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Sammanfattning 

Allt mer kritik riktas mot att inte socialt arbete vilar på evidensbaserad grund. Tidigare 

forskning visar på att socialarbetare till stor del använder sig av normativa kunskapskällor i 

sitt arbete och i mycket liten utsträckning kunskap som vilar på forskning och har en teoretisk 

grund. Syftet med vår studie var att ta reda på hur några socialsekreterare resonerade och 

motiverade kunskapsanvändandet i barnavårdsutredningar. Vi har genomfört en kvalitativ 

studie genom att gruppintervjua sju stycken socialsekreterare i två grupper. Resultatet har 

analyserats med hjälp av Nordlanders (2006) kunskapskategorier och praktisk kunskap. 

Resultatet visar att man arbetar med en evidensbaserad metod när man gör sina utredningar. 

Den kunskap man använder när man fattar beslut är till största delen livserfarenhet och 

arbetslivserfarenhet men man ansåg att erfarenheten måste appliceras i annan kunskap så som 

exempel forskning och teorier. En intressant aspekt som respondenterna belyser är vikten att 

förhålla sig objektiv och att skapa en god relation med klienterna.  

 

Nyckelord: kunskap, kunskapsanvändande, barnavårdsutredning. 
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Inledning 

I socialtjänstlagen andra kapitel framgår det att det är kommunen som ansvarar för 

socialtjänsten, vidare framgår av socialtjänstlagen (SFS 2001:453) 5 kap 1§ Socialnämnden skall- 

verka för att barn och ungdom växer upp under trygga och goda förhållanden.    

Det är socialtjänsten som utreder barns sociala situation. Man kan bli aktuell för en 

barnavårdsutredning antingen genom att en förälder ansöker om hjälp eller via att någon 

anmäler ett barns situation.  

Centralt för utredningsarbete är insamlandet av kunskap. Utredningsarbete utgår i mångt och 

mycket på socialarbetarens egen bedömning. De bedömningsredskap hon har för att samla in 

information består till stor del av henne själv, hon är med andra ord sitt eget verktyg.  I och 

med att man arbetar med människor som var och en är individer med en egen historia och 

egna erfarenheter, finns inga enkla och givna svar på hur man ska utreda. 

Francesca Östberg (2010) som forskar inom Social barnavård, det sociala arbetets 

organisation, frågor om kunskap, forskning och praktik, har i sin studie empiriskt undersökt 

det konkreta arbetet som socialarbetare gör när de tar emot ansökningar och anmälningar om 

barn som far illa. Kritik har riktats mot socialtjänsten med avseende på dess träffsäkerhet, 

det vill säga om socialtjänsten når de barn som behöver skydd och stöd. Kunskap om den 

kommunala socialtjänstens barnavårdande insatser finns, men är i vissa delar begränsad. 

Forskningen har lagt sin främsta tyngdpunkt på omhändertagande och placeringar av barn, i 

familjehem och på institution. Dock finns det ett område där kunskapsluckorna är stora och 

det gäller inflödet av ärenden och den sorteringsprocess som gör att vissa anmälningar och 

ansökningar avskrivs, medan andra går vidare till utredning. Östberg (2010) har också 

försökt identifiera faktorer som kan påverka socialarbetarna i detta arbete . 

Allt mer kritik riktas mot att inte socialt arbete grundas på evidens baserade metoder.  Lars 

Nordlander (2006) som forskar inom kunskap och kunskapsanvändning i socialt arbete, han 

har som utgångspunkt tagit del av en studie i Israel som visar på vilken kunskap som används 

i utredning. Han kunde identifiera sju olika kunskapskällor som hade betydelse i 

utredningsarbetet.  Det var teoretiska kunskapskällor, forskning, policyhänvisningar, klient 

önskan, normativkällhänvisning, instrumentell källhänvisning och egna erfarenheter.  Tidigare 

forskning visar på att socialarbetare till stor del använder sig av normativa kunskapskällor i 

sitt arbete och i mycket liten utsträckning kunskap som vilar på forskning och som har en 



6 

 

teoretisk grund . Enligt Nordlander (2006) är det svårt att hitta en relevant beskrivning på vad 

kunskap egentligen är och vad som innefattas i begreppet.  

Problemformulering 

Det är allmänt vedertaget att professioner bygger på kunskap och likaså gäller det för socialt 

arbete, dock förändras och utvecklas professioners kunskapsbaser. Enligt Nordlander (2006) 

riktades skarp kritik mot socialtjänsten i slutet av 1990- talet, kritiken gällde de arbetsmetoder 

socialtjänsten använder. Den tycktes sakna evidensbaserad
1
 grund. I Nordlanders studie 

framkommer det även att mindre än en fjärdedel av socialarbetare håller sig ajour med 

vetenskapligt producerad kunskap.  

Socialarbetarens uppdrag inom socialförvaltningen är att förhålla sig till politiska riktlinjer 

och samtidigt förhålla sig till den enskilda individen. Att arbeta i enighet med lagen är en 

utmaning då den är en ramlag, med inte så tydliga riktlinjer. Svårigheten märks än tydligare 

när det kommer till barn och att utreda hur ett barn har det. Utredning av en familj med barn 

innebär ett stort intrång i en familjs liv, vilket kan vara en smärtsam process. Både för den 

som utreder och för den som blir utredd. Östberg (2010) tar upp vikten av 

barnavårdsutredningen som ”samhällets verktyg” som är det avgörande verktyget huruvida ett 

barn behöver socialnämndens skydd eller stöd. Barnutredningar är ett, utav socialarbetarnas 

svåraste uppdrag.   

Nordlanders (2006) slutsats är att det är mycket svårt att komma åt socialsekreterares 

resonemang omkring kunskapsanvändande då hans resultat visar att socialsekreterare har 

svårt att sätta ord på vad de gör och hur de gör det. Nordlander (2006) menar att om man ska 

komma fram till detta måste man ha ett instrument i sin intervju som kommer åt icke 

medvetna processer.  

Socialarbetaren har stort inflytande över barnavårdsutredningen. Trots detta görs det få 

vetenskapliga undersökningar omkring hur detta påverkar utredningsprocessen samt beslut 

som tas. Sundell m.fl. (2007) menar att det i flera studier har visat sig att olika socialarbetare 

kommer fram till olika beslut trots samma information. En förklaring till detta är enligt 

författarna att socialarbetarens personliga attityder spelar stor roll i beslutsfattandet. 

                                                           
1
 Ordet evidens kommer från latinets evidenta som betyder tydlighet men som i detta sammanhang kan 

översättas med bevis om - eller vetenskapligt stöd för- insatsers effekter (Socialstyrelsens definition). 
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Med denna bakgrund vill vi utifrån ett socialarbetarperspektiv försöka förstå hur 

socialsekreterarna själva resonerar kring kunskap och kunskapsanvändandet i 

barnavårdsutredningar . 

Syfte 

Syftet är att förstå hur en grupp socialsekreterare resonerar och motiverar användandet av 

kunskaper i barnavårdsutredningar. 

Frågeställningar 

 Vilka typer av kunskaper använder socialsekreteraren som underlag för sina beslut, i 

utredningsarbetet? 

 Hur används dessa kunskaper i socialsekreterarens beslut, i utredningsarbetet? 

Centrala begrepp 

Vi kommer nedan presentera och definiera begreppen kunskap och barnavårdsutredningar då 

vi anser dessa vara viktiga för förståelsen av vår studie.  

Kunskap  

Kunskap är ett centralt tema för utredningsarbete vill vi påstå. Egentligen i mer än en 

bemärkelse; förutom att insatser bör baseras på kunskap och beprövad erfarenhet, måste 

utredaren veta vad det är för slags kunskap han eller hon får in i själva utredningen. Utredaren 

måste vidare veta hur han/hon får kunskap. En utredning ska vara ett underlag för ett viktigt 

beslut, t.ex. om omhändertagande av ett barn, och då är det viktigt att uppgifter som ligger till 

grund för detta är korrekta, relevanta och tillräckliga. I de flesta (om inte all) mänsklig 

verksamhet inte bara används utan skapas också kunskap. Rosmarie Eliasson- Lappalainen 

(2007) beskriver kunskapsskapande som ett ständigt växelspel mellan teori och praktik. Både 

som forskare och yrkesutövare med uppdrag att hjälpa och ta omsorg om andra människor 

behöver vi kunskaper som vi tillägnar oss genom att läsa, lyssna och lära av andra. Kunskap 

kan även växa fram ur praktiken, vilket man då kan kalla erfarenhetsbaserad kunskap. I 

många sammanhang är det enbart den teoretiska kunskapen, som vi erhållit via formell 

utbildning eller på vetenskaplig väg, som räknas som riktig kunskap och att den 

erfarenhetsbaserade kunskapen inte ens betraktas som riktig kunskap. Risken blir att den 

teoretiska kunskapen blir auktoritär och tystar den erfarenhetsbaserade kunskapen, oavsett hur 

väl den behövs, fungerar och ger resultat i praktiken, Eliasson- Lappalainen(2007). Under 
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2004 inrättades ett särskilt institut inom socialstyrelsen (Institutet för utveckling av metoder i 

socialt arbete, IMS), vars främsta uppgift är att producera kunskapsöversikter med relevans 

för socialtjänstområdet.  Enligt socialstyrelsen skall socialtjänsten arbeta utifrån en 

evidensbaserad praktik, EBP. Socialstyrelsen förklarar att i en evidensbaserad praktik 

integreras tre olika kunskapskällor, den för tillfället bästa vetenskapliga kunskapen om 

insatsers effekt vilket fås genom forskning om hur olika insatser fungerar. Den andra 

kunskapskällan är brukarens egna erfarenheter och förväntningar. Den verklige experten när 

det gäller en individs problem är individen själv, det är viktigt att involvera brukaren både i 

utredningsskedet och vid beslutsfattandet. Den sista kunskapskällan är den professionelles 

expertis. I den ingår att kunna omvandla brukarens problem till konkreta frågor, att inhämta 

information från klienten och andra som belyser frågeställningen, men också att värdera 

denna information samt söka och integrera vetenskaplig kunskap om lämpliga insatser med 

brukarens önskemål. Ingen av dessa kunskapskällor är viktigare än de andra enligt 

Socialstyrelsen.   

 

Barnavårdsutredningar 

Vi har valt att använda oss av begreppet barnavårdsutredningar. Vi menar då den 

utredningsprocess som regleras i socialtjänstlagen. Lagen föreskriver socialnämnden att 

inleda utredning vid misstanke om att nämnden behöver ingripa till ett barns eller ungdoms 

skydd eller stöd. Enligt Knut Sundell m.fl. (2007) har det bland allmänheten länge funnits en 

enighet om att det är samhällets uppgift att förhindra att barn far illa, det åligger kommunerna 

att bistå med socialtjänst.  

Enligt Sundell m.fl. (2007) kan ärenden komma att bli aktuella genom att man som föräldrar 

själva gör en ansökan eller genom att någon gör en anmälan kring oro kring ett barn eller 

ungdom. De som arbetar med barn åläggs via lagen att anmäla om de har misstanke om att ett 

barn far illa eller riskerar att fara illa. Socialnämnden är sedan skyldig att utreda 

trovärdigheten i misstanken om att barn far illa eller riskerar att fara illa.  När ett ärende först 

inkommer till socialnämnden, kallas det för en aktualisering . En aktualisering kan leda till att 

man inleder en utredning enligt socialtjänstlagens 11 kap 1§ eller kan den leda till att man inte 

inleder utredning. Om man inte inleder utredning arkiveras ärendet i en pärm, men man blir 

inte registrerad i något system.  
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Enligt Sundell m.fl. (2007) är det svårt att beskriva vad innebörden av att fara illa är. 

Barnavårdutredningar är ett verktyg för att utreda om barn riskerar att fara illa eller far illa. 

Centralt i barnavårdutredningar är att bedöma risk och skyddsfaktorer. Utredningen ska sedan 

vara vägledande för om socialtjänsten bör ingripa till skydd för ett barn. Enligt Sundell m.fl. 

(2007) kan man definiera utredning med ord som kartläggning, anskaffning och ansamling av 

uppgifter. Därmed skapas ett underlag för beslutsfattning. Sundell m.fl. (2007) beskriver en 

process i fyra steg som består i formulerande av en eller flera frågeställningar, insamling av 

information, värdering och analys av den insamlade informationen, ett logiskt beslut som 

utgår från den insamlade informationen. Enligt Sundell m.fl. (2007) varierar bedömningen av 

vad som avses med att barn far illa över tid och i olika kulturer. Ett exempel på det är synen 

på barnagan som både har ändrats över tid och har kulturella skillnader. Dessutom menar 

författarna vidare att historiska studier visar att definitionen av vad som anses vara 

oacceptabla uppväxtvillkor kontinuerligt förändras. Det samma gäller orsaken till barns 

problem och lösningen på problemen. 

Bakgrund & Tidigare forskning 

I detta avsnitt kommer vi att presentera bakgrund och tidigare forskning som vi finner 

relevant för vår studie då vi vill titta på kunskap ur olika perspektiv. Till en början har vi valt 

att ge en kort historisk tillbakablick om vetenskaplig forskning i socialt arbete genom 

Margareta Bäck- Wiklund, professor i socialt arbete. Vidare kommer vi att presentera relevant 

forskning kring kunskapsanvändandet i socialt arbete genom att beskriva Lars Nordlanders 

avhandling där vi inledningsvis beskriver den studie han tagit del av. Därefter presenteras 

Nordlanders egna resultat av sin studie. Sedan kommer vi att kortfattat beskriva Francesca 

Östbergs avhandling vars primära syfte var att beskriva och analysera hur sorteringsarbetet 

som formas av socialarbetarens bedömningar och beslut går till, och vilka mönster processen 

tecknar. Därefter kommer vi att beskriva kunskapssynen med hjälp av Lisa Skogens, 

Doktorand vid Stockholms universitet för Socialt arbete. Vidare tar vi upp Nigel Parton, 

professor vid universitet i Huddersfield England som har tittat kritiskt på utvecklingen av 

information – och kommunikationstekniken, IKT, där Parton menar att denna teknik har fått 

mer plats och därmed intresserar sig hur dessa påverkar kunskapen i socialt arbete. Slutligen 

har vi valt att även ta upp komplexiteten med att vara medmänniska och samtidigt arbeta i en 

politiskt styrd organisation där det är viktigt att man som socialarbetare har kunskaper med 

sig i sitt handlingsutrymme och om hur hon hanterar det, kunskaper i hur man möter 
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människor och andra sammanbets partners, men också kunskapen från lagstiftning och 

organiseringen i samhället, om olika levnadsvillkor, specifika metoder och tekniker vilket 

författarna Svensson, Johansson, Laanemets (2008)  beskriver. 

Historisk tillbakablick 

Bäck- Wiklund (2003) tittar på kunskap och evidens baserad kunskap ur ett historiskt 

perspektiv. 1903 slöt sig en rad frivilligorganisationer samman till ett gemensamt förbund, 

Centralförbundet för Socialt Arbete (CSA). CSA bidrog till att många viktiga 

samhällsinstitutioner inrättades såsom Svenska Kommunförbundet, Socialstyrelsen och 

socialdepartementet. Hon menar att i mitten på 1940 talet var CSA väl medvetna om att 

sociala problem kunde härledas till samhället.  Dock skulle man ge insatser på individnivå och 

de som utförde det sociala arbetet skulle genom lagen se till att problemet löstes. Man ansåg, 

enligt henne att det var viktigare med kunskap om sociallagstiftningen än om teoretiska 

metoder i klient arbetet. För att få en vetenskaplig förankring sökte de som var verksamma 

inom området etablering i det psykiatriska fältet. Man såg så småningom en uppdelning, en 

som förhöll sig till byråkratin och lagstiftningen, en som förhöll sig till den psykodynamiska 

teorin. Bäck- Wiklund (2003) ser brister i dagens forskning och hon menar att endast 20 % av 

forskningen inom socialt arbete handlar om interventioner, implementering och utfall. 

Resterande procent handlar istället om att studera samhälliga fenomen mm. Dessutom menar 

hon att forskningen bedrivs allt för mycket på universiteten och för lite ute i verksamheterna. 

Kunskapsanvändandet 

Vad man drar gränsen för bra, respektive dåligt, socialt arbete är ingen enkel sak, menar 

Nordlander (2006).  Detsamma gäller relevant eller icke relevant kunskap i socialt arbete.  

Studien i Israel som han tog del av, visade att av de 771 studerade utredningsfallen, att hela 51 

% av socialsekreterarna använder sig av normativ förklaringsgrund till vilken kunskap de 

använde i sitt utredningsarbete.  24 % hänvisade till teoretiska grund, 16 % till instrumentell 

grund. Skarp kritik riktades mot socialtjänsten i slutet på 1990 talet, kritiken gällde de 

arbetsmetoder socialtjänsten använder. Den tycktes sakna evidensbaserad grund. Detta ledde 

till en utredning som socialstyrelsen genomförde.  Målsättningen var att socialtjänsten skulle 

basera sin arbetsmetod på evidens. Detta innebar att den skulle vara utvärderad och baseras på 

dokumenterad effekt. Under samma tid som Socialstyrelsen genomförde utredningen pågick 

en annan studie som han hänvisar till. I den framkom att mindre än en fjärdedel håller sig 

ajour med vetenskapligt producerad kunskap. De allra flesta socialarbetare i studien menar 
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han, ansåg att det räckte med sina egna och sina kollegors erfarenheter som kompetens.  Det 

tycks som om socialarbetaren hellre förlitar sig på normativa riktlinjer i samhället än på 

vetenskaplig grund. Den normativa förklaringsgrunden innebär att man förlitar sig på 

samhällets normer och egen erfarenhet. 

Nordlanders (2006) egen studie baseras på 131 beslutsresonemang. Studien är grundad på att 

Nordlander samlat in data enligt ett system som heter SPP. SPP är olika formulär som 

socialsekreterarna får fylla i. De som medverkade var 25 socialsekreterare mellan 30-65 års 

ålder vid tre olika Individ- och familjeomsorgsenheter i västerbotten . Studien han gjort är 

kvantitativ. Med utgångspunkt från det empiriska materialet kunde slutgiltigt fyra kategorier 

konstrueras. De valda kategorierna ansågs motsvara socialsekreterarnas olika sätt att redogöra 

för hur de använder sig av sin kunskap för att fatta beslut i utredningsarbetet. 

 

Nordlander kom fram till följande kunskaps användning i socialarbetarnas utredning: 

 

Teoretiska reflektioner:  

Här är det den egna slutsatsen den som styr. Det finns en teoretisk grund men dock ingen 

förankring i vetenskap eller evidens. Man hänvisade till lagar och förordningar. Reflekterande 

är den i det avseende att socialarbetaren reflekterar över sin kunskap gentemot klientfallet. 

Utifrån det dras sedan en slutsats.  

 

Normativ kunskapsanvändning –  

Socialarbetaren fattar beslut tillsynes utan förankring i forskning. Hon motiverar istället beslut 

enligt gällande normer och värderingar i samhället.  

 

Återhållsam kunskapsredogörelse –  

Socialarbetaren beskriver en nära relation med klienten och dennes situation. Är återhållsam 

med vilken kunskap hon använt. Detta innebär inte att socialarbetaren inte använder sig av 

kunskap, bara att hon inte redogör för den.   

 

Instrumentell kunskapsanvändning –  

Här redogörs inte motiveringen till kunskap i rådande situation, utan härleds till framtida 

situation eller beslut. 
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Nedan visar Nordlander det han kommit fram till.  

 

 
 

 
 

 

Diagram 7.1  Den procentuella fördelningen mellan teoretisk, normativ, återhållsam och instrumentell 

Kunskapsanvändning sett över hela utredningsarbetet.  (Nordlander2006:1719). 

Bedömningar och beslut 

Östberg (2010) har gjort en studie som bygger på samtliga anmälningar och ansökningar om 

barn mellan noll till och med nitton år, som kom in vid två socialkontor under en period av två 

månader. 

Sammanlagt handlade det om 260 barn som följdes av de två olika socialkontoren. De två 

kontoren organiserade arbetet med barn och familjer på helt olika sätt.  

Avhandlingens primära syfte var att beskriva och analysera hur sorteringsarbetet som formas 

av socialarbetarens bedömningar och beslut går till, och vilka mönster processen tecknar.  

Östberg (2010) tar upp vikten av barnavårdsutredningen som ”samhällets verktyg” som är det 

avgörande verktyget om ett barns uppväxtsituation är sådan att socialnämnden behöver 

ingripa till skydd eller stöd för barnet. Vidare beskriver Östberg (2010) att varken vetenskap 

eller lagstiftning ger tillräcklig vägledning för socialarbetaren. Lagstiftningens olika 

intentioner, som att socialtjänsten skall stödja och skydda barn, och att göra detta i nära 

samarbete med närstående, kräver att socialarbetaren har en förmåga att skapa och 

upprätthålla förtroende gentemot barn och föräldrar. Det finns risker med att det sociala 

arbetet utförs utifrån organisationens rationalitet. Genom att socialarbetare ska hantera ett 

högt arbetstryck, alltmer specialiserade uppgifter och en stor personalomsättning är risken för 

att tidigare erfarenheter inte bevaras inom organisationen, som en erfarenhetskunskap. 

Faktorer som kan påverka bedömningar och beslut är faktorer såsom socialarbetarens 

kompetens, kunskap, erfarenhet, attityder och etik.  
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Östbergs (2010) studie visar att det är en mängd faktorer som styr hur samhällets omsorg om 

barn som far illa förvaltas.   Av de 260 barn som följdes var det enbart 29 barn som utreddes. 

Anmälningar att barn far illa tycktes öka samtidigt som utredningar tenderar att minska. 

 Lagstiftningens krav på socialtjänsten och omgivningens förväntningar i kombination med 

resurser och de insatser som finns tillgängliga gör att prioriteringar blir nödvändiga.  Det 

visade sig också att socialarbetare tolkar reglerna och sitt uppdrag på olika sätt i jämförelsen 

med de två olika kontoren. Den strategi socialarbetare har att använda och för att vidga sitt 

utrymme är kategoriseringsmakten. Exempel ges på hur de genom att kategorisera klienten 

kan formulera och formulera om problem och insatsbehov, som ger upphov till nya 

kategoriseringar, så att en utsortering kan ske eller att utredningar och insatser kan 

genomföras. 

Socialarbetare behöver ransonera tid och engagemang för att kunna hantera sitt arbete. Vidare 

menar Östberg (2010) att detta skapar ett avstånd mellan klienten och socialarbetaren. Bristen 

på intensitet, det fragmentariska arbetet som med själva handläggningsprocessen att göra, 

bidrar till att kunskapen om familjens livssituation blir begränsad. 

 

Kunskapssyn 

Skogens (2007) anser att diskussionen om vad professionellt socialt arbete kan till en stor del 

sägas handla om kunskapssyn. Enligt henne handlar det om två ytterligheter gällande 

kunskapsanvändandet. Den ena handlar om att socialt arbete i större utsträckning bör hämta 

sin kunskap från vetenskap. Den motsatta hållningen anser att professionellt socialt arbete till 

sin natur är baserade på individuella egenskaper så som (yrkes) erfarenhet, personlig mognad, 

intuition och empatisk förmåga. Skogens (2007)   tar upp två olika nivåer av kunskap i socialt 

arbete, det är en kollektiv nivå och en individuell nivå, den kollektiva handlar om att inhämta 

kunskap från vetenskap och forskning medans den individuella där kunnande, kompetens och 

skicklighet är egenskaper som förvärvas genom yrkeserfarenhet snarare än via den formella 

grundutbildningen. Dock menar hon, att de allra flesta som för debatten är eniga om att en 

kombination av dessa behövs, debatten handlar snarare om vad tyngdpunkten ska ligga.  

 

 Skogens (2007) menar att det är i mötet och relationen det professionella sociala arbetet 

skapas.  Utan en relation kan inget bra arbete bedrivas. Det är relationen som skapar 

möjligheten till förändringen.  Hon menar vidare att om inte socialarbetaren kan skapa en 

hållfast relation med sin klient kan hon heller inte åstadkomma ett bra arbete som vidare leder 
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till förändring. Det är viktigt är att skapa en respektfull och nära relation där omtanke är 

centralt, klienten behöver känna sig förstådd och respekterad.  Hon menar att det ständigt 

råder en konflikt mellan att ha en relationell hållning och samtidigt vara anpassad till 

regelverket. Det skapas en konflikt mellan klient och organisation som ger ramar via lagen. 

Socialarbetarens handlingsutrymme i och med ramlagarna gör så att hon måste ha mer 

kunskap för att kunna hantera handlingsutrymmet.  Hade kunskapen varit större hade det varit 

lättare att hantera handlingsutrymmet, menar Skogens (2007). Kunskapen som socialarbetaren 

har får hon genom empirisk fakta, yrkeserfarenhet, samhällets normer och en professionell 

norm och diskurs. Socialarbetaren lämnas att bedöma efter egna värderingar och samhällets 

värdegrund, det som anses som moraliskt och etiskt i samhällets ögon.  Andra saker som kan 

styra är arbetslinjen, moraliska värderingar och föreställningar i övrigt. 

 

Skogens (2007) diskuterar begreppet evidensbaserat socialt arbete och hon menar att 

socialtjänsten i stor utsträckning saknar metodinnehåll vilket försvårar kunskapsbaserat socialt 

arbete. Diskussionen förs även hur det skulle vara möjligt att grunda socialt arbete på evidens. 

Socialarbetare ställer sig dock positiva till att grunda sitt arbete på evidens, i alla fall i en 

allmän mening menar hon. Samtidigt visar studien att socialarbetare idag tar alldeles för lite 

del i den vetenskapliga diskursen för att kunna praktisera evidensbaserat socialt arbete. Dock 

har man mer och mer fört fram vikten av en evidensbaserad praktik för att stärka kvalitén 

inom socialt arbete. Samtidigt för man diskurs kring implementeringsmöjligheter inom det 

sociala arbetet.  De två motpolerna vart ifrån kunskap ska komma är inga motsättningar. Å 

ena sidan kommer kunskapen från erfarenhet och empatisk förmåga å andra sidan från 

vetenskap.  

 

Databaserade system och kunskap 

Nigel Parton, professor vid universitet i Huddersfield England, tittar kritiskt på utvecklingen 

av informations- och kommunikationstekniken (IKT). Parton hävdar inte att det är ett nytt 

fenomen men menar att det fått en mycket större betydelse. Partons syfte är att titta på hur 

utvecklingen av informations- och kommunikationstekniken påverkar kunskapen i socialt 

arbete och karaktären av själva arbetet. Kritik och en del skandaler i barnärende har skapat 

diskurser om socialt arbete. Ett betydande svar på förfrågningar, var en ökad betoning om 

behovet av att samla in, dela, klassificera och lagra information. Parton (2009) är intresserad 

hur denna snabba framväxt tar sig uttryck gällande kunskap i socialt arbete och hur man utför 



15 

 

socialt arbete i framtiden. Han menar att det under de senaste 20 åren skett en förändring. 

Man diskuterade individ, familj grupper och samhället i stort samtidigt som socialt arbete mer 

och mer handlade om regler, lagar och förordningar. Parton (2009) menar att socialt arbete 

både handlar om vård och kontroll. Vidare menar han att det skett förändringar gällande att 

man gör grundligare utredningar och att den insamlade informationen sedan analyseras. 

Social arbetaren blev mycket mer intresserad av vad klienterna gjorde istället för att försöka 

förstå och förklara beteendets orsak. Det centrala i arbetet blev att samla in information, 

bedöma, kontrollera och identifiera risker. 

Parton (2009) menar att man i mitten på 1990 talet var mer ute efter att identifiera risker hos 

barn och dess familjer. Man skapade standardiserade formulär för att bedöma dessa risker.  

Parton skriver om en undersökning på 2200 sociala omsorger, över hälften uppgav  

att de tillbringade mer än 60 % av sin tid med administrativt arbete som motsats till direkt 

kundkontakt, medan mer än en femtedel tillbringade över 80 % av sin tid med sådana 

uppgifter, och 95 % ansåg att socialt arbete hade blivit mer byråkratiskt och mindre klient 

inriktning under de föregående 5 åren. Parton (2009) menar att det är viktigt att fråga sig hur 

dessa förändringar påverkar formen av kunskap i socialt arbete.  Och vilka   

möjliga effekter på kunskaper i socialt arbete det blir av att IKT och databaser får en alltmer 

central roll.  

Parton (200) menar att socialarbetaren blir i mångt och mycket beroende av teknik som data i 

stället för att lägga fokus på att samla in information och göra bedömningar. Tidigare byggde 

man socialt arbete på berättelsen. Som en följd verkar det som, i socialt arbete, vad som kallas 

"Kunskaper" är främst relaterade till hur vi samlar in, dela, lagrar manipulerar och använder 

"information". Parton (2009) menar att kunskap är något som lagras i människors huvud och 

är en process i det sociala arbetet. Då man ägnar mindre tid åt berättelsen och mer tid åt de 

administrativa missar man en stor del kunskap i sitt arbete. En konsekvens av databaserat 

arbete är att socialt arbete blir mer öppet och ansvarstagandet ökar då informationen blir mer 

tillgänglig. En annan konsekvens menar han, är att mänskliga erfarenheter och berättelse om 

exempelvis våld och diskurser ur en subjektiv berättelse av socialsekreteraren inte får plats 

och inte får finnas med i dessa databaserade system. Resultatet menar Parton (2009) är att 

denna kunskap försvinner mer och mer. Risken är att man inte kommer åt fenomenet och 

förståelsen av problemet utan bara får ytlig information. Vidare menar han, att en annan risk 

är att man får för lite information från klienten själv och genom att mata in den insamlade 
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informationen och sedan analyserar det, gör en egen verklighet av klienten. Många bevis 

pekar enligt Parton (2009) på att de är ett tidskrävande verktyg och att systemet inte genomför 

de uppgifter som förväntas av det. Det verkar dock som att systemet är framtaget för att 

ansvarighet och övervakning av både praktiker och barn, ungdomar och familjer som de 

arbetar med. En sådan utveckling triggar frågan på hur mycket samverkan och möte man 

behöver med klienten om det primära är att samla in, mata in och analysera information 

menar Parton (2009). 

Kunskaper i handlingsutrymmet 

Svensson, Johansson, Laanemets (2008) tar upp komplexiteten med att både vara 

medmänniska och samtidigt arbeta i en politiskt styrd organisation.  Å ena sidan möter 

socialarbetaren ständigt nya utmaningar genom att de träffar nya människor och tillsammans 

med dem försöker de finna ut lösningar och å andra sidan, att arbeta i, mot en politiskt styrd 

organisation där socialarbetarens handling är en del i en större helhet. Svensson m.fl.(2008) 

menar att organisationen skapar ramar och socialarbetaren har kunskapen och tillsammans 

skapar de ett handlingsutrymme för socialarbetaren. Det är enligt författarna, i mötet med 

klienten som handlingsutrymmet kan användas. Det är socialarbetaren som står i direkt 

kontakt med klienten och hon är på så sätt en representant för sin organisation. Svensson 

m.fl.(2008) kallar det för frontlinjebyråkrati eller gräsrotsbyråkrati. Begreppen syftar till att 

definiera den position socialarbetaren har när hon möter klienten och samtidigt representerar 

en myndighet. Socialarbetarens roll blir att knyta ihop organisationens uppdrag och klientens 

vilja så att båda uppfattar det som rätt och riktigt. Som socialarbetare befinner man sig i en 

skärningspunkt mellan det offentliga och privata. Då organisationen är politiskstyrd är den 

också föränderlig och följer de politiska vindarna.  

Handlingsutrymmet ger socialarbetaren stor frihet och socialarbetarens individuella 

egenskaper samt hur hon interagerar med klienten blir viktiga. Socialarbetaren kan använda 

och utnyttja sitt handlingsutrymme på många olika sätt.  För att klara av att bära den roll är 

det enligt författarna viktigt att man som socialarbetare har kunskaper med sig så som 

exempel, kunskaper i sitt handlingsutrymme och om hur hon hantera det, kunskaper i hur man 

möter människor och andra sammanbets partners, man behöver kunskap i lagstiftning och 

samhällets organisering, om olika levnadsvillkor, specifika metoder och tekniker. På många 

sätt befinner sig socialarbetaren i en maktfull position med rätt att tolka människors situation 

och behov. Detta dilemma att både befinna sig i en maktfull situation och samtidigt hjälpa i 
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samma handling blir mycket svårt att hantera. Egenskaper så som etik och värderingar hos 

socialarbetaren blir mycket viktiga för hur socialarbetaren hantera sin roll och sitt 

handlingsutrymme. Makten mot klienten kan användas både till gagn för klienten men också 

till förtryck mot klienten. Svensson m.fl.(2008) menar att man genom att inte bara vara en 

aktör för organisationen uppdrag utan också ha en självständig position kan man på ett 

medvetet sätt använda makten.  

Enligt Svensson m.fl. (2008) börjar allt socialt arbete med någon form utav utredning. 

Utredning innebär att man sorterar information och har rätten att tolka den och sedan avgöra 

om klienten är i behov av insatser och i så fall vilken. Utredningen kan på många sätt liknas 

med en forskningsprocess . Att utreda handlar om att samla in uppgifter, värdera uppgifter, 

sammanställa och systematisera det material som inhämtats för att sedan presentera den. 

Enligt författarna har socialarbetaren ofta redan inledningsvis i en utredning en arbetshypotes, 

detta innebär att man gör sin utredning bakvänt, man börjar med beslut som man sedan 

motiverar baklänges i sin utredning. Enligt författarna är det viktigt att ha sinnet öppet i sin 

utredning. Det är lätt att som stressad socialarbetare under tidsbrist gå på rutin och att man 

kategorisera in människor i fack istället för att se individen. Svensson m.fl. (2008) menar 

vidare att det finns en omedveten process som pågår inom socialarbetaren i utredningen 

processen kan inte nedtecknas just för att den inte är medveten.  Författarna skiljer på det som 

finns dokumenterat i text och det som finns i socialarbetarens tanke. De menar att den 

administrativa delen dominerar men att i den andra processen inom socialarbetaren kan finnas 

önskan om olika insatser med mera. Man kan säga att det är i dessa processer som 

socialarbetarens tolkningsföreträde av klientens situation kommer till starkast uttryck och det 

är även här som handlingsutrymmet kommer att visa sig i bedömningen. Slutligen blir det 

socialarbetarens roll att väga samman dokument och verklighet, klientens behov, 

organisationens resurser, sin egen tolkning samt klientens tolkning. Det handlar om att 

använda kunskaper, men också vilka kunskaper som man använder.  

Jakten på kunskap är inget unikt för socialt arbete enligt Svensson m.fl. (2008), på många sätt 

och vis lever vi idag i osäkerhet då tidigare vanor och arbetssätt ifrågasätts i denna osäkerhet 

vänds blicken mot vetenskapen som en lösning. Författarna menar att kunskap är makt. 

Författarna menar att forskning användes men att kunskapen och forskningen är kontextuell 

och används på olika sätt genom organisationen, en av politikerna ett annan av de förtroende 

valda och ett tredje utav socialarbetarna.  
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Teoretiska utgångspunkter 

Vi har valt att använda oss utav Nordlanders (2006) fyra kategorier och praktisk kunskap i 

socialt arbete som denna studies teoretiska utgångspunkt. Vi kommer även att analysera vår 

empiri utifrån den tidigare forskningen som vi presenterat.  

Nordlander definierade utifrån hans studie fyra olika kategorier av kunskapsanvändning som 

förekommer i det praktiska sociala arbetet. De kategorier han definierade var, som vi även 

nämnt i presentationen av den tidigare forskningen, normativ kunskapsanvändning vilket 

innebär att socialsekreterarna utgår från ett ställningstagande som överensstämmer med 

samhällets värderingar och normer. Utifrån denna kategori använder sig socialsekreterarna 

inte utav sin yrkeserfarenhet eller kunskap baserad på vetenskap i sina bedömningar. Den 

andra kategorin är kunskapsanvändning utifrån teoretisk reflektion vilket innebär att 

socialsekreterarna varken styrs eller använder sig av några uttalade teorier men resonerar på 

ett teoriliknande sätt. Slutsatser som dras och som de använder sig av i bedömningen baseras 

på hur situationen ser ut kring individen. Den tredje kategorin som Nordlander definierar är 

återhållsam kunskapsredogörelse vilket innebär att socialsekreterarna redogör noggrant för 

hur det ser ut kring individers situation och använder sig sen av den förklaringen i sina beslut. 

Socialarbetaren beskriver också en nära relation med klienten och dennes situation. Är 

återhållsam med vilken kunskap hon använt. Detta innebär inte att socialarbetaren inte 

använder sig av kunskap, bara att hon inte redogör för den.  Den sista kategorin är 

instrumentell kunskapsanvändning och här utgår inte socialsekreteraren från den situation 

som råder just nu utan fokuserar sig på kommande beslut och hur situationer kommer att se ut 

i framtiden. 

 

Praktisk kunskap i socialt arbete 

Vår förmåga till att tänka innebär att vi har en möjlighet att skapa abstrakta föreställningar om 

omvärlden, oss själva, men även relationen mellan oss och omvärlden, menar Eric Olsson 

(2007).  Med begreppet menar han att vårt handlande kan förstås som en process som styrs del 

av personliga planer, dels av personliga teorier om oss själva, andra människor och 

omvärlden. Dessa föreställningar fungerar som vägledare för våra handlingar. En viktig insikt 

är att vi alltid utgår från den kunskap och de föreställningar vi redan har när vi ska lära oss 

något nytt. Kunskap produceras inte bara i vetenskaplig verksamhet utan produceras även som 

följeslagare i vår tillvaro, i livet, som en erfarenhetskunskap. Vidare menar Olsson (2007) att 
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det som sker i mötet mellan socialarbetaren och klienten knappast täcks av teoretiska och 

metodiska anvisningar för det sociala arbetet utan de finns i form av en känsla för något, eller 

i en beredskap att handla efter ett givet mönster. Fortsättningsvis menar han att 

socialarbetaren i mångt och mycket skapar personliga teorier för sitt arbete som dels är 

förankrade i erfarenhet och värderingar som hon eller han har med sig från erfarenhet, 

uppfostran och utbildning. Dels menar han att det inom varje arbetsgrupp upprättas 

föreställningar och normer om hur det sociala arbetet skall utföras. Den enskilde 

socialarbetarens val av handling kan på olika sätt i det enskilda klientfallet påverkas av 

processen i arbetsgruppen och i själva organisationen. Även andra processer i arbetsgruppen 

kan få betydelse för hur enskilda socialsekreterare bemöter de olika klienterna. Vidare tar 

Olsson (2007) upp att praktisk kunskap i det sociala arbetet utvecklas i tre sammanhang. I det 

allra första genomgår socialsekreterarna en grundutbildning som de sedan har med sig in i 

yrkeslivet. Denna kunskap kommer sedan att utgöra en av grunderna för utvecklingen av den 

praktiska yrkeskunskapen genom den dagliga erfarenheten från arbetet. Han menar att det är 

grundutbildningen som ger verktygen för att kunna värdera och granska yrkeskunskapen. 

Vidare kan kunskapen i socialt arbete utvecklas genom t ex forskning och det vetenskapliga 

arbetet utgör ett annat perspektiv på det sociala arbetet, än det som socialarbetaren har i sitt 

dagliga arbete. Det tredje sammanhanget, där kunskap i socialt arbete utformas, menar Olsson 

(2007) är genom klientarbetet i det dagliga arbetet. Han menar också att det är svårt att 

synliggöra den vardagliga kunskapen som socialarbetare utvecklar. Erfarenhetskunskapen är 

uppbyggd som ett lager av handlingsberedskap men där socialarbetaren kan vara blind för hur 

denna byggt upp handlingsberedskapen och att det många gånger sker per automatik. 

Sammanfattningsvis kan man säga att praktiskt socialt arbete oftast utförs med föreställningar 

och intentioner som inte beskrivs med ord. Dels finns en koppling mellan valet av 

förhållningssätt och de tidigare personliga erfarenheterna. Detta står sedan i förhållande till 

arbetsgruppens normer och arbetssätt, samt mötet med klienter och utbildning. Kunskapen 

grundar sig dels här på egna erfarenheter men också på interaktionen och det sociala 

samspelet mellan individer, Olsson (2007). 

Metod  

Nedan börjar vi med att först beskriva vilken vetenskaplig ansats vi valt att utgå ifrån och 

vidare vilken metod vi använt oss av och urvalet. Slutligen kommer vi beskriva 

genomförandet och arbetsfördelningen i vårt arbete.  
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Vetenskaplig ansats 

Syftet med denna studie är att förstå hur några socialsekreterare resonerar och motiverar 

användandet av olika kunskaper i utredningsarbetet. Därav har vi valt att tillämpa en 

hermeneutisk ansats, enligt Grønmo (2006) tar hermeneutiska analyser sikte på att förstå 

handlingarnas innebörd. I hermeneutiska studier lägger forskaren större vikt vid sin egen 

tolkning av aktörerna och deras synpunkter på ett visst fenomen. Hermeneutiska analyser 

förutsätter att all förståelse är baserad på olika typer av förförståelse. Förståelsen använder 

man vidare för att tolka sitt material med.  Den förförståelse som vi har kommer dels från den 

kunskap som vi fått under utbildningen men också genom att en av oss haft sin arbetsförlagda 

utbildning just inom utredningar på ett socialkontor.  

Val av metod 

Vi valde att använda en kvalitativ metod för våra intervjuer.  Jarl Backman (1998) menar att 

kvalitativ metod innebär verbala formuleringar i text eller ord, och har ambitionen att förstå 

människors upplevelser, funderingar och handlingar. Detta val passar vår studie eftersom att 

vårt syfte är att vi vill förstå och nå de resonemang som socialsekreterarna för om 

kunskapsanvändandet.  Enligt Dag Ingvar Jacobsen (2007) innebär en kvalitativ metod 

öppenhet där undersökaren försöker styra den information som samlas in så lite som möjligt. 

Den som intervjuas ska få uttrycka sig med sina egna ord. Utan förutfattade meningar och 

förväntningar ska den som intervjua samla in information som på ett korrekt sätt återspeglar 

verkligheten i ett visst sammanhang . Enligt Jacobsen (2007) är kvalitativ datainsamling en 

induktiv förhållningsätt som just innebär att man som intervjuar gör det öppet och att man 

försöker styra den information man får så lite som möjligt. Enligt Jan Trots (2005) innebär en 

kvalitativ intervju att man ställer enkla och raka frågor som ger ett innehållsrikt svar. På så vis 

får man ett djup i sin intervju. I vårt arbete har vi valt att kalla våra intervjupersoner för 

respondenter. 

Urval 

 Vårt syfte är att få förståelse för hur socialsekreterare resonerar och motiverar användandet 

av olika typer av kunskaper på vägen mot beslut i barnavårdsutredningar. Då vi valde ut en 

grupp av respondenter på en specifik arbetsplats kan man säga att urvalet är strategiskt. Enligt 

Grønmo (2006) bygger strategiskt urval på att man väljer ut de enheter utifrån de som är mest 

relevant och intressant i förhållande till syfte och frågeställningar. Då vi ville komma åt 
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respondenternas resonemang kring kunskapsanvändande hade vi förhoppningar att nå 

respondenter som har olika lång erfarenhet samt är av olika kön och åldrar. Vår tanke var att 

man genom att få en bredd av olika respondenter också kan finna en djupare och bredare 

förståelse av fenomenet.  

Grønmo (2006)  beskriver att det finns olika enheter i en samhällsvetenskaplig studie, enheten 

är det element eller sociala enhet som studien tar sin utgångspunkt i. De olika analysenheterna 

är aktörer, handlingar och åsikter. Aktörer kan vara en grupp, ett företag eller en nation med 

mera. Med handling menar hon vidare de handlingar som aktörer utför. Med åsikter menar 

Grønmo (2006) exempelvis att det är ståndpunkter, argument, värderingar och bedömningar 

som man vill komma åt. Då vi i vår studie har som syfte att komma åt socialsekreterarens 

resonemang och motivering kring kunskapsanvändande på en individnivå, är vi ute efter 

åsikter som analysenhet. Problemet med att använda sig av åsikter som enhet är att de kan 

vara svårt att komma åt de fenomen som vi vill förstå. I och med att vi har valt att genomföra 

gruppintervjuer finns det en risk att man inom gruppen påverkar varandras resonemang och 

att man därmed inte kommer åt var och en respondents resonemang.  

Populationen i vår studie är socialsekreterare på två socialkontor i två kommuner i södra 

Sverige, med ungefär samma invånarantal. Enligt Grønmo (2006) är populationen de enheter 

som ingår i studien.  I vår studie innebär populationen socialsekreterarna, som deltar.  

Genom att vi gjorde detta urval var vi medvetna om att det kunde bli ett visst bortfall. Enligt 

Grønmo (2006) kan bortfall bero på olika faktorer så som exempel oförmåga eller ovilja att 

svara, sjukdom eller att man inte får kontakt med respondenten. Då socialt arbete är ett 

kvinnodominerande yrke kan det vara svårt att få respondenter som är män. Vårt urval innebar 

också att det på båda socialkontoren fanns de med lång yrkeserfarenhet samt de som är 

nyutexaminerade, urvalet innebar också att det fanns åldersskillnader.  Grønmo (2006) tar upp 

bortfall som beror på att respondenten inte har förmåga att svara, om respondenten svara trots 

oförmåga kan det leda till otillförlitliga svar. Då vi ville förstå socialsekreterarens resonemang 

omkring kunskapsanvändandet kan detta resonemang vara viktigt att ha som kunskap i vår 

analys. I våra intervjuer har vi täckt upp ålder och olika lång yrkeserfarenhet. Dock saknar vi 

manliga socialsekreterare i vårt urval då det inte fanns några i arbetsgrupperna.  
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Informella intervjuer 

För att söka svar på våra frågor har vi använt oss av informella intervjuer, enligt Grønmo 

(2006) sker informella intervjuer i form av samtal med intervjupersonerna. Det informella 

intervjuandet sker på ett flexibelt och ett öppet sätt. Vidare menar Grønmo(2006) hur 

intervjuerna utvecklas beror på vilken slags information respondenterna bidrar med, men 

också hur kommunikationen mellan oss som forskare och respondenterna fungerar . 

 

 Då vi ville få fram en mångfald av synpunkter och värderingar, men också öppna upp för 

diskussioner i ett litet större sammanhang, har vi valt gruppintervjuer då vi ansåg att 

informella intervjuer kan genomföras med flera personer samtidigt, vilket då enligt Grønmo 

(2006) kallas för fokusgrupper. Det som är speciellt just för gruppintervjuer är att vi som 

forskare kan utnyttja den speciella dynamiken i samtalen mellan gruppmedlemmarna 

inbördes. Grønmo (2006) tar också upp vikten av att man som forskare måste hitta en god 

balans mellan att styra respondenterna men samtidigt behålla öppenheten i samtalet.  Riskerna 

som vi såg med gruppintervjuer var att respondenterna kunde påverka varandra och att svaren 

därför inte blev respektive respondents egen uppfattning.  Möjligheterna fanns att gruppen 

kunde känna en kollegial lojalitet och genom den också leda, och kanske till viss del, påverka 

varandras svar och resonemang . Dock har vi övervägt alternativet och ansåg att 

socialsekreterarna, enligt vår förförståelse, i mångt och mycket är vana vid att arbeta i team 

och därav ansåg vi inte detta som ett problem. 

Tillvägagångssätt 

Vi började med att ringa sektionschefer på socialkontor med inriktning 

barnavårdsutredningar, i södra Sverige. Det var mycket svårt att få kontakt via telefon vilket 

gjorde att vi även skickade e-post till dem. Många utav de kontoren valde att ej besvara e-post 

eller samtal per telefon. De sektionschefer som besvarade samtal fick muntlig information om 

syftet med vår studie.  Samt de vi lämnat meddelande till har fått syftet via e-post. Slutligen 

hade vi kontaktat tjugo socialkontor och endast fått svar av nio utav de tillfrågade. Till sist 

valde vi att åter igen kontakta två av de kontoren där vi fått svaret att de gärna ville hjälpa oss 

men nekat på grund av sjukdom och tidsbrist. Dessa kontor var sedan villiga att ställa upp för 

en gruppintervju. Sammanlagt var det 4 socialsekreterare på det ena kontoret och 9 på det 

andra som arbetade med barnavårdsutredningar . Vi fick en bokad tid för intervju med fyra 
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socialsekreterare på det ena stället och tre på det andra. Respondenterna fick själva välja tid 

och plats för intervjun. 

Genomförandet av intervjuerna 

Bägge intervjuerna skedde på respektive gruppers arbetsplatser och intervjuerna tog ca 1 

timme vardera. Vi hälsades välkomna av de som skulle medverka och vi blev inledda i ett 

samtalsrum. Vi började presentera oss och förklara återigen syftet med vår studie och att 

materialet endast skulle användas för detta syfte. Respondenterna blev även tillfrågade om det 

var okej att vi spelade in intervjun på en diktafon, vilket godkändes av alla respondenter. Vi 

började med att ställa våra öppningsfrågor (se Bilaga 1). Under intervjun upplevde vi båda ett 

bra och givande samtal med chans att kunna ställa breda följdfrågor, därav har vi också valt 

att inte ställa enbart frågor efter vår intervjuguide. Vidare fördes en dialog mellan 

respondenterna som resulterade i mer åsikter och resonemang. Då det fanns en öppenhet i 

gruppen gav det oss som forskare flera olika perspektiv på en och samma fråga. Slutligen blev 

respondenterna erbjudna att ta del av det färdiga resultatet. 

Arbetsfördelning 

Under arbetes gång har vi som författare varit integrerade i varje delmoment, både inläsning 

av tidigare forskning och nedskrivningsmomentet. Intervjuerna genomfördes genom att vi var 

och en var aktiv vid varsitt tillfälle. Intervjuerna har vi sedan transkriberat en var.  

Bearbetning och genomförande 

När vi sedan skulle transkribera materialet var det ibland svårt att urskilja rösterna samt att de 

ibland fyllde i varandras meningar och vi fick då spela tillbaka och återigen lyssna.  Dock 

upplevde vi med tanke på att de hade olika dialekter att vi ändå kunde urskilja deras röster. 

Materialet har sedan analyserats genom en pågående process som redan startade efter första 

intervjun. Genom att vi som författare sedan diskuterat och gått igenom materialet har vi 

sedan valt ut de citat som vi tycker passar vårt syfte med studien. Citaten delade vi sedan upp 

efter olika teman som vi valt som centrala för vår analys. Enligt Jacobsen (2007) finns det 

olika sätt att gå till väga då man analyserar, ett av dem är innehållsanalys som just innebär att 

man går steget från att tematisera citaten för att skaffa förnuftiga kategorier för att sedan 

skapa struktur i texten. Denna arbetsätt har varit till hjälp för oss i vårt arbete att bearbeta 

materialet. Citaten som vi sedan fick ut under temana har sedan beskrivits under en resultatdel 

och sedan har vi analyserat den. Analysen har skett genom att vi delat upp teman jämt mellan 
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oss och sedan har var och en genomfört en analys. Under analys arbetet har vi dock hjälpts åt 

och läst igenom och varit delaktiga i processen genom diskussioner . Slut diskussionen har vi 

valt att genomföra tillsammans genom att diskutera hela vår uppsats.  

Metoddiskussion 

Vi hade som tanke att genomföra tre gruppintervjuer med mellan tre till fem respondenter i 

vardera gruppen. Då det var väldigt svårt att nå både sektionschefer och socialsekreterare på 

de olika kontoren och få en möjlighet att göra en intervju fick vi ändra våra tankar och göra 

enbart två gruppintervjuer . Dock gav dessa intervjuer oss väldigt mycket information. När vi 

genomförde intervjuerna valde vi att turas om vid de olika intervjutillfällena, en agerade 

aktivt och var den som ställde frågorna och en var mer passiv och noterade även skriftligt svar 

på frågorna.  

Validitet 

Enligt Grønmo (2006) handlar validering om att visa hur väl det faktiska datamaterialet 

motsvarar forskarens intentioner med själva undersökningen och insamlandet av material och 

i den utsträckning ett mätinstrument mäter det som avser att mätas . Grønmo (2006) menar 

vidare att validiteten i första hand hänger på hur undersökningsstudien är utformad.  Vi har 

genomfört en kvalitativ intervjustudie med frågor till de deltagande som berört vårt syfte i 

studien och vi har även under tidens gång reflekterat tillsammans så vi inte har frångått vårt 

syfte med uppsatsen och likaså frågeställningarna. 

 

Reliabilitet  

Grønmo (2006) menar att reliabiliteten handlar om huruvida tillförlitligt datamaterialet är i 

studien. Reliabiliteten är hög om datainsamlingen och själva upplägget av studien är pålitligt. 

Resultatet skall vara detsamma om studien görs om igen. Vi valde att spela in våra intervjuer 

på en diktafon, dels för att kunna fokusera på själva intervjun men också för att kunna få en 

hög tillförlitlighet i vårt material. Vi kan själva tycka att reliabiliteten skulle vart högre om vi 

hade haft fler gruppintervjuer att jämföra vårt resultat med. Likaså om vi hade använt oss utav 

metodtriangulering
2
 i form av gruppintervjuer och aktstudier. 

                                                           
2
 Enligt Grönmo (2006) är metodtriangulering en kombination av olika data och metoder i en och samma 

undersökning. 
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Etiska aspekter 

Kravet på forskningsetik enligt vetenskapsrådet innebär att forskning skall inriktas på 

väsentliga frågor och att den ska hålla hög kvalitet. Samhällets medlemmar har ett skydd 

vilket kallas individskyddet och det innebär att dessa inte får utsättas för någon skada, varken 

psykisk eller fysisk, inte heller för någon slags kränkning eller förödmjukelse.  Vi är väl 

medvetna om denna aspekt och har utgått ifrån att ställa frågor som är utformade på så vis att 

det inte blir ett ifrågasättande av respondenternas befintliga kunskap och erfarenheter från sitt 

yrke. Vidare har frågorna utformats så de inte upplevs värdeladdade. 

Kristian Daneback och Sven- Axel Månsson (2008) tar upp de fyra etiska huvudkrav som 

gäller vid forskning . Informationskravet, vilket innebär att vi som forskare skall informera 

respondenterna vad vi studerar till och vad syftet är med vår uppsats, men även hur vi har 

tänkt genomföra den. Vilket vi har informerat respondenterna muntligt både vid den första 

telefonkontakten och muntligt vid intervjutillfället. Detta så att respondenterna har fått tid till 

att överväga sitt deltagande och likaså haft en möjlighet att avstå vid själva intervjutillfället. 

 Det andra kravet som Daneback m.fl. (2008) tar upp är samtyckeskravet, vilket innebär att 

respondenterna ska ha samtyckt till sitt deltagande, vi har också haft i beaktande att 

respondenterna deltar frivilligt och att de när som helst kan avbryta sitt medverkande.  

Konfidentialitetskravet innebär att vi som forskare inte får röja respondenternas identitet för 

obehöriga . Rapporteringen skall enligt Daneback m.fl.(2008) också ske så att enskilda 

personer inte kan identifieras av utomstående. Vi kommer att beakta detta etiska krav genom 

att avidentifiera respondenterna och benämna dem vid 1, 2, 3, osv.. 

Nyttjandekravet innebär enligt Daneback m.fl.(2008) att de insamlade svaren vi får ta del av, 

som grundar sig på respondenternas erfarenheter av socialt arbete, endast får användas i 

forskningsändamål och kommer endast hanteras för detta avsedda ändmål. 

 

Resultatredovisning och analys 

Då vi intervjuat två olika grupper av socialsekreterare har vi valt att benämna dessa grupper A 

och grupp B. Vidare benämner vi de olika respondenterna från dessa grupper A1, A2, A3, A4 

och B5, B6 och B7. Åldrarna på respondenterna är från 30-48 år och deras 
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arbetslivserfarenhet som barnavårdsutredare är mellan 1-20 år. 6 av respondenterna är 

utbildade socionomer och 1 är utbildad som behandlingsterapeut . 

I det empiriska materialet kommer vi att presentera de aspekter som vi valt att lyfta fram i 

relation till vår frågeställning och vårt syfte. Presentationen sker i underrubriker med de 

teman som vi fann centrala i vår undersökning. Avsikten med vår uppsats var att undersöka 

hur några socialsekreterare resonerade och motiverade den kunskap som de använder på 

vägen mot ett beslut i barnavårdsutredningar. Resultatet analyseras utifrån flera teoretiska 

begrepp, såsom normativ kunskapsanvändning, teoretiska reflektioner, återhållsam 

kunskapsredogörelse, instrumentell kunskapsanvändning och praktisk kunskap i socialt 

arbete.  

Arbetet har vi lagt upp på det sätt att vi nedan börjar presentera materialet för att sedan i varje 

temadel sammanknyta till en analysdel.  

Teorier och forskning   

Respondenterna fick frågan om deras arbete vilar på någon teoretisk grund och bägge grupper 

av respondenter nämnde likvärdiga teorier såsom exempelvis systemteori, 

objektrelationsteori, anknytningsteori, kommunikationsteori och utvecklingspsykologi. Det är 

främst i analysen i utredningen som de använder sig av de olika teorierna. En respondent 

tycker att de blir mer tydligt om man hänvisar till forskning och teorier, det blir på så vis inte 

bara ett allmänt tyckande, menar hon. Båda grupperna förmedlar att det går trender i 

användandet av teorier och att man måste finna det som passar en själv. Båda grupperna ansåg 

att enbart teori inte var någon vägledning i en utredning och att man behöver iaktta 

försiktighet med att i analysen använda sig av teorier som inte kan förstås och förklaras till 

fullo. Vilket en respondent uttrycker så här: 

… att man inte svänger sig för mycket med forskning och kunskap, där du inte kan stå för och 

förklara hela teorin i en domstol . Jag använder det ibland. Att jag har erfarenheten inom 

socialtjänsten, för det finns ju en viss traditionell kunskap att luta sig tillbaka på(B6). 

Å andra sidan beskriver flera respondenter att de upplevde en trygghet i att det finns 

teorier som är vetenskapligt förankrat. Detta för att man kan luta sig mot något 

vedertaget i sina utredningar. Hon beskriver det enligt följande:  
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… att det krävs att man har något att applicera det på, det jag är med om, att kunna hänga 

upp det på någonting för då har jag också lättare för att kunna använda det i andra 

sammanhang,(A1). 

Respondenterna menar också att man genom sin yrkeserfarenhet också har sett mycket 

som man måste våga lyfta fram i utredningen som betydelsefull. Sådant som man som 

socialarbetare ser och erfar genom mötet med klienten. Således menar respondenterna 

att man måste både ha en teoretisk grund men man måste även ha yrkeserfarenheten. 

Analys 

Respondenterna beskrev olika teorier men när det kom till hur teorierna appliceras visar det 

sig att man använder teorier sparsamt. I viss mån överensstämmer detta med Nordlanders 

begrepp, teoretiska reflektioner eftersom de använder sig av teorier endast i slutskedet i 

utredningen samt att de även då använder teorier med försiktighet. Respondenterna väljer 

istället att sätta sig in i forskning och teorier, då de ansåg sig behöva det i ett ärende som de 

hade, vilket motsäger till viss del Nordlanders begrepp teoretiska reflektioner, då våra 

respondenter ändock använde sig av dessa i en viss mån . Respondenterna ansåg använda sig 

av teorier när de upplevde att de kunde förklaras och förstås, som i enighet med Olsson (2007) 

som då menar att kunskapen kan utvecklas hos socialarbetaren genom den vetenskapliga 

kunskapen. Likväl kan det också betyda att respondenterna fått med sig både kunskap och 

verktyg från sin grundutbildning och därför också kan värdera och kritiskt granska den 

vetenskapliga kunskapen, vilket Olsson också beskriver. Respondenterna uttalar sig också att 

de upplever teorier ändå som något positivt, då de blir lättare i utredningsarbetet om det finns 

en kunskap att applicera utredningens analys på. Skogens (2007) tar upp olika sorters syn på 

kunskap inom socialt arbete varav den ena handlar om att inhämta kunskapen från 

vetenskapen och forskningen och den andra synen där socialarbetarens kunnande, erfarenhet 

och kompetens har betydelse. Hon menar att dessa två olika kunskapssyner måste integreras i 

det sociala arbetet vilket även våra respondenter påtalade. 

Fortbildning och handledning 

När det gäller möjligheterna för respondenterna att tillgodose sig ny kunskap genom 

fortbildning på respektive arbetsplats var de flesta eniga om möjligheterna att få gå nya kurser 

och fortbildning fanns, i mån av tid och ekonomi, man ansåg också att erbjudande om 

möjligheten att få medverka vid seminarium och kortare utbildningar fanns.  Något som 

framstod som mycket viktigt i båda grupperna var vikten av handledning. Grupp A beskriver 



28 

 

att de haft handledning och utbildning i anknytningsteori, vilket de upplevt som värdefull 

kunskap . Den ena gruppen har fortfarande handledning och den andra har det inte längre. En 

respondent förklarar detta nedan:  

Vi har haft nu, halv handledning, halv utbildning, dels var handledaren väldigt duktig, hon 

föreläser, ja just, om anknytningsteori också, när vi har tagit olika ärenden och så var det även lite 

handledning och utbildning i det, så vi fick rätt så mycket kunskap,(A3). 

Båda grupperna såg handledning som viktig del i sitt lärande och ett tillfälle till att dela med 

sig av sina erfarenheter, samt möjligheten att kunna diskutera ärenden och lära av varandra. 

Respondenterna beskriver också att de får ta del av Allmänna råd från Socialstyrelsen via 

respektive chef. Det framkommer dock i grupperna att man inte har ett utarbetat system för 

denna information. Den ena gruppen berättar att det finns en person på arbetsplatsen som får 

information från en sida omkring nya lagar med mera som hon sedan ansvarar för att alla i 

gruppen får. Den ena gruppen berättar att de tidigare hade en jurist som kom ut en gång per 

halvår och uppdaterade gruppen på nya lagar. Vidare resonerar de kring olika kunskaper som 

de behöver i sitt arbete, där de bland annat just nämner lagar.  

Respondenterna får också annan e-post med information kring nya råd och rön från 

exempelvis länsstyrelsen och socialstyrelsen. De tyckte dock att på grund av tidsbrist kan man 

inte ta del av all information utan här får man sålla själv vad som är relevant och ligger i ens 

eget intresse. Vidare menar respondenterna att om de får ett specifikt ärende så sätter man sig 

in i aktuell forskning som berör ärendet när man behöver det.  

Analys 

 Respondenterna ansåg sig få tillgodo se sig ny forskning och fortbildningar. Något de belyste 

som en viktig kunskap var möjligheten att få handledning. Att få möjlighet att diskutera sitt 

förhållningssätt och klientärenden med arbetsgruppen tyckte de alla var en viktig del i 

utredningsarbetet och detta kan jämföras med som Olsson (2007) beskriver att kunskapen kan 

grunda sig på interaktionen och samspelet mellan individer. Olsson menar vidare att man som 

socialarbetare skapar egna personliga teorier utifrån sin tidigare erfarenhet och utbildning. 

Respondenterna beskrev att utbildning var viktig men såg handledningen som en viktig del i 

inhämtandet av kunskap. Det kan förklaras utifrån Olsson (2007) som menar att varje 

arbetsgrupp skapar egna värderingar och normer på arbetsplatsen.  
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Tillämpade metoder 

Samtliga respondenter svarade BBiC
3
 när de fick frågan om de arbetar efter en tillämpad 

metod i sina utredningar. En av respondenterna förklarar att denna metod är licensbaserad via 

Socialstyrelsen. Bägge grupper berättar också att de alla fått utbildning i att kunna arbeta 

utefter metoden. 

 Respondenterna berättar att man kan ansöka efter licens hos Socialstyrelsen efter en prövotid 

på tre år. Kontor A har ännu inte fått licensen utan har fortfarande prövotid och kontor B har 

nyligen fått licens. De förklarade också vidare att BBiC metoden handlar om att man 

systematiskt utreder barnens behov och man ser till vilka resurser som finns. Till slut sker en 

analys av det insamlade materialet och med hjälp av det ger socialsekreteraren ett förslag till 

beslut. De förklarar också att denna metod står för barnets behov i centrum och att metoden i 

stort sett används av de flesta kommuner i Sverige 

Tidigare gjorde de utredningar utifrån vad de tyckte att utredningen skulle innehålla och vad 

man valde att fokusera på, här tvingas man att titta på alla områden i dessa dokument som 

följer BBiC. Respondenterna nämner också att nu gör man grundligare utredningar och 

riskerar inte att missa viktiga behovsområden. En respondent tar upp fördelar och nackdelar 

med själva metoden och arbetssättet, fördelarna menar hon, är att man får ett mer heltäckande 

perspektiv och att barnet har blivit mera synligt i utredningen och nackdelarna är att det är 

mycket dokument och tidsödande, men att fördelarna överväger nackdelarna, vilket hon 

förklarar nedan. 

Det är mycket dokument är det, ibland är det bra, ibland tycker vi det är dåligt för det tar lite 

mycket tid . Fördelarna överväger ju nackdelarna. Men visst är det krångliga o bökigt ibland, det är 

det visst det, men man får mer heltäckande(A2). 

Analys 

BBiC – metoden som respondenterna beskriver är en evidensbaserad metod. Respondenterna 

uttrycker både fördelar och nackdelar med att arbeta utefter en färdig mall i sitt 

utredningsarbete. Parton (2009) likväl som respondenterna tar också upp förändringen som 

skett, att man idag gör grundligare utredningar, vilket även respondenterna påtalade som 

                                                           
3
 BBiC är en metod och förkortningen står för Barnets Behov i Centrum. Systemet vilar på en gedigen teoretisk 

grund och utifrån denna har en serie formulär utvecklats som följer hela ärendegången i barnavårdsärenden. 

Socialstyrelsens målsättning med BBIC är att erbjuda alla Sveriges kommuner ett enhetligt system för 

handläggning och dokumentation, Socialstyrelsen. 
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något positivt, då de får möjligheten att se till hela barnets perspektiv. Nackdelen som 

respondenterna nämner med metoden, är att det är mycket dokument och att det tar tid att 

utreda, vilket Parton också menar kan vara till nackdel då det läggs mer tid på det 

administrativa arbetet och mindre tid åt själva klientberättelsen. Risken blir att man missar en 

stor del av kunskapen i sitt arbete och att man inte kommer åt fenomenet utan bara får ytlig 

information. Enligt praktiska kunskapen som Olsson (2007) beskriver kan man förstå vikten 

av att arbeta enligt en teoretisk metod, då kunskapen hos socialsekreterarna utvecklas 

ytterligare genom det vetenskapliga arbetet och som då kan utgöra ett annat perspektiv på det 

sociala arbetet, vilket i detta fall som respondenterna påtalade synliggör barnet i ett 

helhetsperspektiv i utredningsarbetet.  

Livserfarenhet och yrkeserfarenhet 

Respondenterna resonerade hur viktigt det är att ha med sig yrkeserfarenheten och 

livserfarenheten som en viktig kunskap i det sociala arbetet. En respondent uttrycker hur hon 

anser sig fått viktig kunskap efter att ha arbetat med många olika slags ärenden. Att ta lärdom 

av varandra och arbetskollegorna i gruppen tycker en annan respondent är en viktig erfarenhet 

och kunskap, liksom fortsätter hon, är det många olika sorters kunskaper som är viktiga när 

man arbetar med utredningar. Flera respondenter nämner vikten av att ha både livserfarenhet 

och arbetserfarenhet samtidigt betonar de att erfarenheten måste befästas i teoretisk kunskap . 

Vidare beskriver en annan respondent hur viktigt det är att alla kunskaper integreras i det 

sociala arbetet och hon uttrycker sig så här: 

Det finns ju så många olika sorters kunskap egentligen, det är ju både livserfarenhet och skulle jag 

vilja säga det är ju viktigt att ha socionomgrunden den kunskapen med sig, sen är det ju inte fel 

och ha livserfarenheten för man vet ju så väldigt mycket olika, på olika sätt, sen måste man ha 

teoretisk kunskap också, (B6). 

En annan respondent fortsätter vidare förklara att kunskapen man har att bemöta människor är 

viktigt för att kunna möta klienterna på rätt sätt, utifrån dennes specifika levnadsvillkor. 

Gruppen A resonerade omkring balansen i arbetet och vikten av att inte äntra nya utredningar 

med förutfattade meningar på grund av erfarenheten från tidigare och liknade fall. De menade 

vidare att erfarenheten man har från tidigare får inte speglas i ”nya” klientärenden då risken 

finns att man redan från början stämplar klienterna och med en tro att man redan har 

lösningen på problemet.  
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Vidare betonar flera av respondenterna vikten av att ha en bra kontakt till klienterna och 

medmänsklighet och empati. En respondent resonerar omkring samarbetet med familjerna i 

utredningarna och hur viktigt det är att bemöta dessa människor på rätt sätt, hon säger så här: 

Det är kanske att man har en tyst kunskap, en intuition, alltså hur man känner i bemötande, hur 

man ska kunna nå den här familjen på bästa sätt och hur man ska kunna gå in. För att det ska bli ett 

bra möte, för det är ju ändå ett slags samarbete när vi gör utredningar med de här familjerna i alla 

fall ha en fingertoppskänsla hur man ska kunna tala med de här människorna (B7). 

En respondent jämställer sina kunskaper och själva utredningsarbetet som ett detektivarbete. 

Hon menar att problematiken till att man en gång öppnade utredningen kan förändras under 

arbetets gång och man kan se sökandet efter kunskap i utredningen som att öppna olika 

luckor. Svårigheten att veta vad som är vad utav hennes kunskap är det en respondent som 

beskriver. Hon menar på att redan från utredningens början startar en oförklarlig process och 

att man redan då börjar se utifrån helhetsperspektivet, hon uttrycker sig så här: 

 … alltså jag vet inte, för jag har svårt för att veta i vissa lägen, svårt för att veta vad som är vad, 

utav min kunskap för får man ett ärende så visst startar processen i huvudet hos mig på en gång, 

vad kan detta bero på? vad det är de som ligger bakom och hur kan det hänga ihop? hur miljön ser 

ut runt omkring, det är det jag inte vet, det är det som sätter på autopiloten på något sätt, det var 

jättesvårt att svara, jag vet inte riktigt hur jag ska svara på din fråga, (A1). 

Analys 

Respondenterna nämnde vid ett flertal tillfällen att en viktig kunskap är den kunskap man får 

från erfarenheten. Respondenterna betonade också vikten att inte bara ha den kunskap de får 

från erfarenheten utan att ha en teoretisk grund, dels från grundutbildningen men också 

genom vetenskapen, detta kan förstås utifrån det Olsson (2007) beskriver att kunskap inte 

bara produceras i en vetenskaplig verksamhet, utan också i livet. Olsson menar att 

socialsekreterare får sina verktyg från grundutbildningen men att det är genom det dagliga 

klientarbetet som kunskapen i socialt arbete utformas, vilket dessa respondenter menar är 

lärdomen från tidigare erfarenheter och kollegor. Respondenterna beskriver också att det är 

viktigt i klientarbetet att inte ha förutfattade meningar, att för dem blir betydelsen att vara 

professionell när man kan börja en utredning med en viss typ av öppenhet och insikt att 

erfarenheten inte alltid har betydelse vilket även Skogens (2007) menar, att det professionella 

sociala arbetet till sin natur är baserad på individuella egenskaper så som erfarenhet, personlig 

mognad, intuition och empatisk förmåga. Respondenterna belyste även vid flera tillfällen att 

bemötandet och relationen med klienterna är av stor betydelse, vilket även Skogens (2007) 
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beskriver, att det är mötet med klienten och relationen till denne, som det professionella 

sociala arbetet skapas och utan en bra relation kan inget bra arbete bedrivas. Respondenterna 

belyste även att det är svårt att veta vad som är vad av deras kunskap i utredningarna och visar 

på en svårighet att redogöra för detta, detta kan då jämställas med en av Nordlanders (2006) 

kategorier, återhållsam kunskapsanvändning, vilket då innebär att socialsekreteraren 

resonerar kring individens situation men också ett resonemang om hur viktig relationen till 

klienten är. Dock kan det också förstås utifrån kategorin kunskapsanvändning utifrån teoretisk 

reflektion, då respondenten belyser vikten att se till helheten kring barnet såsom den 

omgivande miljön, då hon resonerar på ett systemteoriliknande sätt. Det kan också förklaras 

utifrån vad Olsson (2007) menar, att det kan vara svårt att synliggöra den kunskapen som 

socialarbetare utvecklar i sitt arbete. Han menar vidare att erfarenhetskunskapen är uppbyggd 

som ett lager av handlingsberedskap men där socialarbetaren kan vara blind för hur denna 

byggt upp handlingsberedskapen och att det många gånger sker per automatik. 

 Man kan säga att praktiskt socialt arbete oftast utförs med föreställningar och intentioner som 

inte beskrivs med ord, såsom Olsson beskriver, vilket även våra respondenter påtalade. Det 

visar på en koppling mellan valet av förhållningssätt och de tidigare personliga 

erfarenheterna. Respondenterna uttalade sig också om när ett ärende aktualiseras så startar 

utredningsprocessen i tankarna vilket överensstämmer med vad Svensson m.fl. beskriver, att 

det finns en omedveten process hos socialsekreteraren som inte kan förklaras, då den faktiskt 

är omedveten. 

Normer & värderingar 

När respondenterna fick frågan omkring hur de ser på normer och värderingar dels sina egna 

men även de rådande i samhället och hur de påverkar dem menar en av respondenterna att de 

samhälliga normerna ständigt är föränderliga . Vidare menar tre av respondenterna att det är 

viktigt att ha en samhällsinformation om vad som händer och sker just för tillfället, framför 

allt i den stad man själv arbetar. Dessa ständiga förändringar som sker har ännu inte blivit 

beforskade men det är dock nödvändig kunskap i utredningarna och kan inte bortses från. 

Men samtidigt påtalar en respondent att man idag bedömer konsekvenser för just det barnet 

man utreder och till barnets närmiljö och hur de påverkar denne, mer än rådande normer och 

värderingar, hon säger så här: 
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Jag tänker det går så himla snabbt idag, alltså samhället förändras snabbt, normaliteten förändras, 

de bedömningar som man gör är inte i fall den familjen inte är så normala utan vilka konsekvenser 

den ha för klienten /…/ (A3). 

Det framkommer att det är viktigt att grunda bedömningarna på de enskilda fall man har och 

inte generalisera i sina bedömningar. Två av respondenterna beskriver att man måste vara 

professionell och gå in i en utredning så objektivt som möjligt. Respondenterna menar att man 

måste var ödmjuk och inte dundra på utan gå in i utredning och kunna byta perspektiv. 

Samtidigt som de menar att man redan inledningsvis skaffat sig en bild av vad den familjen 

och det barnet kan behöva för insatser och redan från början i en utredning arbetar med att 

motiverar familjen till insatsen. En respondent uttrycker sig så här: 

under den här utredningstiden bildar man sig en uppfattning, man har ju sin känsla, man kanske 

har en uppfattning om vad skulle vara bra för just den här familjen det finns kanske ett urval olika 

insatser man kan välja på det här kanske inte passat men vi kan ju diskutera det här och det här och 

försöka få med dem på tåget (B5). 

Två av respondenterna resonerade kring att inte vara för snabb med att själva bedöma och 

värdera information. En respondent menar att hon sedan hon själv blivit mamma funderat på 

hur hon bedömer och börjat reflektera över hur snabbt man tidigare dömt andra. Nu vet hon 

mer att det inte alltid är så enkelt att vara mamma själv. Vidare menar flera av respondenterna 

att man måste kunna se situationer ur olika perspektiv under en utredning. En respondent 

beskriver det på följande sätt:  

är fler inblandade att kunna byta Fot lite och försöka se från olika håll med helheten men ändå 

samtidigt som man kanske visa medkänsla ändå försöker hålla en viss professionell objektiv nivå 

för annars är det ju risk att det blir lite för mycket bedömning åt det eller det hållet tror jag (B6). 

En annan respondent reflekterar ofta över vilken rätt hon har att värdera information som hon 

får utav klienterna. Hon tycker att det är viktigt att ständigt reflektera över sina värderingar, 

även med sina kollegor, hon säger så här:    

… det gör man ju hela tiden, det är det man gör, det är det som är känsliga, ibland kan jag känna 

så, vem är jag att bedöma det, (A4). 

För att inte värdera informationen i en utredning menar respondenterna att ens egna 

personliga utveckling har betydelse och att det är mötet som slutligen avgör om man får 

klienter att förstå och då har även den sociala kompetensen betydelse. Vidare beskriver 

respondenterna att det är viktigt att skapa ett förtroende genom att man lyssnar och inte 
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skapar sig förutfattade meningar om familjen och deras situation. En respondent 

beskriver att man måste tro på klienters potential till att förändras, trots att de kanske 

haft en långvarig problematik, då är det mycket viktigt enligt respondenten att man 

försöker ha så lite fördomar som möjligt och hon uttrycker det så här: 

För det första när man ska göra en utredning inte bara dundra på för det är människor man träffar, 

jag tror att det har mycket med inställning att göra också när man träffar folk /…/(B6). 

Analys 

Enligt Nordlander (2006) visar tidigare forskning på att socialarbetare till stor del använder 

sig av normativa kunskapskällor. Resultatet visar att man till viss del resonerar kring normer i 

samhället och att man anser att det är av vikt att vara insatt i vad som sker i samhället och att 

det i sin tur påverkar det man utreder. Respondenterna menar vidare att normer som råder 

påverkar oss och att de inte går att bortse från. Dock beskriver en respondent att det är 

konsekvenserna för det enskilda barnet man ser till, inte till generella normer. Detta kan även 

tolkas utifrån att respondenten härleder till instrumentell kunskapsanvändning som innebär att 

socialarbetaren inte resonera om den rådande situationen utan snarare härleder till framtida 

situation, vilket hon gör då hon talar om konsekvenserna.  

Vidare framkommer det att man försöker hålla sig så objektiv som möjligt i sina utredningar. 

Samtidigt pratar respondenterna om att det är viktigt att kunna sätta sig in i just hur det barnet 

har det. Vilket man skulle kunna tolka som att man använder sig utav värderingar och normer 

som vägledning i sin utredning. Men det kan även förstås utifrån Nordlanders begrepp 

återhållsam kunskapsredogörelse som innebär att man som socialarbetare redogör noggrant 

för klientens situation, vilket respondenterna menar att de gör när man går in objektivt i 

utredningen och lyssnar in hur just det barnet har det. Sundell m.fl. (2007) menar att det i flera 

studier har visat sig att olika socialarbetare kommer fram till olika beslut trots samma 

information. En förklaring till detta är enligt författarna att socialarbetarens personliga 

attityder spelar stor roll i beslutsfattandet. En respondent nämner personlig utveckling och 

social kompetens, och hon menar vidare att det inte finns några mallar på hur man ska vara i 

relation till andra. Detta resonemang stödjer Sundells. Eftersom att man som socialarbetare är 

en individ med egna egenskaper och att man är olika långt i sin personliga utveckling skulle 

detta kunna vara faktorer som påverkar socialarbetaren i sin utredning. Även Olsson (2007) 

menar att den praktiska kunskapen innebär att socialarbetaren i mångt och mycket skapar 

personliga teorier för sitt arbete som dels är förankrade i erfarenhet och värderingar som hon 
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eller han har med sig från erfarenhet, uppfostran och utbildning. Enligt Olsson utförs socialt 

arbete med föreställningar och intentioner som inte beskrivs med ord. Dels finns en koppling 

mellan valet av förhållningssätt och de tidigare personliga erfarenheterna. En respondent 

beskriver att hon använder sin egen ryggsäck när hon utreder, vilket ytterligare är ett exempel 

på hur man koppla ihop egna värderingar till hur man genomför sin utredning. Dock 

reflekterar respondenterna över deras rätt att värdera den information de får i en utredning och 

de anser att det är viktigt att inte ha för mycket fördomar. Svensson m.fl. (2008)  menar att på 

många sätt befinner sig socialarbetaren i en maktfull position med rätt att tolka människors 

situation och behov. Detta dilemma att både befinna sig i en maktfull situation och samtidigt 

hjälpa i samma handling blir mycket svårt att hantera. Egenskaper så som etik och värderingar 

hos socialarbetaren blir mycket viktiga för hur socialarbetaren hantera sin roll och sitt 

handlingsutrymme. Respondenterna har funderat på vilken rätt de har att döma och även 

reflekterat över hur de är själva som föräldrar. Detta visar på att man reflekterar över den 

makt man besitter och att man måste vårda den varsamt och respektfullt. 

Diskussion  

I diskussionen kommer vi först att sammanfatta vårt viktigaste resultat för att sedan gå vidare 

till att diskutera studiens svagheter. Därefter kommer vi sedan att genomföra en diskussion av 

de resultat som vi särskilt vill lyfta fram för att till sist avsluta med möjliga forskningsfrågor. 

Uppsatsens frågeställningar har fått några svar i vår uppsats, i korta drag har vi funnit 

följande: 

I studien framkom det att socialsekreterare använder sig av många olika kunskaper i 

barnavårdsutredningar såsom exempelvis livserfarenhet, arbetserfarenhet, forskning, teorier 

normer och värderingar. Dessa områden stämmer väl överens med vad den tidigare 

forskningen visar. Dock täcker inte kunskapsområdena som vi valt i den teoretiska delen upp 

det resultat vi fått. Något som vi reflekterat över i vår studie är att de kunskaper som vi valt att 

lyfta fram är beroende av varandra och ger ett komplement i det dagliga sociala arbetet, varpå 

vi inte anser att den ena kunskapen utesluter den andra. Eliasson - Lappalainen (2007) 

beskriver kunskapsskapande som ett ständigt växelspel mellan teori och praktik vilket även 

vår studie visar.  Vidare säger hon att det ofta enbart är den teoretiska vetenskapliga 

kunskapen som räknas som riktig kunskap och att den erfarenhetsbaserade kunskapen inte ens 

betraktas som riktig kunskap. Risken blir att den teoretiska blir auktoritär och tystar den 
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erfarenhetsbaserade kunskapen. Det framgick tydligt bland våra respondenter att erfarenhet är 

ingenting utan teorier, teorier är ingenting utan erfarenhet, ingen kunskap är viktigare än den 

andra. Kunskap produceras inte bara i vetenskaplig verksamhet utan produceras även som 

följeslagare i vår tillvaro, i livet, som en erfarenhetskunskap. En viktig insikt som Olsson 

(2007) beskrev tidigare är att vi alltid utgår från den kunskapen och de föreställningar vi redan 

har, när vi ska lära oss något nytt. Respondenterna reflekterade även över att de använder sig 

av olika kunskaper, i olika skeenden, i utredningen. Likaså visade det sig att vikten av att 

skapa goda relationer och bemötande till klienten, utifrån dennes specifika livsvillkor har varit 

återkommande som en viktig kunskap och ett centralt tema. Olsson (2007) menar att det som 

sker i mötet mellan socialarbetaren och klienten knappast täcks av teoretiska och metodiska 

anvisningar för det sociala arbetet, utan de finns i form av en känsla för något. Enligt 

Nordlanders (2007) studie visade det sig att socialarbetare hade svårt att sätta ord och förklara 

vad det är de gör och hur de gör det, till viss del uttryckte sig även våra respondenter detta 

med att benämna viss kunskap som ”en känsla” eller en intuition, dock var de väl medvetna 

om dessa omedvetna processer.   

 Respondenterna påtalade även vikten av att kunna vara objektiva, men till viss del också 

kunna plocka fram sin erfarenhet, och då kunna se saker ur sitt perspektiv, samt andras 

perspektiv, vilket innebär att även kunna vara subjektiv.  

Om man ser till svagheterna i studien så hade möjligtvis resultatet sett annorlunda ut om vi 

fått ta del av flera respondenters resonemang. Vi har tidigare nämnt fördelar och nackdelar 

med gruppintervjuer men vår upplevelse var dock att respondenterna kände sig trygga med 

varandra och förde väldigt öppna diskussioner, en nackdel kan dock varit att man i gruppen är 

kollegiala och följsamma och att man inom arbetsgruppen har lika värderingar. Utifrån 

studiens omfattning är det svårt att dra generaliserbara slutsatser, för att det skulle vara 

möjligt skulle fler gruppintervjuer och respondenter varit nödvändiga. 

 Har vi då fått svar på våra frågeställningar? Vi sökte svar om hur socialsekreterarna 

motiverade och resonerade omkring kunskap samt hur de använde denna kunskap. Svaren vi 

fått omkring hur de resonerar och motiverar användandet består i stora drag i att man pendlar 

mellan olika kunskaper på ett medvetet sätt samt att alla former av kunskaper är av vikt. Det 

är enligt vår mening mycket svårt att greppa socialt arbete då det är komplext på många vis. 
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Vår upplevelse är dock att våra respondenter var mycket professionella och kunde beskriva 

väldigt väl. Samtidigt som de var väl medvetna om det som de inte kunde sätta ord på.  

En mycket intressant aspekt som framkommit är hur viktig relationen till klienten framstod. 

Detta återkom som ett tema flertalet gånger under studien. Även Skogens (2007) lyfte fram att 

det är i mötet och relationen det professionella sociala arbetet skapas. Hon menar, att utan en 

relation kan inget bra arbete bedrivas. Vår studie visar vidare att man behöver en empatisk 

förmåga och en känsla för hur man möter människor. Det väcker frågan om socialt arbete 

endast kan vila på evidensbaserad grund. Kan man läsa sig till en empatisk förmåga eller hur 

man känner in vart en människa befinner sig? Skogens (2007) menar att diskussionen om 

evidens kontra erfarenhetsbaserad kunskap idag, bör mer handla om vart tyngdpunkten ska 

ligga. Något vi också reflekterat över är hur man endast kan vila arbetet på evidens då 

samhället ständigt är föränderligt, det sker förändringar som ännu inte är utforskade. Detta 

innebär att man som socialsekreterare måste ha en viss normativ kunskap för att bedriva sitt 

arbete. 

 Den fråga som växer hos oss är, kan man vara helt objektiv? är det eftersträvansvärt? Måste 

det vara negativt att man inte kan sätta ord på allt? kanske inte så länge man reflekterar om 

dessa omedvetna processer som sker 
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Öppningsfrågor 

Ålder, utbildning tidigare erfarenheter, hur länge inom barnavårdsutredningar, på 

arbetsplatsen… 

 

1. Hur ser organisationen ut, arbetar ni i team? Vill ni beskriva era arbetsuppgifter, utgår 

ert arbete från någon metod, teoretisk grund? 

Hur arbetar ni? team, metod, teoretisk grund? Metoder hur har ni i så fall fått dem, 

utbildning, fortbildning? Kan metoden göra en ofri? 

2. Ges det möjligheter till fortbildning inom ny kunskap? I så fall vad för slags 

fortbildning?  

3. Vad anser ni är viktig kunskap i ditt yrke? Hur får man den? (praktisk, teoretisk, lång 

erfarenhet) 

4. Anser ni att man använder sig av olika kunskaper i olika faser i utredningen? 

5. Hur får ni ta del av ny forskning och nya lagar med mera hur ser ni på forskning inom 

socialt arbete? 

6. Håller ni er uppdaterade? Kan man vara selektiv och välja forskning som passar ens 

egna syften? Hur använder ni forskningen inledningsvis, i utredningen, i beslutet? 

(Finns det någon som är ansvarig inom ny kunskap, informell eller formell?) 

7. Hur ställer sig er chef till ny kunskap/forskning och vidareutbildning inom olika 

områden? Vad prioriteras? 

8. Samtalar ni i arbetsgruppen omkring 

forskning/metoder/etik/moral/värderingar/förhållingsätt/bemötande.  

9. Den erfarenhet ni idag har inom barnutredning, hur har ni skaffat er den? Ibland kan 

man känna att man ”misslyckas” i ett ärende, kan de ge erfarenhet, hinner man 

reflektera vad man kunde göra annorlunda? 

10. Hur resonerar ni kring rådande normer i samhället, om barns bästa och att ingripa till 

barns skydd? 

11. Finns det något inom organisationen som påverkar utredningens olika faser 

( tidsbrist, ekonomi, policy, riktlinjer, egna värderingar, organisationens värderingar, 

arbetskollegor, media…) 

12. Läser du tidigare journalanteckningar om klienten? Hur använder du denna 

information?  
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13. Hur går ni från fakta till värdering och beslut?  

14. Vad menar ni är objektivitet i utredningsarbete? hur tänker ni om att vara objektiva i 

utredning, är det möjligt och eftersträvansvärt? 

16. Hur går ni till väga för att vara objektiva i utredningsarbetet? 

17. Vilka konsekvenser tror ni det kan få för en utredning om man som utredare inte tror 

att man kan vara objektiv? 

18. När man avslutat utredningen och man eventuellt känner vanmakt kan man då 

eventuellt då titta i backspegeln och reflekterar man kritiskt??… 

 

 

 

 


