt praktikern när och hur 
ofta dokumentationen skall ske. Inte heller vilken periodicitet som skall gäl-
la för jämförelse mellan materialet från insamlingsdokumentet och den ska-
pade kontrasthorisonten, det vill säga basdokumentet. Beroende på vad som 
passar verksamheten och praktikerna, måste praktikerna besluta om när och 
hur ofta dessa beskrivningar och reflektioner skall ske. Dessutom måste de 
besluta om under hur lång tid dokumenteringen av verksamheten skall pågå 
innan man jämför den med innehållet i basdokumentet. Återskapande av 
verksamhetens aktiviteter genom beskrivningar och reflektioner bör ske un-
der tidsperioder som anpassas efter arbetssätt, utrymme och verksamhetens 
sammanhang. För att kunna få en sammanhängande uppfattning av verk-
samheten bör dock tidsperioderna vara av sådan längd att det går att bilda sig 
en uppfattning om vad som genomförts, hur det genomförts och varför det 
genomförts. 

Konkret handlar det om att skapa en systematik för användningen av mo-
dellen, det vill säga det som handlar om när och hur 

• dokumentationen skall hanteras,  
• jämförelsen mellan beskrivningarna av tänkta handlingar och av 

genomförda handlingar samt  
• dialogen om jämförelsen skall genomföras. 
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När man väl börjar använda modellen är det i denna fas som man samlar 
information om den dagliga verksamheten. Detta är den första delen i den 
praktiska handlingsprocessen i vilken praktikerna ges möjlighet att beskriva 
och reflektera över hur verksamheten genomförs. Systematiseringen av be-
skrivningarna och reflektionen sker med hjälp av insamlingsdokumentet. 
Under återskapandefasen dokumenterar man således hur man handlar och 
hur man tänker om det handlandet (reflection-on-action) både när det gäller 
händelser på verksamhets- och på individnivå. Kanske är det även möjligt att 
i vissa fall dokumentera reflektionen under handlandet (reflection-in-action). 

Återkopplingsfasen 
Enligt Argyris och Schön (Argyris, 1982; Argyris & Schön, 1974; Schön, 
1983) kräver synliggörande för ifrågasättande ett utrymme i verksamheten 
som är tillåtande och som ger praktiker möjlighet att jämföra tanke- och 
handlingsmönster. Detta kan motverkas av olika rutiner som finns och ska-
pas av praktiker i verksamheten (Argyris & Schön, 1974, s 84). I en modell 
för verksamhetsutveckling kan ett sådant utrymme för ifrågasättande skapas. 
Jämförelsen mellan den konstrasthorisont som beskriver hur man tänker sig 
genomföra verksamheten och de löpande beskrivningarna av hur man 
genomför verksamheten, ger ett underlag för reflektion och dialog om verk-
samhetens genomförande och möjliga utvecklingsområden. Kanske kan man 
utifrån en sådan jämförelse skapa lärandeprocesser av single-loop lärande 
men även av double-loop och deutero lärande. I modellen är Återkopplings-
fasen tänkt att utgöra det utrymmet. Genom jämförelsen, återkopplingen, 
mellan handlingsmönster och tankemönster kan likheter och skillnader mel-
lan dessa mönster synliggöras. I sig innebär synliggörandet en ökad med-
vetenhet om relationen mellan tankemönster, handlingsmönster och kanske 
även av bakomliggande antaganden. När man anpassar modellen till verk-
samheten bör man bestämma hur återkopplingen skall struktureras samt när, 
om och i så fall hur dialog om jämförelsen skall ske. 

Diskussioner om tankemönster och handlingsmönster samt jämförelsen 
mellan dessa bidrar till att ifrågasätta vad, hur och varför man gör på ett visst 
sätt samt om tillkortakommanden i verksamheten beror på tankefel eller ge-
nomförandefel (jfr. diskussion i kapitel 3). En sådan diskussion kan kanske 
bli en öppen testning av de antaganden som påverkar handlingsmönster i 
verksamheten (jfr. Argyris & Schön, 1974). Därutöver innebär medvetenhe-
ten om skillnader mellan tankemönster och handlingsmönster en förutsätt-
ning för att lära-sig-lära, det vill säga en förutsättning för att skapa en deute-
ro lärandeprocess (Argyris, 1993; Argyris & Schön, 1978). 
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Utvecklingsfasen 
De tre första faserna i modellen kan sägas utgöra förberedelsen för den fjär-
de fasen. Erfarenheterna från Återkopplingsfasen är tänkta att utgöra under-
lag dels för utveckling av verksamheten och dels för utveckling av modellen. 
Det innebär således att den fjärde fasen, Utvecklingsfasen, inte anpassas till 
verksamheten. Istället utgör den ett processuellt utrymme för utveckling som 
formas utifrån upptäckter i Återkopplingsfasen. Upptäcker man i återkopp-
lingen och/eller i dialogen om verksamheten att det finns delar i verksamhe-
ten som bör utvecklas så genomför man detta under denna fas. Om det är så 
att de dokumentationsverktyg och/eller de processuella inslag som prakti-
kerna beslutat om inte fungerar bör det vara möjligt att utveckla dessa delar. 
Om det till exempel upptäcks under återkopplingsfasen att basdokumentet 
inte ger ett tillräckligt underlag för jämförelser mellan tankemönster och 
handlingsmönster bör man arbeta om basdokumentet. Om det är så att in-
samlingsdokumentet inte förmår vara ett tillräckligt underlag för beskrivning 
av och reflektion över verksamheten bör man diskutera hur det skall utveck-
las så att det kan utgöra ett sådant underlag. Och är det så att någon av de 
andra delarna i modellen inte fungerar bör man utveckla dessa så att model-
len kan utgöra ett underlag för utveckling. 

När man nått fram till denna fas och under den beslutat sig för vilka för-
ändringar man ska genomföra för att utveckla verksamheten och/eller mo-
dellen, har man nått till slutet av modellen. Det innebär dock inte att man 
behöver avsluta användningen av modellen. Utvecklingsfasen kan ses som 
ett vägskäl där val av förändring påverkar vilken väg man sedan tar. Om dis-
kussionerna inte leder fram till någon förändring av vare sig modell eller 
verksamhet övergår man direkt till Återskapandefasen för fortsatt dokumen-
tation av verksamheten. Om diskussionerna under Återkopplingsfasen leder 
fram till förändring av arbetssätt och/eller modell genomför man förändring-
arna i den aktuella fasens dokument, struktur eller innehåll. 

Sammanfattning 
I detta kapitel har principer för modellkonstruktion beskrivits och en modell 
för verksamhetsutveckling utvecklats. Inom forskning lyfts betydelsen av 
tydliga beskrivningar av bakomliggande antaganden för modeller fram. Utan 
synliggjorda antaganden begränsas möjligheten att diskutera modellers ka-
pacitet och validitet. De resonemang som genomförts i avhandlingens inle-
dande kapitel ligger bakom de antaganden för den modell som beskrivs i 
detta kapitel. Modellen är således ett försök att sammanfoga ett antal anta-
ganden om socialt arbete som verksamhet, kunskapsbehov i socialt arbete, 
lärande i praktiken, reflektion som lärandeverktyg samt dokumentation som 
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reflektionsverktyg. Modellen som beskrivs har fått namnet Interaktiv verk-
samhetsdokumentation, IVD. I figuren nedan sammanfattas modellens inne-
håll och struktur. Modellens interaktivitet, det vill säga anpassningen till den 
verksamhet där den skall användas, är central för dess användbarhet, vilket 
innebär att innehållet i de olika faserna kommer att se olika ut, beroende på 
vilken verksamhet som använder modellen. 

 
Figur 7:1 IVD-modellens faser och innehållet i faserna. 
 

* 
 
I nästa kapitel beskrivs hur modellen utprovats samt hur ansvaret fördelades 
för de olika delarna av modellens konstruktion, utprovning samt granskning 
av modellens möjligheter. Med andra ord utgör nästa kapitel denna avhand-
lings beskrivning av metod och forskningsprocess. 
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Kapitel 8 
 

Forskningsprocessen 

Denna avhandling handlar om att skapa och utprova en modell för verksam-
hetsutveckling i socialt arbete samt hur och i vilken utsträckning modellen 
kan bidra till utveckling av verksamheter i socialt arbete. På så sätt kan man 
säga att avhandlingens innehåll avser att bidra till en kumulativ kunskaps-
process i vilken ny kunskap läggs till den äldre kunskapen som därmed ut-
vecklas genom nya tolkningar, nya fakta eller genom att nya principer till-
förs (Ödman, 2007). Detta sätt att ta sig an kunskap brukar benämnas som en 
del av en hermeneutisk kunskapsutvecklingsprocess (Ödman, 2007). I av-
handlingen har jag tillämpat en teoridriven abduktiv ansats som förhopp-
ningsvis kan bidra till kunskap om verksamhetsutveckling i socialt arbete. 
Jag har tillämpat deduktion i det att jag har utgått från vissa teoretiska ut-
gångspunkter från vilka jag skapat en modell och utprovat denna modell 
(Alvesson & Sköldberg, 1994). I anslutning till beskrivningen av utprov-
ningen av modellen, i kapitel 9-11, kommenteras de teoretiska utgångspunk-
terna i relation till den möjliga verksamhetsutveckling samt modellutveck-
ling som sker. Därutöver belyses kritiska händelser som blir synliga under 
utprovningen. På olika sätt kan dessa kritiska händelser sägas överskrida 
teorin och således kan dessa induktivt leda fram till ytterligare teoretisk för-
ståelse för det aktuella fenomenet; verksamhetsutveckling i socialt arbete 
(jfr. med Multi Grounded Theory i Goldkuhl & Cronholm, 2003). 

I följande kapitel beskrivs forskningsprocessen, det vill säga både ansats 
för, planering och genomförande av den studie som presenteras. I de föregå-
ende kapitlen har konstruktionen av modellen presenterats. Längre fram i 
avhandlingen presenteras utprovningen av modellen som kan ses som den 
andra delen av studien. Det innebär att detta kapitel skall ses som resultaten 
av det som presenteras i föregående kapitel, och som en beskrivning av ut-
provningen samt de resultat den genererade som presenteras i de kommande 
kapitlen. Trots uppdelningen har jag valt att samla de resonemang som berör 
metod i ett och samma kapitel. Ett argument för detta är att det är ett klas-
siskt sätt att hantera metodaspekter i avhandlingar. Ett annat alternativ hade 
varit att dela upp metodresonemangen så att vartdera kapitlet bilagts med en 
metoddel. Ett starkare argument för att samla allt i ett kapitel är att det ger 
läsaren en sammanfattande bild av forskningsprocessen, vilket underlättar 
möjligheten att bedöma både val av ansats och genomförandets kvalitet. 
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Forskning och praktik 
Under en längre tid har den forskning som bedrivs på universitet och hög-
skolor kritiserats för att inte stödja utvecklingsarbete inom verksamheter. 
När sådan forskning väl genomförs värderas den lågt inom akademin 
(Sörlin, 2001). Trots det ses det som viktigt för universiteten att öppna sina 
gränser och samarbeta inom ramen för kunskapsproduktion med intressenter 
utanför universiteten (J. Karlsson, 2008). Inom universitet i både USA och 
Europa pågår en debatt om behovet av att utveckla en bredare syn på forsk-
ning och de olika aktiviteter som det inbegriper (J. Karlsson, 2008). I Kana-
da kompletteras universitetsbaserad forskning med samhällsuniversitets-
baserad forskning där samhällsorganisationer tillsammans med universiteten 
genomför studier (Williams et al., 2008). 

I Sverige har universiteten en lagbunden skyldighet att interagera med 
samhället genom den ”tredje uppgiften”. I Högskolelagen 2§ anges bland 
annat att högskolornas uppgift är att samverka med det omgivande samhäl-
let, informera om sin verksamhet och att forskningsresultat skall komma till 
nytta (SFS 1992:1434). Förutom utbildning och forskning skall alltså univer-
siteten bedriva samarbete med samhället via till exempel samverkansprojekt 
med organisationer och verksamheter. Framväxten av FoU-miljöer kan ses 
som ett sätt att arbeta med ”den tredje uppgiften” (J. Karlsson, 2008; Tydén, 
2002). 

De snabba omvandlingar som idag präglar samhället9 har bidragit till att 
praktiker ställer krav på att forskning skall fungera utvecklande och stödjan-
de för verksamheten (Svensson, Brulin, & Ellström, 2002). Kritiker till den 
traditionella forskningen menar att forskningens uppgift inte är att leverera 
avbildningar av verkligheten. Forskningens uppgift är istället att erbjuda 
praktikerna ett språk med vilket de själva skall kunna hantera sin verksam-
het.10 Idag räcker det inte för praktiker att följa med i kunskapsutvecklingen. 
Kunskap har blivit ett viktigt konkurrensmedel och innebär många gånger att 
praktiker måste vara aktiva och medverka till utveckling av kunskap (G. 
Olsson, 2002). Kritiker till verksamhetsanknuten forskning menar att kravet 
på användbarhet kan utgöra en begränsning för kunskapsutveckling eftersom 
viss forskning som inte är direkt användbar kan visa sig vara det, men först i 
efterhand (Kemmis, 2001). 

                                                        
9 I Innovations- och läroprocesser i den nya ekonomin (Svensson, Brulin, & Ellström, 2002) 
kallas samhällets situation för ”Den nya ekonomin” och med det menas att situationen kräver 
att vi hanterar forskning, praktik och utveckling på ett mer flexibelt sätt än tidigare. 
10 Ett exempel är Blom och Morén (2007), som utvecklar ett mekanismspråk för socialt arbe-
te. 
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Utvecklingen inom universiteten och universitetens samverkan med verk-
samheter utanför universitetet, har bidragit till en trend av ökad interaktion 
mellan forskare och praktiker (Lavis et al., 2003). Forskare som bedrivit 
forskning i samverkan med personer i verksamheter utanför universitetet 
upplever att samverkan haft en positiv effekt på deras karriär. Men de upple-
ver stödet för sin forskning och de ekonomiska möjligheterna som problema-
tiska (Wahlbin & Wigren, 2007). 

Forskningsansatser som är mer processinriktade har vuxit sig starka 
främst inom områden där det finns ett starkt praktikerfält, i vilket man kräver 
att forskning skall ge underlag för praktiska ställningstaganden (G. Olsson, 
2002). Socialt arbete är ett område med ett starkt praktikerfält inom vilket 
det i vissa fall uttrycks att den universitetsbaserade forskningen i socialt ar-
bete är ”… alltför akademisk och distanserad till det sociala arbetet.” (Den-
vall, 2001, s. 44). 

En samhällsuniversitetsbaserad forskning med en processorienterad 
forskningsansats avser att bidra till kunskap som är tillämpbar genom olika 
grader av praktikorientering. Det betyder att man som forskare inte endast är 
inriktad på att skapa generell kunskap. Idén är att skapa forskningsresultat 
som kan tillämpas direkt i praktiskt beslutsfattande. I anslutning till denna 
tillämpbarhetsaspekt skall den sortens forskning bidra med underlag för 
praktikrelaterad reflektion. Den skall med andra ord bistå praktiker i funder-
ingar över praktikens villkor och genomförande (Marlow, 2000). Dessutom 
skall en sådan kunskapsprocess vara anpassad för den situation och den kon-
text som den skapats inom. Forskning som utgår från ett processorienterat 
arbetssätt ska bidra till att osäkerheten i praktiken kan hanteras och omsätts i 
handling. Aktionsforskning och främst interaktiv forskning är exempel på 
forskning som utgår från en processorienterad ansats. 

Oavsett val av forskningsansats står forskaren inför att hantera valets 
konsekvenser – ansatsens tillkortakommanden och möjligheter. I följande 
avsnitt beskrivs mer ingående den valda inriktningen samt hur insamling, 
bearbetning och analys har genomförts. Parallellt med detta beskrivs kortfat-
tat hur de olika delarna hanterats i denna studie. Materialets storlek, form 
och innehåll behandlas översiktligt för att i utprovningskapitlen beskrivas 
mer ingående. Dessutom diskuteras hur frågor om forskningsstudiens kvali-
tet och etiska aspekter hanterats. 

Forskning som påverkar och sker tillsammans 
Ett klassiskt sätt att bedriva forskning, då en del av syftet är att utveckla nå-
got i en praktik, är att bedriva aktionsforskning (Friedman, 2001). Den an-
satsen är utvecklad speciellt för att sammanföra teori, praktik och forskning 
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(Meyer, 2000). Syftet med aktionsforskning är att bättre förstå och utveckla 
praktiken, samtidigt som man samlar information för framtida studier och 
forskning (Meyer, 2000). I vissa fall definieras den typen av praktikerforsk-
ning som sådan som avser generera ny typ av kunskap från praktiken (Rolfe, 
2003). 

Bland forskare som bedriver aktionsforskning finns stora skillnader i per-
spektiv, förhållningssätt, teorier och värderingar (Alexander, 1995). Ansat-
sen sträcker sig från kvantitativa till kvalitativa insamlingsmetoder, från 
samhandling med praktiker till distanserad analys av praktiken (Friedman, 
2001). Det som förenar är den processorienterade grunden och att forskning-
en skall leda till positiva effekter för de berörda och bidra till lärande om och 
utveckling av verksamheter. De varianter av forskningsform inom aktions-
forskning där man bedriver forskning tillsammans med praktiker har vuxit 
sig starkare de senare åren.  

I Tops och Sunesson (2006) används tre begrepp för att definiera forsk-
ning som utformas och bedrivs i samarbete mellan forskare och praktiker i 
syfte att skapa förändring, nämligen deltagande, participatorisk och interak-
tiv. I internationell litteratur används främst begreppet Participatory Action 
Research (PAR). Corbett et al. (2007) skriver att PAR ofta genomförs av och 
tillsammans med människor som inte är i en maktposition (disempowered 
people). Detta kan alltså vara praktiker men även brukare. Det är också i 
studier i vilka man använder sig av PAR som man också ofta använder be-
greppen ”community-based researcher” och ”university-based reseracher” 
(Corbett, Francis, & Chapman, 2007). Man kallar alltså både personen från 
verksamheten och personen från universitetet för forskare. Detta pekar på 
den betydelse man lägger vid interaktionen mellan forskare och praktiker 
(Braithwaite et al., 2007; Etowa et al., 2007; Munn-Giddings, Hart, & Ra-
mon, 2005). I socialt arbete kan man se denna forskningsform användas vid 
utvärderingar av sociala program som familjecenter (Mulroy & Lauber, 
2004) och av nätverk för social förändring (Wilson-Grau & Nunez, 2007), 
samt för att påverka utbildningsparadigm i socialt arbete (Gair, Thomson, & 
Miles, 2005) och för att utveckla utbildning inom socialt arbete (Sung-Chan 
& Yuen-Tsang, 2008). I Storbritannien är det den typen av ansats som ligger 
överst på agendan inom hälsovård och social omsorg (Bridges & Meyer, 
2007; Meyer, Ashburner, & Holman, 2006). 

Skillnaden mellan deltagande, participatorisk och interaktiv forskning 
formuleras på lite olika sätt i olika litteratur (Etowa et al., 2007; J. Karlsson, 
2008; Sung-Chan & Yuen-Tsang, 2008; Tops & Sunesson, 2006; Williams 
et al., 2008). Det som dock verkar vara gemensamt för de diskussioner som 
avser att skilja mellan de olika typerna av forskning är att det finns en gli-
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dande skala när det gäller hur mycket, hur länge och i vilka avseenden som 
universitetsforskaren och verksamhetsforskaren arbetar tillsammans. Gene-
rellt kan sägas att den interaktiva formen är den där interaktionen mellan 
universitetsbaserade forskaren och verksamhetsbaserade forskaren är mest 
utvecklad. 

Den interaktiva ansatsen 
Den interaktiva ansatsen har en grundläggande iterativ struktur som man 
utgår ifrån. Strukturen har formen av en reflektionscykel som drivs framåt av 
kritisk eftertanke, reflektion och ifrågasättanden. För att reflektionscykeln 
skall fungera krävs att medforskarna i processen, det vill säga både de uni-
versitets och verksamhetsbaserade forskarna, är överens om att man ska ta 
tillvara ifrågasättanden och reflektioner under processen (Heron & Reason, 
2006). Frågeställningar som uppkommer under studien diskuteras och man 
försöker lösa dem i en dialektisk process. Detta förutsätter ett nära samspel 
mellan forskaren och de berörda under hela forskningsprocessen 
(Rasmusson, 2006).  

I studier som är av interaktiv karaktär ges praktiker möjlighet att lyfta 
fram det som händer inom praktiken, och diskutera situationer, händelser 
och hur dessa hanterats, med syfte att skapa underlag för att kritiskt granska 
verksamheten och i vissa fall genomföra utveckling (Argyris, Putnam, & 
Smith McLain, 1985; Argyris & Schön, 1978). Interaktivt medforskande kan 
alltså innebära ett risktagande för de enskilda individerna, men även öka 
möjligheterna att påverka det egna lärandet i den egna verksamheten 
(Argyris & Schön, 1978, 1996). I vissa fall kan den dialektiska processen 
leda till utveckling av både studien och praktiken (Friedman, 2001; Reason, 
1988; Reason & Rowan, 1981). Men i vilka dialektiska processer ges eller 
skapas den möjligheten? Slutsatser från studier av dialektiska processer och 
reflektionsprocesser visar betydelsen av att skapa en miljö i vilken det är 
tillåtet att uttrycka sina åsikter och funderingar (M. Alexandersson, 1994; 
Argyris & Schön, 1996; Müllern & Östergren, 1995).  

Erfarenheter av interaktiv forskning visar att trots vissa problem under 
processen, så utvecklar utbytet och den kontinuerliga dialogen tillit och 
kompetens för alla inblandade (Munn-Giddings, Hart, & Ramon, 2005). 
Därutöver ser flera forskare interaktiv forskning som den process som mest 
troligt kan bidra till att gå utanför det förgivettagna och skapa utveckling 
genom frigörelse från gamla föreställningar, det vill säga ifrågasätta de men-
tala modellerna (Maguire, 1993; Whitmore, 1994). Erfarenheter från parci-
patoriska projekt generellt är att de inblandade i större utsträckning än delta-
gare från andra projekt tar med sig resultatet från projektet och genomför 
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förändringar i den egna verksamheten (Ö. Ohlsson, Löfström, & Johansson, 
2000). Genom en interaktiv kunskapande forskningsprocess kan praktiker 
och forskare skapa goda förutsättningar för att bli bättre på att förmedla och 
använda kunskap om de erfarenheter de har av till exempel socialt arbete. 
Det visar sig också att deltagare i sådana projekt gärna fortsätter samarbete 
med forskare och är villiga att fortsätta med utvecklingsprojekt och forskar-
samarbete (se t ex Laanemets & Svensson, 2006). 

I samverkansprocessen delar forskaren och praktikern erfarenheter, vilket 
många gånger upplevs som att de kompletterar varandra och utvecklar kun-
skap som båda parter ser som både användbar och generell (J. Karlsson, 
2008). Det innebär att forskaren får en bredare bild av olika fenomen genom 
de nya insikterna som utvecklats under samverkan. Den nya kunskapen tas 
in i akademin genom forskarens arbeten och via undervisningen leds den 
vidare till studenterna och på så sätt vidare in i praktiken. 

En större del samverkan behöver inte endast innebära möjligheter. Den 
ökade samverkan som interaktiv forskning innebär, kan leda till en alltför 
stor betoning på reflektion och lärande. Dessutom ställer en interaktiv ansats 
krav på att praktiker som varit involverade skall påverka och utveckla verk-
samheten (Laanemets & Svensson, 2006; Rasmusson, 2004, 2006). Det är ju 
inte säkert att reflektion och lärande alltid är positivt eller innebär en positiv 
utveckling (jfr. Ellström, 2004). 

Ytterligare en fråga som diskuteras i anslutning till interaktiv forskning, 
är huruvida eget engagemang i planerings- och genomförandearbetet leder 
till att forskaren förlorar sin förmåga eller vilja att objektivt beskriva och 
värdera utvecklingsprocessen och dess effekter (Alexander, 1995; Wood, 
1988). Många forskare är av detta skäl kritiska mot interaktiv forskning, me-
dan andra forskare menar att en interaktiv forskare i planerings- och genom-
förandearbetet skärper sin blick för vad som händer inom projektet vilket 
innebär att de lättare finner relevant information (J. Ohlsson, 2002). En an-
nan kritisk synpunkt som lyfts fram i metodlitteratur är att deltagande inte 
alltid är positivt för praktiker eftersom det tar tid från annat arbete. Dessut-
om är det ofta så att när man väl kommer till analysstadiet är det oftare fors-
karen som står för spridningen av materialet. Forskaren har viss makt i kun-
skapen att analysera och teoretisera. Maktfrågan är även aktuell i anslutning 
till kommunikationen, som är en viktig del i forskningsprocessen. Eftersom 
den interaktiva processcykeln drivs framåt av en tänkt kontinuerlig dialog är 
kommunikationen viktig. Vem bestämmer då vad man ska ta upp i en dia-
log? Hur vet man om man förstått varandra? Hur man tolkar fenomen åter-
speglar ofta den egna erfarenheten och förståelsen av beteenden och händel-
ser (Laanemets & Svensson, 2006). Dessa är givetvis påverkade av klass, 
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genus, förmågor, sexuella preferenser, ålder men även av maktstrukturen 
(Etowa et al., 2007). På samma sätt som jag diskuterade om lärande och 
mentala modeller tidigare i avhandlingen, så kan man här säga att de mentala 
modellerna kan vara begränsande för utveckling. 

Kommunikationssvårigheter kan vara en av orsakerna till en annan be-
gränsning när det gäller interaktiv forskning, nämligen att det ofta tar längre 
tid än andra sätt att organisera studier. Laanemets och Svensson (2006) me-
nar att ett utvecklingsarbete som sker interaktivt tar tid och måste få ta tid. 
Den medskapande strukturen riskerar enligt vissa att skapa en allians mellan 
forskare och praktiker, som i sin tur utestänger brukarna. Forskningen blir då 
endast en reproduktion av det som finns inom ”praktikernas verksamhet”, 
det som Laanemets och Svensson benämner ”tankemönster, problemdefini-
tioner och kategoriseringar” (Laanemets & Svensson, 2006, s. 84). De me-
nar att forskningsfrågorna ställs utifrån socialtjänstens perspektiv och inte 
utifrån brukarperspektiv. 

Den studie som presenteras i denna avhandling baseras till viss del på en 
idé från praktiken och till viss del på en idé från forskningen. Då idén som 
ledde fram till studien kom från praktiker i en verksamhet och då studien 
berör utveckling av verksamheter, ledde det fram till valet av en interaktiv 
ansats. 

Forskningsstudiens genomförande 
I denna studie har den interaktiva reflektionsprocesscykeln varit av stor be-
tydelse, både för forskningsprocessen men också för själva modellen. Anta-
gandet om betydelsen av interaktivitet mellan en modell för verksamhetsut-
veckling, den verksamhet där modellen skall användas och de praktiker som 
skall använda den diskuteras i tidigare kapitel. I denna del presenteras hur 
arbetet varit fördelat och hur interaktiviteten i själva forskningsprocessen 
sett ut, en process där modellen utgjort en viktig struktur.  

Överenskommelser och arbetsfördelning 
Det gemensamma beslutet att skapa en dokumentationsmodell utifrån vissa 
antaganden och sedan testa modellen utgjorde den konkreta startpunkten för 
samarbetet mellan mig och praktikerna vid familjecentret. Under studiens 
gång reglerades arbetsdelning mellan mig och personalen i ett processkon-
trakt (se bilaga 9).  

Samarbetet påbörjades under våren 1999 och avslutades i mars 2001. Min 
insats finansierades av samhällvetenskapliga fakulteten vid Umeå universitet 
via min doktorandtjänst vid Institutionen för socialt arbete. Personalgruppen 
vid familjecentret finansierade sin insats inom ramen för sin verksamhets-
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budget. Därutöver ersatte familjecentret mig för mina resor mellan Umeå 
och familjecentret.  

I syfte att visa hur den interaktiva forskningsprocessen såg ut, har jag i 
den följande delen beskrivit den i relation till en tolkning av Reason och 
Bradburys (2006) resonemang om hur en interaktiv forskningsprocess kan se 
ut i praktiken. 

Den interaktiva processen 
Min del i början av processen var att arbeta fram en teoretisk modell för en 
dokumentationsmodell som skulle kunna användas för verksamhetsutveck-
ling. När jag träffade personalen under våren 1999 presenterade jag model-
len (se också kapitel 7). Under träffen diskuterade vi tillsammans möjlighe-
terna med en modell och de potentiella problem som skulle kunna motverka 
syftet med användningen av en denna. Funderingarna från deras sida gällde 
främst hur mycket tid det skulle kräva av dem samt om de kunde få ut det de 
behövde av den. En viktig del i en interaktiv forskningsprocess är att skapa 
förutsättningar för att stimulera erfarenhets- och åsiktsutbyte samt att till-
räcklig tid disponeras för detta arbete. När vi diskuterat igenom dessa delar 
beslutade vi att utprova modellen och personalen gav sitt medgivande till att 
jag skulle studera utprovningen. Sammantaget utgjorde dessa delar det första 
steget i den interaktiva forskningsprocessen (se figur 8:1). 

Nästa steg i processen innebar att vi arbetade fram en praktisk tillämp-
ning av modellen som passade personalens arbetssituation och verksamhe-
tens förutsättningar och syfte. Forskarens (min) uppgift var att se till att 
strukturen följdes. Vi beslutade att personalgruppens uppgift under utprov-
ningen var att samla information om verksamheten. Men praktikerna måste 
även kunna styra modellens utveckling, eftersom modellen skulle vara inter-
aktiv gentemot deras behov (Friedman, 2001). Det innebar att det var ett 
gemensamt ansvar att se till att överenskommelser efterföljdes samt att driva 
utprovningen framåt. Under utprovningen av modellen, det vill säga under 
studiens gång, var min huvudsakliga uppgift att samla in och sammanställa 
det insamlade dokumentationsmaterialet. Praktikernas uppgift var att doku-
mentera och reflektera över sitt arbete och sina handlingar. Det innebar att 
de beskrev grundtankarna för verksamheten i en form av dokument, det som 
i modellen benämns basdokument. I ett dokument som de kallade Veckoblad 
återskapade de löpande sitt arbete (det som i modellen benämns insamlings-
dokument) som sedan skickades in till forskaren (mig). Under en period av 
utprovningen var även familjerna delaktiga i skapandet av material till ut-
provningen av IVD. De familjer som besökte familjecentret kunde anonymt 
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och frivilligt i ett dokument formulera sina tankar om familjecentret. Sam-
mantaget utgjorde dessa delar steg 2 i forskningsprocessen. 

Nästa steg innebar att det insamlade materialet (från insamlingsdokumen-
ten) sammanställdes och jämfördes med de grundtankar som personalen 
formulerat om verksamheten (grunddokumentet) vilket resulterade i ett åter-
kopplingsdokument. I de fall familjerna varit med i insamlingen av materia-
let återkopplades också deras material till grundtankarna med verksamheten. 
Månadsträffarna, det vill säga återkopplingsmötena, styrdes av personalen 
utifrån återkopplingsmaterialet. Således återkopplades det insamlade materi-
alet till deltagarna, vilket kan ses om en ”member check” (Guba & Lincoln, 
1989). Detta utgjorde steg 3. 

Det fjärde steget i processcykeln innebar att erfarenheterna från diskus-
sionerna i föregående steg omvandlades till konkreta utvecklingsprocesser 
som i vissa fall rörde IVD och i vissa fall Familjecenter (se steg 4). 

 

 
Figur 8:1 Studiens interaktiva forskningsprocess, fritt efter (Reason & Bradbury, 
2006) . 
 
Eftersom syftet med avhandlingen även är att granska modellens möjligheter 
att bidra till verksamhetsutveckling, så innehåller forskningsprocessen för 
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denna studie även ett femte steg. Det innefattar en bedömning av modellens 
möjligheter att bidra till verksamhetsutveckling genom att granska dess teo-
retiska grunder och praktiska användning. 

Utan praktikernas intresse, inbjudan och att de avsatte tid för arbetet hade 
det inte varit möjligt att genomföra denna studie. Ett exempel på praktiker-
nas makt i denna studie var det beslut om avbrott i utprovningen av IVD som 
personalgruppen tog. Detta hade kunnat innebära att utprovningen av IVD 
avkortats med nästan 8 månader, vilket hade kunnat innebära att en stor del 
av materialet hade saknats. Dessutom innebar avbrottet att avhandlingens 
tidsram försköts ca 7 månader, vilket i sig är problematiskt när man som 
forskare har en begränsad tid att förhålla sig till. Ett annat exempel på prak-
tikernas makt i praocessen var personalens förändring av användningen av 
IVD genom att de dels valde att använda Veckobladen även vid andra möten 
än månadsträffarna samt att de valde att ta in familjerna i studien. 

Forskningsmaterialets form och innehåll 
Att beskriva ett material som en studie vilar på, handlar om att så klart och 
tydligt som möjligt ge läsaren insyn i både forskningsprocess och det mate-
rial som använts i studien. I följande delar beskrivs hur insamlingen av mate-
rial för skapandet av modellen skett. Det materialet redovisades i kapitel 2 
till 6. Dessutom beskrivs det material som varit underlag för analys av ut-
provningen av modellen samt granskningen av modellen. Utprovningen pre-
senteras i de närmast efterföljande kapitlen och den slutgiltiga granskningen 
av modellen presenteras i det sista kapitlet. 

Informationssökningen 
Det material som använts för att skapa ett underlag för denna avhandling har 
insamlats via olika källor och med olika inriktning. Vid den tidpunkt då jag 
påbörjade arbetet, det vill säga i början av 1998, var kraven på redovisning 
av tillvägagångssätt vid informationssökning av annan karaktär än idag. Det 
innebär att de sökningar jag genomförde i början av forskningsprocessen inte 
är lika noggrant dokumenterade som de som jag genomfört under senare tid. 
Numera ser man ofta betydligt mer långtgående redovisning av informa-
tionssökningsprocessen. Det handlar i grunden om en valideringsfråga, det 
vill säga att man har kännedom om det område man rör sig inom och kan 
presentera sin studie i den kontext som den skall förstås inom. När jag här 
nedan redogör för hur jag gått tillväga i min insamling av material, har jag 
utgått från grundtanken att redovisningen skall ge läsaren möjlighet att avgö-
ra relevansen av mitt material. 
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Initialt var sökningen av material inriktad mot socialt arbete och material 
som beskrev sätt att arbeta med dokumentation som skilde sig från doku-
mentation av handläggning, men även näraliggande områden i vilka man 
arbetat på annorlunda sätt med dokumentation. Ett område som då gav 
många uppslag var det pedagogiska området. Utifrån det som successivt 
kom fram om socialt arbete, om alternativa möjligheter att dokumentera, 
sökte jag vidare om det som framkom. Från det sociala arbetets verksamhet 
söktes material om kunskapstyper, hur man kan skapa kunskap om hand-
lingar och vilka verktyg som kan bidra till lärande. Sökningen av material 
gjordes via ERIC och Social science citation index. Sedermera har komplet-
terande sökningar genomförts via Academic Search Elite, LIBRIS webbsök, 
Social Services Abstracts, Web of Science, International Bibliography of the 
Social Sciences samt Google Scholar Advanced. Därefter har sökningarna 
preciserats via relevanta referenser funna i referensförteckningar. 

Sökord som använts har varit: dokumentation, socialt arbete, verksam-
hetsutveckling, reflektion, lärande, aktionsforskning, interaktiv forskning. 
Dessa sökord gav otaliga träffar varpå sökning med kombinerade sökord 
gjordes, vilket resulterade i färre träffar. De engelska begrepp som användes 
vid sökningarna var: documentation, case records, development of activities, 
activity development, social work, reflection, action research. Materialet 
sorterades därefter utifrån relevans i förhållande till avhandlingens syfte och 
frågeställningar. 

Materialet från utprovningen av IVD – innehåll och framställning 
Det material som samlades in under utprovningen av modellen utgjorde un-
derlag för granskningen av modellen. Materialet bör ses som skapat i en viss 
kontext och utifrån vissa syften. Således är det viktigt att läsaren ser det em-
piriska materialet som en skapad bild av det som skett. Materialet är inte en 
spegel av verkligheten utan en kontextanknuten bild av verkligheten 
(Alvesson & Deetz, 2000). Med detta synsätt på materialet blir det möjligt 
att teoretiskt diskutera vad materialet visar och hur det kan påverka lärande 
och verksamhetsutveckling. 

Insamlingsmetodens form diskuterades fram mellan mig och personal-
gruppen, vilket beskrivits ovan. Sammantaget består materialet som samla-
des in under utprovningen av strukturdokument som utvecklats under ut-
provningsprocessen, material som insamlats med hjälp av dessa strukturdo-
kument samt dokument som skapats utifrån det insamlade materialet. Utöver 
detta material har anteckningar från möten och gruppdiskussioner med per-
sonalen använts för att dokumentera utprovningen av modellen. Under de 
möten där utprovningen av IVD berördes förde jag anteckningar. Anteck-
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ningarna var summativa till formen vilket innebar att jag förde stödanteck-
ningar om det som rört verksamheten och utprovningen av IVD. Diskussio-
ner rörande enskilda familjer eller personer antecknades inte. I beskrivning-
en av utprovningen har mötesanteckningarna utgjort ett stöd i återberättandet 
av de diskussioner som utvecklade verksamhetens version av IVD. Struktur-
dokumenten är: 

• Basdokument 1- 6 (se bilagor) 
• Veckoblad 
• Familjeblad 

Materialet som insamlades med hjälp av ovanstående dokument är som föl-
jer: 

• Personaldokumentation: Veckoblad ifyllda av personalgruppen (462 
sidor) 

- Veckobladen är insamlade under perioderna: 
1999, från september till november samt de tre första veck-
orna i december, 
2000, från januari till mitten av mars samt från slutet av sep-
tember till slutet av december och 
2001, från januari och februari. 

 
• Familjedokumentation: Familjeblad ifyllda av familjer som besökt 

Familjecenter (83 familjeblad, insamlade under november 2000 – 
februari 2001) 

 
Övrigt material: 

• Återkopplingsdokument (9 st.) 
• Sammanfattande anteckningar från möten och månadsträffar (16 st.) 

 
Eftersom familjecentrets verksamhet följde skolornas terminsindelning är 
personal- och familjedokumentationen insamlad under de månader terminer-
na pågick. Dessutom inträffade ett avbrott i utprovningen under senare delen 
av vårterminen 2000.  

Materialets presentation 
För att utifrån avhandlingens syfte utforma presentationen av modellutprov-
ningen provades olika presentationssätt, innan jag beslutade mig för den 
struktur som nu finns i utprovningskapitlen 9-11. Först provades en kronolo-
gisk struktur, för att på ett ingående sätt ge materialet utrymme. Problemet 
med detta var att storleken på materialet inte blev hanterbart och näst intill 
icke läsbart. Med det sättet att presentera utprovningen av IVD tappade man 
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överblicken och det gjorde det svårt att se de olika delarna i IVD samt ut-
vecklingsprocessen i både modellen och verksamheten.  

Därefter provades en tematiserad struktur. Varje fas i IVD utgjorde ett 
tema och under dessa faser samlade jag det material som gick att hänföras 
till de olika faserna oavsett källa eller tidpunkt. Den strukturen hade fördelen 
att den på ett trovärdigt sätt kunde presentera IVDs process, men hade nack-
delen att känslan för praktikernas och verksamhetens utvecklingsprocesser 
förlorades.  

Eftersom det var viktigt att visa själva utprovningsprocessen, både hur 
IVD utvecklades, hur praktiker drev den processen samt hur IVD kunde bi-
dra till en utveckling av verksamheten, valde jag slutligen att presentera ut-
provningen utifrån en struktur som synliggör utvecklingen i både IVD och 
verksamheten. Det innebär att utprovningskapitlen är indelade i perioder där 
varje övergång till en ny period avspeglar utveckling av antingen modellen 
eller verksamheten. Övergången i ett nytt kapitel avspeglar avbrott i utprov-
ningen eller en större förändring av processuell karaktär. Vad det innebär 
beskrivs i anslutning till aktuell kapitelövergång. 

Inom varje kapitel beskrivs arbetet med IVD under den aktuella perioden 
genom att faserna för perioden ingående presenteras. I utprovningskapitlen 
finns under rubriken Återkopplingsfasen förkortade versioner av de åter-
kopplingsdokument som personalen använde under de olika utprovningspe-
rioderna. Dessa sammanfattningar innehåller citat från personalens doku-
mentation samt sammanfattande synpunkter baserade på jämförelsen mellan 
grundtankarna med IVD och hur IVD använts inom verksamheten. Citaten 
från dokumentationen är avidentifierade förutom i de fall där mitt namn an-
vänds. I slutet av varje utprovningskapitel under rubriken Sammanfattande 
kommentarer följer ett avsnitt i vilket jag sammanfattar de förändringar i 
modellen och i verksamheten som presenterats i kapitlet. I anslutning till 
sammanfattningarna diskuteras förändringarna i relation till de antaganden 
för IVD som presenterats i kapitel 7. Dessa analytiska spår diskuteras ytter-
ligare samt sätts i relation till avhandlingens frågeställningar i avhandlingens 
slutkapitel. Syftet med denna struktur är att redan i redovisningen av det em-
piriska materialet påbörja diskussionen om de antaganden som IVD baseras 
på och modellens möjligheter att vara en modell för verksamhetsutveckling i 
socialt arbete. 

Forskaren som aktiv medskapare av studien 
Jag har som forskare varit aktivt deltagande och medskapare av det material 
som ligger till grund för denna avhandling. Det innebär att jag tillsammans 
med praktiker startat studien och beslutat hur processen skulle se ut. I förhål-
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lande till konstruktionen av modellen är jag den person som kan ses som 
extern konsult, förändringsagent eller utredningsaktör (jfr. Seigerroth, 2003). 
Således var jag ansvarig för att samla information om verksamheten i syfte 
att skapa förståelse för nuläget och identifiera vissa delar som kan utgöra 
underlag för förändring och därefter föra tillbaka den informationen till 
verksamheten. Mitt förhållningssätt till materialet skulle kunna liknas vid ett 
etnografiskt arbetssätt i det att jag under en längre tid varit i nära kontakt 
med familjecentret och att materialet som insamlats både varit baserat på 
observationer och på redogörelser som lämnats av personalen (veckobladen) 
och av familjerna (familjebladen). Men när det gäller studiens inriktning, det 
vill säga vad jag intresserar mig för i avhandlingen är det inte specifikt kul-
turella frågor som står i förgrunden, vilket är en av grunderna för etnografis-
ka studier. Avhandlingen är i första hand inriktad mot att bidra till kunskap 
om området verksamhetsutveckling i socialt arbete och inte till kulturella 
innebörder, symboler eller antaganden eller till analys av kulturella aspekter 
(Alvesson & Deetz, 2000). 

För forskaren är förhållandet till praktiken i interaktiv forskning ett speci-
fikt dilemma, nämligen förhållandet mellan närhet och distans till praktiken 
(Rasmusson, 2006). Rasmusson skriver på följande sätt om detta: 
 

”Att komma nära är en förutsättning för att skapa goda relationer, 
men därmed finns också en risk att själv gå förlorad i det sociala ar-
betets vardagliga komplexitet.” (Rasmusson, 2006, s. 59). 

 
Kuipers och Richardson (1999) diskuterar utvärderarens delaktighet i utvär-
deringsprocesser som väl går att jämföra med forskarens delaktighet i forsk-
ningsstudier. I artikeln synliggörs delaktighetens dilemman vilka stämmer 
väl med de dilemman som uppkom under den här studien. Dessa var relatio-
nen mellan praktikerna och mig (forskaren) samt forskarens dubbla roll. 
  
Dilemma 1: Relationen mellan de medskapande praktikerna och forskaren 
De flesta forskare vill skapa en utveckling, men vill inte själva vara delakti-
ga i själva utvecklingen. Eftersom ambitionen med IVD är att praktikerna 
själva skall kunna använda sig av modellen utan min delaktighet var det vik-
tigt att skapa förutsättningar för ett successivt distanserande av forskaren, det 
vill säga att forskaren steg för steg överlåter även sin del i processen till 
praktikerna. Därför är modellen skapad så att det som forskaren utförde un-
der utprovningsprocessen är sådant som vilken medforskare som helst kan 
genomföra om tid finns till förfogande. 
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Dilemma 2: Den dubbla rollen 
I denna studie är forskaren medskapande aktör som är med i utprovningen av 
modellen utan att tappa sin roll som forskare. Det innebar vissa svåra situa-
tioner, även om praktikerna var odelat positiva till att vara med i studien. 
Rollerna kunde ibland begränsa varandra och lätt blandas ihop av praktiker-
na men främst av forskaren själv. Detta var något som stundtals kändes oer-
hört besvärande. Modellen med dess klara uppdelning i vad som var forska-
rens ansvar och vilka delar som var praktikernas ansvar var en hjälp under 
processen. Studiens struktur bidrog också till att särskilja modellens metod 
från forskningsmetoden. En annan lösning på detta dilemma kunde ha varit 
att dela studien i två delar där olika personer hade ansvarat för projektets 
olika delar – en hade kunnat handha genomförandet av modellen samt upp-
följningen av den och den andre hade kunnat handha själva forskningsstudi-
en. Denna möjlighet uppdagades dock inte förrän nästan hela utprovningen 
var avklarad, varför den inte blev aktuell för det här arbetet. 
 
Kontentan av detta är att den interaktiva ansatsen ställer stora krav på forska-
ren (Kuipers & Richardson, 1999). Ett av kraven är att kunna organisera lä-
roprocesser som kan fungera och utvecklas av sig själva (M. Alexandersson, 
1994; Friedman, 2001). Den forskare som är med i en interaktiv studie måste 
därför, precis som forskare i alla studier, närma sig praktiken med respekt (J. 
Ohlsson, 2002). Men forskaren måste också kunna ”organisera” bort sig 
själv ur praktiken, vilket visade sig inte vara helt enkelt i denna studie.  

Reflektion över min delaktighet i studien 
Min roll i utprovningen av modellen kan sägas vara rollen som en katalysa-
tor (Seigerroth, 2003) vars uppgift var att dels skapa den teoretiska modellen 
för IVD samt på olika sätt bistå personalen vid familjecentret i utprovningen 
av modellen. Detta har kombinerats med att jag även var observatör av ut-
provningen. Min uppgift var, att på ett generellt plan, stödja praktikerna med 
att upprätthålla en struktur och systematik i utvecklingsarbetet. Vid månads-
träffarna kan man se det som att jag var deltagande observatör såtillvida att 
jag satt med och därtill svarade på frågor om sammanställningen av deras 
material. Jag var inte med i diskussionerna som en deltagare. Vid varje må-
nadsträff antecknade jag vilket ämne som personalen diskuterade samt vilka 
beslut som de tog. I de fall där de gav argument för varför vissa beslut togs 
antecknade jag även dessa. 

Mitt sätt att bistå familjecentret under utprovningen kan jämföras med ett 
kliniskt fältarbete, vilket innebär att man som forskare är involverad i en 
grupp eller i en verksamhet utifrån en bistående roll (Schein, 1987). Karaktä-
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ristiskt för kliniskt fältarbete är att det finns en uttalad önskan från en grupp 
eller en verksamhet om att så skall ske. Kliniskt fältarbete skiljer sig i detta 
från etnografiska studier där forskaren själv väljer var den skall involvera sig 
samt att forskarens involvering så lite som möjligt skall störa rådande förhål-
landen (Schein, 1987). När det gäller denna studie hade jag inviterats som 
extern katalysator av personalen vid familjecentret. Enligt Schein (1987) bör 
man som forskare när man tillämpar kliniskt fältarbete vara väl förtrogen 
med att hantera den egna rollen både som forskare och som extern utredare. 
Mina erfarenheter från kliniskt fältarbete var, innan denna studie, att jag va-
rit engagerad i en utvärderingsstudie samt att jag under senare delen av den-
na studien var engagerad i ett förändringsprojekt vid Limhamn-Bunkeflos 
stadsdelsförvaltning (Kjärkner & Rosenlund, 2005), samt vid en öppen-
vårdsbehandlingsenhet för psykiskt funktionshindrade i Timrå kommun. 

Det har under forskningsprocessen varit ofrånkomligt att jag påverkat 
studien genom interaktionen, vilket till viss del är syftet med interaktiv 
forskning (se t ex Reason & Bradbury, 2006; Schein, 1987). Min interven-
tion har påverkat både utprovningsprocessen och den analytiskt granskande 
fasen. Dessförinnan skapade jag den teoridrivna modellen som också är en 
del av forskningsprocessen. Min intervention kan ses som en styrka men 
även som en svaghet i denna studie. Styrkan med interventionen är just det 
att den bidragit till den aktuella verksamhetens utveckling. Svagheten är att 
min påverkan under utprovningsprocessen utgör underlag för den analytiska 
granskningen av modellen, vilket skulle kunna innebära att min intervention 
indirekt påverkar resultatet av granskningen. Denna svaghet har jag försökt 
hantera genom att jag under processen samt i beskrivningen av densamma 
beskrivit och reflekterat över min del i studien. Därutöver har jag valt att 
analytiskt granska modellen dels utifrån dess teoretiska grunder, dels utifrån 
vilka delar av modellen som bidrar till verksamhetsutveckling och varför. 
Den analytiskt granskande fasen genomfördes efter att insamlingen av det 
empiriska materialet avslutats. Syftet med detta var att minimera den påver-
kan som en påbörjad analytisk granskning skulle kunna ha på mig och som i 
sin tur skulle ha kunnat påverka utprovningen av modellen. 

Vetenskapliga kvalitetsaspekter 
Kvaliteten i en studie där man konstruerat något och därefter utprovat det 
konstruerade i en interaktiv process kan ses som nära knutet till beskrivning-
en av det teoretiska sammanhang som det konstruerade utgår ifrån samt be-
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skrivningen av själva utprovningsprocessen.11 Det konstruerade och utpro-
vade är i detta fall en modell för verksamhetsutveckling. Således är den här 
avhandlingen ett dokument som skall göra det möjligt för läsare att bedöma 
kvaliteten i både planering, genomförande och rapportering av den forskning 
som jag har bedrivit. 

Nedan diskuteras validitet och reliabilitet som viktiga kriterier för kvali-
teten i studien. Dessutom beskrivs hur de etiska aspekterna hanterats under 
forskningsprocessen. 

Att mäta det man sagt sig mäta 
Validitet beskrivs vanligtvis som ett mått på i vilken utsträckning ett mätin-
strument mäter det som avses mäta. Validitet kan enligt Nationalencyklope-
din betecknas som ”frånvaro av systematiska mätfel” 
(Nationalencyklopedin, 2006c). Möjligheten att formulera validitetskriterier 
har emellertid ifrågasatts i relation till olika forskningsansatser (Lyotard, 
1979; Schwandt, 1996). Kvale (1995) har ifrågasatt validiteten i frågan om 
validitet, genom att diskutera möjligheten att pröva tillförlitligheten av till-
förlitlighetsaspekten. Troligen menar Kvale att man bör ifrågasätta hur till-
förlitligt det är att diskutera validitet i förhållande till en studie, när validite-
ten inte endast är kopplad till genomförande utan även till den argumentation 
som bör följa valen. Andra har lyft fram olika innehåll i begreppet validitet; 
vad validitet innebär och vilket syfte som finns med att diskutera validitet i 
relation till olika studier (Lincoln & Guba, 1985; Reason, 1994). Numer är 
validitetsbegreppet inriktat på hela forskningsprocessen (Kvale, 1995; Wol-
ming, 1998). Från skapandet av det instrument som man avser att använda 
via tolkningar av mätprocessen och de värderingar man gör i anslutning till 
mätprocessen till de konsekvenser som användningen och tolkningarna av 
ett mätinstrument kan leda till. Speciellt viktigt är det att ha denna syn på 
kvalitet i relation till forskningsprocessen när det gäller interaktiva studier. 
Inom den interaktiva forskningsansatsen ses människor som oförutsägbara 
och ej innefattade i en hermetiskt sluten värld, samt att det antas att varje 
gång en ny studie görs erhålls ett resultat som skiljer sig från föregående. 
Därför är det av värde att lyfta fram möjligheter och tillkortakommanden 
med en studie av detta slag, bland annat för att kunna minska riskerna för att 
felaktigheter upprepas vid andra liknande studier. Dessutom är det även vik-
tigt att ge läsare möjlighet att själva bedöma det material som de analytiska 
resonemangen vilar på. Genom att visa hur IVD använts, hur materialet han-
terades samt hur kommunikationen mellan praktikerna och mig var, ges läsa-
                                                        
11 Liknande diskussion finns inom området pedagogiska mätningar där man diskuterar direk-
ta och indirekta mätningar (Wolming, 1998). 
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ren möjlighet att själv bedöma kvaliteten i utprovningsmaterialet. En viktig 
del av denna beskrivning är forskarens beskrivning av sin del i den interakti-
va processen. Denna del är inte viktigare än praktikernas beskrivningar, men 
den är värd att kommentera just för att forskarens delaktighet i processen är 
en del som oftast diskuteras som problematisk i metodlitteratur. 

Att mäta väl i interaktiva studier 
Om validitet är ett mått på hur bra ett visst sätt att mäta är i relation till ett 
valt syfte, så är reliabilitet ett mått på hur väl ett mätinstrument mäter det 
som det mäter (Alvesson & Deetz, 2000; Alvesson & Sköldberg, 1994). Re-
liabilitet innebär således frånvaro av slumpmässiga mätfel och avser därför 
precisionen i ett mätinstrument (Wolming, 1998). Men reliabilitet måste re-
lateras till både vald forskningsansats och vald insamlingsmetod för att man 
skall kunna diskutera precisionen och dess betydelse för förståelsen av ett 
forskningsmaterial. Aktionsforskning fokuserar på subjektivitet istället för 
objektivitet. Trovärdighet i aktionsforskningsstudier ligger i hur pass tydligt 
studien presenteras och kan stärkas via triangulering, reflektion över resultat 
och deltagarkontroll (Meyer, 2000). När det gäller reliabilitet i interaktiva 
studier måste man således tänka sig reliabilitet på en tematisk nivå där åter-
upprepade situationer, teman och mönster kan synas i det empiriska materia-
let (A. P. Johnson, 2005). Interaktiv forskning baseras på människor som 
själva undersöker sin egen erfarenhet och egna handlingar på ett noggrant 
sätt och i samarbete med människor som delar liknande funderingar och in-
tressen. Men kan det då inte vara så att man som människa kan missförstå 
sina erfarenheter? Är det inte lätt att man förgyller den egna verksamheten 
och bortser från det reella istället för att granska verksamheten kritiskt 
(Ekermo, 1999)? En ”förgyll där man står”-hållning kan leda till att man 
bekräftar det nuvarande och rättfärdigar det som man gjort och tänker göra. 
Man ser alltså inte bortom the espoused theory (Argyris, Putnam, & Smith 
McLain, 1985). Kan man använda en interaktiv modell utan att detta sker? 
Finns det möjlighet att motverka ”förgyll där du står”-hållningen? 

Kritisk reflektion som hållning 
Det kan vara svårt att se på sig själv så att man får syn på det andra ser, men 
genom att frigöra sig från invanda strukturer kan man troligen lösa detta. 
Man kan också lära sig att utveckla sin uppmärksamhet så att man kan ”se 
sig själv” (sina erfarenheter, intuition, övertygelser och handlingar) kritiskt 
och på detta sätt utveckla kvaliteten i sina påståenden och krav (Heron & 
Reason, 2006). Om man tar ansvar för att så långt det är möjligt kritiskt re-
flektera över det man tänker och det man gör och dessutom tar ansvar för att 
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spegla varandra i en grupp – stötta varandra genom att kritiskt granska var-
andras handlingar – så är det möjligt (Ekermo, 1999). Heron och Reason 
(2006) benämner detta kritisk subjektivitet (critical subjectivity) och menar 
att man genom att tillämpa denna kritiska subjektivitet inte behöver bortse 
från vår personliga, praktiska kunskap i sökandet efter objektivitet utan kan 
utgå från den kunskapen och utveckla den. I interaktiva studier finns det där-
för inte samma sökande efter generaliseringsmöjligheter som i många andra 
ansatser (se resonemanget under nästa rubrik). 

I en kritisk reflektion över en interaktiv forskningsansats och dess kvali-
tet aktualiseras också problemet med att ett material kan tolkas på flera sätt. 
Hur vet vi att materialet verkligen kommer åt och beskriver det som vi tror 
att det gör? När man genomför en interaktiv studie krävs att både praktiker 
och forskare är tydliga med vad som utförts och hur det utförts samt hur det 
som utförts har tolkats (Heron & Reason, 2006). Därför beskrivs interaktiv 
forskning mycket noggrant för att läsaren själv skall kunna bedöma relevan-
sen i förhållande till den egna praktiken (Meyer, 2000). Ett annat sätt att eta-
blera trovärdighet är att genomföra kontinuerlig ”member check”, vilket be-
tyder att man som forskare hela tiden återför det skrivna materialet till dem 
som i grunden skapat materialet (Guba & Lincoln, 1989). Som tidigare 
nämnts skedde detta kontinuerligt under Månadsträffarna (se beskrivningar 
av dessa träffar i kapitel 9 – 11). Förutom detta läste personalen under pro-
cessen avhandlingsmanuset vid tre tillfällen, varav det senaste inföll inför 
slutseminariet. Förutom tydligheten krävs att både forskare och praktiker 
öppet beskriver hela forskningsprocessen. Även användningen av flera data-
källor bidrar till trovärdigheten i en interaktiv studie (se beskrivningen av det 
insamlade materialet). Därför har skapandet och utprovningen av IVD till-
sammans med det material som praktikerna har producerat och som jag 
sammanställt och återkopplat noggrant beskrivits i nedkortat skick i utprov-
ningskapitlen. Förutom sammanställningar och återkopplingar har jag ansva-
rat för presentationer av skapandet av IVD samt utprovningen av IVD. Inom 
interaktiv forskning är det viktigt att sprida forskningsresultaten. Detta kan 
ske genom konferenser, massmedia, samhällsforum, studiebesök mm. (jfr. 
Williams et al., 2008). Därför har jag utöver skapandet av IVD samt utprov-
ningen av densamma genomfört skriftliga och muntliga presentationer vid 
konferenser (Perdahl & Nordlander, 2005; Perdal, 1998a, 1998b) och semi-
narier.12 

                                                        
12 Seminarierna har ingått som en del i forskarutbildningen. 
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Förutom detta presenteras delar av materialet i en internationell tidskriftsar-
tikel (Kazi et al., 2002) och i en projektrapport (Kjärkner & Rosenlund, 
2005). IVD-modellen och forskningsstudien har också presenterats vid 
sammankomster inom kommun och landsting bland annat i Umeå, Timrå 
och Malmö.13 Således kan man säga att kontrollen av kvaliteten på den kun-
skap som produceras genom ett interaktivt arbetssätt är bredare och mer va-
rierad i jämförelse med traditionell akademisk forskning, framförallt på 
grund av att forskningsresultaten prövas i praktiken (Lincoln & Guba, 1985; 
Reason, 1994). Med bred menas i detta avseende att kvalitetskontrollen av 
kunskapen sker på flertalet platser i verksamheten och vid olika tidpunkter i 
forskningsprocessen. Exempel på detta är den kontinuerliga återkopplingen 
som en del av modellen, diskussioner om IVD med omkringliggande verk-
samheter samt vid konferenser med andra forskare och med familjer som 
besökte familjecentret. Dessutom kan man se den läsning av utkast till av-
handlingen som personalen vid familjecentret genomförde, samt de diskus-
sioner vi hade utifrån deras läsning, som en del i en bred kvalitetskontroll. 
Med varierad avses att kontrollen sker i varierande grad beroende på vem 
som handlar enligt den nya kunskapen. I utprovningsprocessen känneteck-
nades det av att vid olika tidpunkter tillämpa kunskapen i olika delar av per-
sonalgruppen och i vissa fall av personer i andra verksamheter. 

Kvalitet i en interaktiv forskningsprocess handlar om att ge läsaren un-
derlag att utifrån presentationen av forskningsprocessen, via de övervägan-
den som forskaren gjort i förhållande till forskningsstudien, bedöma hur väl 
forskningen bedrivits. För att ge läsaren den möjligheten samt för att visa 
hur arbetet med utprovningen av IVD genomförts följer tre kapitel som be-
skriver utprovningsprocessen. 

Interaktiva studiers generaliserbarhet 
Det man kan fråga sig är vilken allmängiltighet ett resultat har som baseras 
på data från en begränsad grupp. För att kunna svara på frågan får man läm-
na tanken på en statistisk representativitet och istället vända sig mot en ana-
lytisk representativitet (Cigéhn & Åberg, 1990; Meyer, Ashburner, & Hol-
man, 2006; Yin, 2007).  

                                                        
13 Presentationerna har jag tillsammans med personalen vid familjecentret planerat och ge-
nomfört. 
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I Cigéhn och Åberg (1990) beskrivs den analytiska representativiteten på 
följande sätt:  
 

”Rent allmänt kan man säga, att när resultatet blir ett annat än vad 
fallets särart ger anledning att förmoda, då kan man tillmäta resulta-
tet större betydelse än om motsatsen gäller. Skulle det generella och 
det specifika verka åt samma håll vet man ju inte vilken relativ styrka 
de båda krafterna haft. Vilka generaliseringar som är rimliga att göra 
blir en bedömningsfråga som får aktualiseras vid varje enskild ana-
lys.” (Cigéhn & Åberg, 1990, s. 112). 

 
Analytisk representativitet används ofta för att skapa och testa teorier och 
kan således även användas när man utprovar modeller som i denna avhand-
ling. Enligt Meyer (2000) ger det möjlighet att generalisera till andra kontex-
ter och till andra patient och klientgrupper. Men sådan form av generalise-
ring kan enligt Meyer endast ske av erfarna praktiker som har den nödvändi-
ga professionella bedömningsförmågan för att utveckla teori (Meyer, 2000). 
Detta resonemang kan ses nära kopplat till Stakes (1980) resonemang om 
”naturalistic generalization”. Inom ramen för det synsättet ligger fokus på 
den enskilda kvalitativt inriktade studiens resultat samt vilka möjligheter det 
finns att via, till exempel erfarna praktiker, verbalisera kunskapen från pro-
jektet (Stake, 1980). Mot bakgrund av detta skulle man kunna säga att erfa-
renheterna från denna studie kan bidra till diskussioner om modellkonstruk-
tion, modellutprovning men kanske även till diskussioner om verksamheter i 
socialt arbete. I sista kapitlet återkommer jag till att diskutera detta område i 
förhållande till de lärdomar som studien gett om modellen och verksamhe-
ten. 

Forskningsetiska reflektioner 
I anslutning till val av forskningsansats och metoder för insamling, hantering 
och bearbetning av ett forskningsmaterial, väcks frågor om vad detta innebär 
för dem som berörs av forskningen. Det gäller frågor om hur medforskare i 
studien påverkas och vad det kan leda till, men även hur personer och grup-
per som inte direkt är aktiva i studien påverkas. I den här studien är det de 
interaktiva perioderna, perioden vid forskningsstudiens början samt själva 
utprovningsprocessens påverkan på deltagare och andra personer och grup-
per som är viktiga att beakta. Forskning som bedrivs skall utveckla kunskap 
samtidigt som människor har rätt att inte bli kränkta eller utsättas för fysisk 
eller psykisk skada. Den del i forskningsprocessen som innehöll den första 
delen av skapandet av modellen kan inte anses ha påverkat medforskarna i 
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studien på ett etiskt kränkande sätt. Däremot har personalen vid familjecent-
ret varit medskapare av både process och material i hela den följande forsk-
ningsprocessen, vilket gör att de etiska aspekterna av studien blir en viktig 
komponent i bedömningen av studiens kvalitet. 

Vetenskapsrådet har i sina riktlinjer för humanistisk och samhällsveten-
skaplig forskning fyra principer som tillkom i första hand för att bistå forska-
re, men används numer även för att i en etikkommitté granska planerade 
forskningsstudier (Vetenskapsrådet, 2002). De fyra principer som ses som 
viktiga att ta hänsyn till är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentia-
litetskravet och nyttjandekravet. Nedan följer en redogörelse för hur dessa 
fyra principer har hanterats i studien. 

Information och samtycke 
I en interaktiv studie ses påverkan och utveckling som en viktig del i forsk-
ningsprocessen och inte som ett problem. Vid den träff som jag hade med 
personalen vid familjecentret våren 1998 diskuterade jag tillsammans med 
dem vårt eventuella samarbete och deras syn på en medverkan i en forsk-
ningsstudie. Vi diskuterade vad ett medskapande skulle kunna innebära, men 
även att det inte går att säga med säkerhet vad som kommer att bli det bestå-
ende resultatet av en interaktiv process. Ömsesidig påverkan är en del i den 
medskapande processen. Även tredje person påverkades, i detta fall famil-
jerna. Alla familjer som besökte familjecentret under forskningsprocessperi-
oden var med i studien på något sätt. Några av familjerna var med som ex-
empel i dokumentationen, vissa var aktiva i Föräldrarådet och på så vis del i 
processen och andra var direkt aktivt deltagande genom egen dokumenta-
tion. Som deltagare i studien är det viktigt att få information om vad ett del-
tagande kan innebära. 

Familjerna informerades skriftligt genom att information sattes upp på 
anslagstavlan på Familjecenter. De familjer som kunde bli aktuella som del-
tagare i studien via dokumentation informerades om forskningsstudien och 
vad ett deltagande skulle innebära. Det skedde skriftligt via anslagstavlan14 
på Familjecenter samt muntligt via Familjerådet. Familjerna informerades 
om syftet med studien, att deltagandet var frivilligt samt att deras anonymitet 
skulle säkras. De kunde själva välja om de ville medverka i studien, men de 
kunde inte välja om och i så fall hur personalens utvecklingsprocess skulle 
påverka verksamheten och således även familjerna. 

Under forskningsprocessen diskuterades samarbetet mellan mig och 
personalen kontinuerligt – främst frivilligheten och användningen av det 
som kom fram under utprovningen. Under utprovningen förekom att delar ur 
                                                        
14 Se bilaga 8. 
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kom fram under utprovningen. Under utprovningen förekom att delar ur per-
sonalgruppen avsade sig delaktighet på grund av orsaker såsom till exempel 
stor arbetsbelastning. I vissa fall valde personerna att återinträda i arbetet 
med utprovningen av IVD vid ett senare tillfälle. 

Konfidentialitet 
En stor del av det material som utgjort underlag för den här studien är som 
tidigare nämnt skapat av personalen vid familjecentret. Därför var det viktigt 
att diskutera vad som skulle skrivas och vem som skulle skriva. Då mycket 
av arbetet inom familjecentret var riktat till familjer och grupper av familjer 
innebar det att materialet som skulle insamlas till stor del skulle inbegripa 
vissa beskrivningar och reflektioner över familjemedlemmar och familjepro-
cesser. Däremot var inte individerna i familjerna som sådana viktiga och 
således kunde namn uteslutas och istället använde personalen initialer så att 
de sinsemellan kunde identifiera vem och vilka som avsågs. När det gällde 
att säkra anonymitet hos de familjer som valde att dokumentera delar av 
verksamheten var det mindre problematiskt. Familjerna valde själva vad de 
skulle skriva och hur de skulle formulera sig. De lämnade därefter sina syn-
punkter i en brevlåda på familjecentret. När det gäller personalens dokumen-
tation var det inte lika enkelt. Personalen ville ha med sina initialer i sin do-
kumentation för att de under utprovningen skulle få kunskap om både vad 
som skedde i verksamheten i de olika arbetsområdena samt vem som hade 
skrivit det som diskuterades. I utprovningskapitlen senare i avhandlingen 
finns personalmedlemmarnas yrkestillhörighet med, men personerna är av-
identifierade. Jag ställde också frågan om avidentifiering av familjecentret 
och ingen i personalgruppen ansåg att det hade någon betydelse om det fanns 
med. Efter en diskussion om möjligheter att spåra utsagor och familjer val-
des det neutrala begreppet Familjecenter. 

Nyttjande 
Frågan om nyttjande av forskningsresultat berör vem som skall ha rätt att 
nyttja resultatet samt hur det bör nyttjas. Enligt Trost (2005) bör forskaren 
tänka igenom hur relationen med deltagarna skall hanteras efter att insam-
lingen är avklarad. Det är inte självklart att forskaren låter deltagarna läsa till 
exempel utskrifter av intervjuer eller tillåts kommentera den färdiga bearbet-
ningen. Det kan ju vara så att deltagarna har en annan syn på det som insam-
lats och då måste forskaren bestämma hur denne skall hantera meningsskilj-
aktigheten som uppstår (Trost, 2005). Men hur man bör hantera relationen 
med deltagare i en studie beror givetvis på vilken forskningsansats man har 
valt. När det gäller hantering frammanar den interaktiva forskningsansatsen 
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ett förhållningssätt som innebär att det insamlade materialet ständigt diskute-
rades under utprovningen av IVD. Det bidrog således till kontinuerliga 
kommentarer av vad som var möjliga tolkningar. Synpunkter på hur jag han-
terat personalens dokumentation framkom vid varje träff, men ledde i sig 
inte till förändring av hanteringen. Snarare bidrog diskussionerna till fortsat-
ta diskussioner om hur personalen arbetade och hur de beskrev sitt arbete. 
Nyttjandet och spridningen av forskningsstudien har samtliga deltagare i 
forskningsprocessen ansvarat för (se tidigare beskrivning under Att mäta väl 
i interaktiva studier). För presentationen i den här avhandlingen ansvarar 
forskaren, även om praktikerna har läst och kommenterat den teoretiska de-
len och beskrivningen av utprovningen. 
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Kapitel 9 
 

En verksamhetsanpassad modell 

Utprovningsprocessen har delats in i sex utprovningsperioder. Detta innebär 
att en utprovningsperiod utgör minst en månad och i vissa fall upp till tre 
månader. I de fall det skett förändringar av processkaraktär, såsom avbrott i 
utprovningen eller där det för förståelsen av IVDs och/eller verksamhetens 
utveckling varit av vikt att diskutera sådant, markeras detta i övergång till 
nytt kapitel. Eftersom presentationen i följande tre kapitel avser att visa hur 
praktikerna använt sig av IVD och utvecklat modellen och verksamheten 
samt hur innehållet i IVD anpassats utifrån familjecenters verksamhet, har 
endast de delar i dokumentationen som haft betydelse för utprovningen pre-
senterats. Sammanlagt sträcker sig utprovningen av IVD från våren 1999 till 
våren 2001. I presentationen av den första utprovningsperioden utgör de fyra 
faserna i IVD presentationens struktur. De efterföljande periodernas presen-
tationer struktureras utifrån återkopplingsfasen och utvecklingsfasen efter-
som dessa är de perioder där förändringar synliggörs och genomförs. I slutet 
av presentationerna av utprovningsperioderna sammanfattas och kommente-
ras den utveckling som skett av verksamheten och/eller/IVD utifrån de ut-
gångspunkter som modellen är baserad på. I slutkapitlet återupptas gransk-
ningen av modellen. I följande figur ges en visuell beskrivning av hur de sex 
utprovningsperioderna är fördelade över tid och hur presentationen av dem 
är fördelade över de kommande kapitlen. 

Innevarande kapitel fortsätter med en beskrivning av den första utprov-
ningsperioden. Här beskrivs personalgruppens första möte med IVD samt 
hur de valde att forma IVD utifrån sin verksamhet. Även den praktiska till-
lämpningen av IVD presenteras. Innan den första utprovningen presenteras 
ges en kort beskrivning av familjecenters verksamhet vid tiden för studiens 
början. 


