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8 Motsträviga möten i
praktikforskning
- Erfarenheter från
forskningsprojekt
om ungdomar och
arbetsmarknadspolitiska
åtgärder
Kerstin Johansson och Martin Börjeson

Inledning
Även om det sociala arbetet i de nordiska länderna har en lång historia (Qvarsell 2003)
var det först under senare delen av 1900-talet som socialt arbete – som verksamhetsfält
och som kunskapsområde – kom att bli en central del av de välfärdspolitiska
strävandena i de nordiska länderna.1 Under de sista decennierna av 1900-talet
etablerades nya verksamhetsområden, ny lagstiftning kom på plats och inom
universitetsväsendet skapades nya socionomutbildningar samtidigt som socialt arbete
etablerades som forskningsämne.
I denna utveckling har Sverige ofta setts som det land som lett utvecklingen i
Norden. Och det finns åtminstone några omständigheter som talar för att detta
inte bara handlar om storsvensk skrytsamhet: Den första professuren inrättades
1977 (Harald Swedner vid Göteborgs universitet), och 40 år senare har ämnet vuxit
närmast explosionsartat. Vid årsskiftet 2012/2013 fanns 16 universitet/högskolor
som bedrev socionomutbildning, och antalet professorer uppgick till 64. Vid denna
tid hade det skrivits sammanlagt 319 avhandlingar i socialt arbete, och därtill 50
licentiatavhandlingar (Brunnberg 2013).
Det handlade inte bara om att etablera ett nytt akademiskt ämne, utan också om att
skapa en kunskapsgrund som skulle ligga till grund för det nya sociala arbete som
skulle bedrivas inom socialtjänsten.2 Detta innebar också att man tog en rad initiativ

för att stärka samarbetet mellan utbildning/forskning och det sociala arbetets praktik.
1984 bildades Förbundet för forskning i socialt arbete (FORSA) - en fackligt och
politiskt obunden sammanslutning av personer verksamma inom eller intresserade av
forskning i socialt arbete, som bland annat har till syfte att främja utvecklingen av
1

2

I internationella översikter över den sociala och välfärdspolitiska utvecklingen är det inte
ovanligt att de nordiska länderna betraktas som en enhet. Utifrån ett övergripande perspektiv
är det antagligen en helt rimlig bedömning. Det hindrar inte att vår definitivt talar för att det
nordiska perspektivet många gånger erbjuder goda förutsättningar för jämförande studier –
just för att också skillnaderna länderna emellan är intressanta.
I och med att Socialtjänstlagen (SoL) trädde i kraft 1982 sammanfördes ett antal 		
verksamhetsområden inom den gamla socialvården under en gemensam lagstiftning.
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kunskap i socialt arbete, samt att verka för utbyte på likvärdiga villkor.3 Under 1980och 90-talet har vidare en omfattande utbyggnad av lokala/regionala FoU-miljöer skett,
där kommuner och landsting etablerat samarbete med universitet och högskolor för att
bedriva ett praktiknära forsknings- och utvecklingsarbete (se t.ex. Socialstyrelsen 2002).
Som utbildnings- och forskningsområde har socialt arbete alltså närmast varit en
succé, åtminstone om man ser till den stadiga tillväxten av antalet examinerade
respektive utnämnda socionomer, doktorer och professorer. Men samtidigt är det så
att de förhoppningar som en gång fanns på det nya ämnet – framför allt att det skulle

leda till en kraftfull utveckling av det sociala arbetet – långt ifrån infriats. För de som
på 1970- och 80-talet bidrog till etableringen av socialt arbete som utbildnings- och
forskningsämne var det en del i ett självklart socialpolitiskt engagemang, och det
var också ett engagemang som var förknippat med en stark framtidstro. Idag har
framtidstron förbytts i krisstämningar4, och det är numera ytterst sällsynt att någon av

de många företrädarna för det sociala arbetet tar plats i den socialpolitiska debatten.
När den senaste forskningspolitiska propositionen i Sverige lades fram 2012 nämndes
inte ett ord om socialt arbete (Börjeson 2015). Och den församlade professorskåren lät
detta passera utan att säga ett knyst.

Som tillhörande en andra generation svenska forskare i socialt arbete har vi fått med
oss från lärare och handledare att en av de viktigaste uppgifterna som forskare i socialt
arbete har är att stärka samarbetet mellan utbildning/forskning och det praktiskt
socialt arbete, och vi har inspirerats av de ansträngningar som våra föregångare stått
för.5 Vår utgångspunkt är att denna uppgift är lika viktig idag som någonsin tidigare.

Men samtidigt har det blivit allt mer uppenbart för oss att vi inte på samma sätt som
tidigare generationer kan förvänta oss att hitta de goda exemplen på hemmaplan.
När man i Norge några år in på 2000-talet beslöt inleda en försöksverksamhet med
det man kallade ”Högskole- och Universitetssocialkontor” (det s.k. HUSK-projektet)
som hade som mål att utveckla nya former för samarbete mellan utbildning/forskning
och praktiskt socialt arbete stod det klart för den av oss (Martin Börjeson) som
medverkade i den nordiska expertgruppen tillsammans med Ilse Julkunen att vi i
Sverige numera har minst lika mycket att lära av våra finska kolleger som de av oss.
3
4
5
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Under de år som följt sedan dess har liknande organisationer bildats även i de övriga
nordiska länderna.
Se t ex debattartikeln i SvD 2016-03-28 av Kerstin Arnebratt m.fl. ”Socialtjänstens kris
kräver lösningar”.
Se t ex Börjeson 2003 om arbetet på Barnbyn Skå, Stål & Svedberg 1987 om 			
Krukisverksamheten i Stockholm under 1970- och 80-talet eller Ekermo 2002 resp. Thydén
2009 om uppbyggnaden av FoU-miljöer under 1990-talet.

Vår ambition är att i denna text diskutera hur praktikforskning (i texten avses en
specifik uttolkning av praktikforskning nämligen Practice research, PR) kan bidra
till utveckla och stärka interaktion mellan utbildning/forskning och praktiskt socialt
arbete. Utgångspunkten i denna text är erfarenheter från forskningsprojekt inom fältet
unga och arbetsmarknadspolitiska åtgärder i Sverige, där forskningsprojekten haft som
uttalad målsättning att utvecklas och genomföras i ett samarbete mellan forskning och
praktik – men där samarbetet i flera fall fått en karaktär av det vi kallar ”motsträviga
möten”. Att exemplen handlar om just insatser för arbetslösa ungdomar är för övrigt
långt ifrån någon slump – för den av oss (Kerstin Johansson) som arbetat med de
aktuella projekten har diskussionerna med Ilse Julkunen om ungdom och arbete vid
det här laget mer än tio år på nacken.
Att det kan visa sig svårt att etablera ett bra samarbete mellan forskning och praktik
är i sig inte något nytt, utan tvärtom något som konstaterats i åtskilliga tidigare
studier. Som Thomas Brante påpekat (se vidare nedan) är det viktigt att inte se
’teoretiska’ respektive ’praktiska’ verksamheter som väsensskilda aktiviteter, utan som
verksamheter som följer skilda rationaliteter. Här menar vi att det nordiska samarbetet
kring praktikforskning och som sedan några år också vidgats långt utanför gränserna
för det nordiska samarbetet erbjuder en konstruktiv utgångspunkt.6 Och då våra
(Kerstins och Martins) vägar för några år sedan korsades på Campus Norrköping föll
det sig naturligt att samarbeta kring de här frågorna (Börjeson & Johansson, 2014,
Johansson, 2014).

Med hjälp av metaforen motsträviga möten lyfter vi fram hur olika rationaliteter, i detta
fall forskningens och praktikens, utgör en utmaning då man utvecklar samverkan mellan
forskning och praktik. Syftet med denna text är därmed tudelat. Det handlar dels om
att öka förståelse för varför samarbetet (interaktionen) mellan forskning och praktik
i kunskaps- och verksamhetsutveckling kan vara svårt, dels om att via en modell för
praktikforskning diskutera hur man kan arbeta med dessa motsträviga möten.
Men låt oss inte hoppa till slutsatserna för tidigt, utan som sagt börja med att kort
redogöra för de projekt vi utgått från när vi funderat över dessa frågor.
6

Nordplusnätverket Kunskapsproduktion i socialt arbete grundades år 2001 av några lärare 		
i socialt arbete vid olika universitet i de nordiska länderna. Nätverkets syfte är dels lärar- och
studentmobilitet dels forskning. Till nätverket hör för närvarande: Helsingfors universitet
(Finland), Linköpings universitet, Linnéuniversitetet och Malmö högskola (Sverige), Aalborgs
universitet och University College i Aarhus (Danmark), Högskolan NTNU i Trondheim,
Universitetet i Stavanger och Universitetet i Agder (Norge) samt School of Social Sciences
(Island). Nätverket finansieras via årligen sökta medel från Nordplus Higher Education.
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Exempel på forskning om unga och
arbetsmarknadspolitiska åtgärder
Under senare decennier har ungdomars situation på arbetsmarknaden förändrats.
Ungdomars etableringsålder har ökat, arbetslösheten är högre och arbetsmarknad är
mer instabil. År 2012 var cirka åtta procent av unga i Sverige åldern 15–24 år i en
sådan situation. Det behövs ett starkt och stabilt stöd för att underlätta för dessa unga
på deras väg tillbaka till utbildning eller för att kunna ta steget in på arbetsmarknaden
(SOU 2013:74).
Växande ungdomsarbetslöshet utgör både ett individuellt bekymmer och ett
samhällsproblem (Angelin 2009; Lorentzon et al 2012; Tema Nord 2010:570;
Bjørstedt 2012; Julkunen 2009). För att motverka detta har Sveriges kommuner
sedan lång tid tillbaka en betydande roll som utförare av olika former av
arbetsmarknadspolitiska åtgärder för unga arbetslösa. Den samlade bilden visar
dock att kunskapen om dessa åtgärder är begränsad och att detta är ett politik- och
praktikområde som behöver studeras närmare för att öka förståelsen av dess funktion
i den svenska välfärdsstaten och vilka effekter åtgärderna har för deltagarna (Thorén
2012 44; SoU 2013:74; Olofsson et al 2014).7
Nedan presenteras några forskningsstudier där konkreta exempel på hur man arbetar
med arbetslösa och ofta försörjningsstödtagande unga studerats. Exemplen8 kommer
från en svensk kommun och i Sverige är det just kommunerna som organiserar
och genomför merparten av dessa åtgärder och är därmed centrala för svenska den
välfärdsstatens och demokratins funktionsduglighet (se Erlingsson & Wänström 2015).
Syftet med de studier som presenteras är dels att visa på hur man inom forskning kan
använda PR dels att via begreppet motsträviga möten visa på svårigheten med denna
typ av forskning. Understrykas bör att trots dessa motsträviga möten är denna typ av
interaktiv forskning viktig och betydelsefull att arbeta vidare med.
7

8
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se även Nordplus Nätverket “Kunskapsutveckling i socialt arbete” sökt och fått medel från
NOS för ett antal workhops. ”The aim of these thematical workshops is to broaden the 		
perspective taking into account different levels of influence and their interrelations with
the focus of institutional reconstruction of the welfare state and the frontline practices”
(ur ansökan).
De studier som valts ut utgör ett exempel på longitudinell forskning från en kommun och
tillför därmed mer djup och förståelse över tid en generaliserbarhet. Studierna har delvis
genomförts på uppdrag av Östköpings kommun (som heter något annat i verkligheten) dels
genom forskningsanslag. Jag vill passa på att tacka bl.a. Östköpings kommun för
beviljade medel.

Jag (Kerstin Johansson) har forskat inom området unga och övergången från skola
till arbetsliv återkommande under närmare 20 år och följt utveckling av olika
åtgärder (Johansson 1999, 2000a, 2000b, 2003, 2007). Hösten 2016 avslutas en
studie om en kommunal satsning, Ungfokus, som i april 2016 slogs samman med
Arbetsförmedlingens satsningar på unga arbetslösa och bildade ett Ungdomskontor9 för
unga arbetslösa i Östköpings kommun.10 I detta forskningsprojekt används Practice
research som förhållningssätt vilket diskuteras senare i texten. Nedan presenteras kort
forskningen från studierna; Ungdomsresursen, Ungfokus och Ungdomskontoret.

Ungdomsresursen
Ungdomsresursens verksamhet (1999-2003) handlade om samverkan mellan
kommun, arbetsförmedling och socialtjänst för att stödja arbetslösa ungdomar till att
klara sig själva dvs. stöd till egenförsörjning via arbete och eller utbildning. Studien
visade att i september 1999 fanns 833 aktuella ärenden11 vid Ungdomsresursen och i
forskningsstudien skapades typfall vilka identifierade fem målgrupper för verksamheten:
•

Ungdomar med treårig gymnasiekompetens

•

Svenska ungdomar vilka saknar treårig gymnasiekompetens

•

Ungdomar med invandrarbakgrund vilka saknar treårig gymnasiekompetens

•

Unga (ensamstående) kvinnor med barn samt

•

Ungdomar med social problematik.

Dessa fem typfall visade hur heterogen gruppen arbetslösa ungdomar var. Rapporten
visade att orsakerna till arbetslösheten och behovet av försörjningsstöd var olika
inom och mellan grupperna. Här krävdes, som påvisades olika metoder och åtgärder.
Med en mer aktiv handläggning, dvs. ett nära och konkret möte mellan ungdomar

9

10

11

I denna text finns en kort beskrivning av Ungdomskontoret men forskningsstudien om 		
Ungdomskontoret planeras påbörjas hösten 2016.
Dessa studier har tillkommit var för sig. Jag (alltså Kerstin) har dock strävat efter att de
genomförts på liknande sett varför viss jämförbarhet varit möjlig. De första studierna 		
hade inte Practice research som uttalat förhållningssätt. Studiernas syfte har inte varit det 		
samma dock har ett gemensamt övergripande syfte kunnat formuleras inför den senaste studien
om Ungfokus och arbetsmarknadskontoret generellt: ”Denna studie tar sitt idémässiga avstamp
från min avhandling Bli vuxen i arbetarstad ( Johansson 2003) och studiens övergripande teori
hämtas från avhandlingen. Huvudsyftet med denna studie är att studera organisering och 		
långsiktiga strategier för arbetsmarknadspolitiska åtgärder” ur ansökan 2012.
Vilket motsvarade ca 10 procent av ungdomarna i staden.
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och olika tjänstemän med individanpassade åtgärder, bör dessa siffror kunna
minskas menade jag i rapporten. Ungdomsresursen behöver fortsätta att utvecklas
vad gäller mål, metoder, kompetens och organisation, ett arbete som påbörjats. ”Min
förhoppning är att denna rapport och mitt arbete under mer än ett år kan utgöra en
grund för detta” (Johansson 2000b). Studien visade att man inte kan tala om ”gruppen
arbetslösa” som en homogen grupp. Det handlar snarare om en rad grupper eller
ytterst om enskilda individer. Har man detta klart för sig kan man fortsätta utveckla
arbete med en helhetssyn och en individanpassad verksamhet. Ungdomars situation i
det moderna samhället förändras kontinuerligt och ofta snabbt därmed bör lärandet
(kompetensutveckling) ske kontinuerligt. Verksamheten bör utveckla instrument för
att både statistiskt och mer kvalitativt kunna följa upp hur målgrupper etc. förändras
och lika viktigt är att kontinuerligt anpassa verksamhet och arbetsmetoder efter
detta. I början av 2000 minskade ungdomsarbetslösheten något och 2003 lades
Ungdomsresursen ner. 2012 erhölls åter forskningsmedel för att ånyo studera Östköpings
kommuns verksamhet för unga arbetslösa (och eller försörjningsstödstagare) en
verksamhet som 2013 benämns Ungfokus.

Ungfokus
I denna studie ville jag dels kunna jämföra denna verksamhet med Ungdomsresursen
dels utnyttja de erfarenheter vad gällde samverkan som erhållits i samband med
studien om Ungdomsresursen. Verksamheten som idag finns inom kommunen är ett
projekt benämnt Ungfokus (startades 2013).
Syftet med Ungfokus, som i många avseenden är slående likt Ungdomsresursens
syften: är att med hjälp av riktade insatser och tillsammans med andra aktörer utveckla
arbetssätt som ökar antalet ungdomar som går till egen försörjning. Vid en jämförelse,
även om statistiken inte är helt jämförbar slås man av att likheterna är betydligt
fler än olikheterna. Vid Ungfokus fanns i september 2014 563 aktuella ärenden.12

Ärendemängden (jämfört med 1999) är lik, ”ej gymnasieutbildning” dominerar
som orsak till arbetslösheten och metoderna är fortfarande inte evidensbaserade
12
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I februari 2015 hade Östköpings kommun 21.4% ungdomsarbetslöshet. Av dessa ungdomar
saknar ca 25 % gymnasial utbildning. 1850 ungdomar (feb 2015) är inskrivna på
Arbetsförmedlingen som öppet arbetslösa eller inskrivna i program. Totalt ca 2500 ungdomar
inskrivna (inräknat sökande i arbete med/utan stöd, arbetssökande med förhinder, i 		
nystartsjobb eller yrkesintroduktion). Ungdomar som uppbär försörjningsstöd är ca 500 (feb
2015) varav ca 250 inskrivna på Af.

utan bygger nästan helt på ett erfarenhetsbaserat arbetssätt. Vid en jämförelse
mellan Ungdomsresursen och Ungfokus kan man konstatera att verksamheterna
är slående lika. Man arbetar likartat avseende metoder, vilka fortfarande är mer
erfarenhetsbaserade än evidensbaserade (Johansson kommande). De åtgärder man
erbjuder, där praktik och utbildning dominerar, är mer individanpassade än de
åtgärder som fanns vid Ungdomsresursen (1999-2003) men man har dock ännu
inte tillräcklig individanpassning. Konstaeras kan att man ännu inte på individnivå
vet exakt vilken utbildningsnivå en individ befinner sig på, varken orsakskodning
eller samtal ger en klar bild, vilket innebär att utbildningsbehovet inte är klarlagt
(Johansson, kommande). Sedan 2014 har man planerat för en ny satsning för att stötta
denna grupp. Denna gång i tydligare samverkan med bl.a. arbetsförmedlingen. Nu
står förhoppningarna alltså till en ny verksamhet - ett Ungdomskontor som öppnar
portarna 1 april 2016.

Ungdomskontoret
Östköpings kommun i samarbete med den statliga Arbetsförmedlingen gör en unik
satsning i arbetet med ungdomar och ungdomsarbetslöshet. Från och med den 11
april 2016 samordnas Östköpings kommuns och Arbetsförmedlingens arbete med
ungdomar i gemensamma lokaler i centrala Östköping. Satsningen ska underlätta för
ungdomar att komma ut i arbete eller studier. Syftet med Ungdomskontoret skrivs
fram som
att samlokalisera ska ge ökad service och ökat stöd till ungdomar som
söker kommunens studie- och yrkesvägledning, försörjningsstöd och/eller
Arbetsförmedlingens hjälp och tjänster... Syftet är även att minska andelen
ungdomshushåll som är i behov av försörjningsstöd.
(ur Af text 150313).
och målen är att
•

Sänka arbetslösheten bland ungdomar

•

Öka övergång till studier eller arbete bland ungdomar

•

Minska tiden i arbetslöshet respektive beroende av ekonomiskt bistånd
bland ungdomar

•

Minska andelen ungdomshushåll som har behov av försörjningsstöd.
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Under 2016 kommer jag nu att följa denna uppstart och fortsätta studera hur man
stödjer gruppen unga arbetslösa.

En samlad bild 2009-2016 - resultat från exemplen
Generella resultat från dessa två verksamheter och uppstarten av en tredje, är
att initiativen är många men evidensbaserade metoder, långsiktighet, strategisk
ledningen, styrningen och organiseringen kan utvecklas (Johansson kommande).
Exempel på framgångsrik interaktion är att det sedan 2014 finns ett kursmoment
inom socionomutbildningen vid Linköpings universitet som planeras och genomförs
i dialog med Arbetsmarknadskontoret i Östköpings kommun. Ett annat exempel är
att sedan flera år erbjuder Östköpings kommun ett tiotal studenter per år så kallade
traineeplatser något som samarbetet medverkat till. Det har också skrivits och skrivs
en rad examensarbeten inom fältet arbetsmarknadspolitik och försörjningsstöd,
kort sagt interaktion mellan praktik och forskning ger gränsöverskridande
kunskapsutveckling. Förutom dessa mer interaktiva resultat visar de sammanlagda
forskningsresultaten att då arbetsmarknadspolitiken främst är ett statligt ansvar ger
det kommunn ett begränsat handlingsutrymme och kommunen är centralt styrd och
måste reagera och agera utifrån lagstiftning och riktlinjer från staten vilket innebär att
verksamheten blir instabil.
Över tid (1999-2016) har Östköpings kommuns agerande inom området varit
innovativt med arbetsmarknadspolitiska insatser som förändrats och utvecklats
under den analyserade tidsperioden. Det finns en uttalad vilja (såväl inom politiken
som inom tjänstemanna-organisationen) att minska arbetslösheten och därmed öka
individers möjligheter till självförsörjning och att stärka utbildningsnivån. Det finns
dock en retorik som styr problemformuleringarna och därmed påverkar de lösningar

som man lyfter fram (Johansson 2003 och Johansson kommande). Det som ytterst
tycks styra dessa verksamheter är politikens vilja till handling och dess behov av att
visa handlingskraft, snarare (eller i lika hög grad som ) än stöd till unga. Detta utgör
exempel på politisk rationalitet alltså det sätt varpå politiker och andra tänker om olika
institutionella (styrnings) rationaliteter, vilka problem man ser och vilka lösningar
man anvisar på dessa problem (Johansson 2003; 2007 och Johansson kommande). Det
sker en samverkan lokalt mellan politik och förvaltning (tjänstemannaorganisationer
/förvaltningar) och även mellan andra organisationer och myndigheter. Denna
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samverkan sker dock utan djupare reflektion om människobehandlande
organisationers särskilda förutsättningar och styrning (Johansson 2013). Särskilt
behöver organisationen utvecklas avseende ledning –ledarskap hos samt relationen
mellan förvaltningschefer – ”mellanchefer” och första linjens chefer (Johansson
kommande). De specifika metoder och tekniker som tillämpas på Ungdomsresursen,
inom Ungfokus och som är tänkta att användas inom Ungdomskontoret handlar om
motivering, råd och stöd inför utbildnings- och yrkesval samt möjlighet till praktik
eller liknande. Dock utövas också metoder och tekniker kopplade till kontroll, tvång
och makt, detta kan förstås som avancerad liberalism vilken handlar om styrning
(governance) (Rose 1999; Johansson 2007; Johansson kommande). På det nationella
planet är det tydligt hur hjulet under undersökningsperioden uppfinns igen. Två
exempel på detta kommer dels från Universitets- och högskolerådet (UHR 2016) dels
från Sveriges kommuner och landsting (SKL 2016).
Denna forskning ger därmed två tydliga övergripande resultat, det ena handlar om
att man inom dessa verksamheter över tid i Östköping inte lyckats utveckla metoder
som kan visa på positiva effekter, man uppfinner ”gamla hjul igen”. Forskning visar
att detta gäller generellt inom svenska kommuner (se Johansson kommande). Det
andra resultatet handlar mer om interaktioner och hur vi som forskare kan bedriva en
interaktiv forskning (Syssner & Johansson et al 2016) till nytta för det sociala arbetets
praktik. Under den första forskningsstudien om Ungdomsresursen arbetade jag med
dokumentstudier (granskning av akter, beslutsunderlag och statistik mm) samt olika

typer av intervjuer. Studien utfördes nära praktiken, med både muntlig och skriftlig
återkoppling och dialog. Samverkan med praktiken var god men samtidigt kände
jag att man inte riktigt tog till sig forskningen, man lyckades inte implementera den
i sin verksamhet och jag kände att min roll som forskare var svår, jag kunde ses som
”konsult”, ”problemlösare” eller någon som allmänt skulle ge ”input”. I studien om
Ungfokus ville jag därför hitta ett sätt att jobba med mer interaktiv forskning och
valde att använda PR som förhållningssätt. Avslutningsvis i denna del kommer nu PR
att diskuteras.
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Practice Research
I forskningsprojektet som just nu håller på att avslutas har en är strävan att utveckla kunskap
som svarar mot behovet av en ny form av kunskapsproduktion, en form som tar tag i
aktuella och praktikbaserade frågeställningar i gränslandet mellan praktik och forskning
varit central, därför har forskningsprojektet eftersträvat PR, som förhållningssätt.
I PR förekommer vanligen två slags aktörer, forskare och praktiker. Ibland kan även

praktiker inkluderas (Uggerhøj 2011). Dessa två förstnämnda aktörer i samarbete med
varandra producerar den kunskap som behövs för en god PR. PR kännetecknas av:
1. Problemformuleringen är anknuten till praktiken
2. Forskningsprocessen är förändringsinriktad
3. Forskningsprocessen är interaktiv och olika aktörer deltar
4. Forskaren är både subjekt och objekt
5. Kunskapsproduktionen och kunskapsanvändningen är parallella processer.
(Saurama & Julkunen 2012 172, Kerstins översättning).
Dessa fem punkter har fått fungera som ledord i våra gemensamma dialoger. Jag
har också använt Lars Uggerhøjs modell (se nedan) av PR (Uggerhøj 2012, 2013;
Johansson 2014; Börjeson & Johansson 2014) och med hjälp av denna modell
visualiserat PR i våra interaktioner. Min erfarenhet så här mot slutet av detta
forskningsprojekt är att PR som förhållningssätt varit framgångsrikt trots att endel
motsträviga möten funnits (se nedan). Främst har Lars Uggerhøjs modell bidraget
till att våra respektive roller (min som forskare och praktiken som ansvarig för sin
verksamhet) klargjordes tidigt och kunnat bibehållas, och vi återkommer till dessa
frågor senare.

Ny kunskap, nya metoder och ett nytt tänkande behövs
Åtgärderna som vi sett exempel på ovan har varit många men i grunden likartade.
Åtgärderna har utgått från statliga beslut men kommit att i allt högre grad vara ett
kommunalt ansvar och genomföras på lokalplanet. Som vi försökt visa på med hjälp
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av några exempel är behovet av att utveckla kunskap, samverkan och evidensbaserade
metoder alltjämt stort. Detta behöver ske i samverkan mellan forskning och praktik
och här kan PR utgöra ett fungerande förhållningssätt.
En annan viktig erfarenhet från det aktuella projektet är att det – trots att det utgått
från den explicita ambitionen att bedrivas i nära samarbete mellan forskare och
praktiker – varit en utmaning att etablera ett sådant samarbete. Vi har valt att beskriva
detta i termer att det – från samtliga berörda parter – finns en motsträvighet som varit
svår att övervinna alltså som motsträviga möten.
Forskare upplevs och är ”motsträviga” i vårt sätt att prata om och bedriva forskning.
Med detta menar vi att vi forskare ofta vill reflektera över resultat snarare än att
skriva fram entydiga svar och lösningar. Detta tror vi är en förklaring till devisen att
forskning ibland sägs vara av liten nytta för praktiken och att praktiken inte tar till
sig forskning (Bergmark & Lundström 2006; Petterson & Wigzell 1999). Samtidigt
upplever vi forskare att praktiken ofta är handlingsinriktad och styrd av ständigt nya
riktlinjer och ”påbud”, ofta från politiken. De professionellas (praktikens) vardag styrs
även av ständigt nya ärenden eller nya situationer som uppstår i pågående ärenden,
denna vardag gör att reflektion och långsiktighet ofta får stå tillbaka.
I de projekt vi redogjort för har vi vid ett flertal tillfällen befunnit oss i sådana
situationer. För att bara ta ett konkret, och vid första anblicken närmast trivialt,
exempel: I och med att vi haft som ambition att arbetet ska ske i samarbete mellan
forskare och praktiker, har vi också sökt lägga upp arbetet så att bägge parter
medverkar såväl när det gäller insamling av empiriskt material, som sammanställning
och analys (detta har bland annat fördelen att vi kunnat få tillgång till statistik och
andra former av verksamhetsbeskrivningar, men också att vi kunnat dra fördel av
en diskussion med anställda som till vardags arbetar med dessa). Den konkreta
projektplaneringen har därför ofta byggt på att vi planerat för ett antal arbetsmöten,
då vi inför olika tillfällen kommit överens om uppgifter som respektive part ska
förbereda. Vid återkommande tillfällen har vi dock samlats till arbetsmöte och
tvingats konstatera att man från praktikernas sida inte kunnat leva upp till sin del av
den gemensamma överenskommelsen. När detta hänt flera gånger har vi som forskare
respektive praktiker för det mesta hamnat i en diskussion som inte så mycket handlat
om den konkreta uppgiften och hur den ska lösas, utan mer om olika parters roller och
förväntningar på den andre. Och det är här vi menar att den motsträvighet vi talar om
blir tydlig.
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Att man under ett projekt kan behöva revidera den ursprungliga arbetsplanen är
naturligtvis inte något märkvärdigt, och inte heller att det kan inträffa saker som gör
att man helt enkelt inte hinner med det man avsett. Men vi tycker oss kunnat se ett
mönster som handlar om något annat än tidsbrist eller oförmåga från den ena eller
andra partens sida. Snarare, tror vi, handlar det om att en – från bägge parters sida –
bristande förståelse för den andres roll. Så är vår erfarenhet att man från praktikens
sida alltför ofta tar på sig olika uppgifter med förhoppningen att de ska bidra till att
lösa de konkreta frågor man står inför i det dagliga arbetet, medan vi som forskare
framför allt lockats av möjligheterna att kritiskt granska och problematisera. När
man från praktikens sida tvingas inse att ett empiriskt material är svårtolkat och att
det är svårt att dra entydiga praktiska slutsatser från det blir det svårt. Och det blir
inte lättare när vi från forskarnas sida envisas med att leta efter det komplexa eller
svårtolkade, till synes utan förståelse för praktikens behov av mer tydlig vägledning.
Det här är erfarenheter som liknar de som dokumenterats i flera andra studier, och det
är kanske inte den mest uppseendeväckande slutsatsen att det (fortfarande) finns en
rad omständigheter som gör det svårt att etablera ett framgångsrikt samarbete mellan
forskning och praktiskt socialt arbete. Som Brante (2003, 175) konstaterat har frågan
om teori kontra praktik ”idag vuxit fram till att närmast bli en egen forskningsgren
inom delar av filosofin och andra områden, ofta verksamheter som strävar efter att
förvetenskapligas, professionaliseras.” Inom denna tradition, skriver Brante, finns
åtskilliga försök att överbrygga denna motsättning och han lyfter bland annat fram
begrepp som ”tyst kunskap” respektive ”reflekterad praktik liksom tanken att låta
handlingsbegreppet vara en slags förmedlare mellan teori och praktik. Men:

Jag misstänker dock att frågan från början är helt fel ställd, och
lösningsförslagen – t.ex. ”erfarenhetsbaserad kunskap” – tycks ibland vara
motiverade av önskan att legitimera eller möjligen trösta ”praktikern.”
Emellertid är detta helt onödigt. Det är nämligen så att alla verksamheter
innehåller både ”teori” och ”praktik”, och alla verksamheter är både mentala
och materiella.
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Brante menar att man i stället bör förstå skillnaden mellan yrken som en skillnad i
rationaliteter.13 Problemet när det gäller socialt arbete, menar han, är inte att förena teori
med praktik ”utan att förena två olika rationaliteter innehållande två olika målsättningar.”
Men om vi med Brante kan förstå varför det kan vara besvärligt att etablera ett
samarbete mellan forskning och praktik, återstår frågan hur vi ska gå till väga
för att handskas med dessa svårigheter. Här, menar vi, erbjuder den modell för
praktikforskning som utvecklats under senare år viktiga utgångspunkter (se ovan).

13

Med ”rationalitet” menar Brante att en verksamhet kännetecknas av ett visst mål och en serie
medel för att nå detta mål. Skillnader i målsättning återspeglas i skillnader i medel. Vetenskap
kan därför, menar han, kallas vetenskaplig praktik eller teoretisk praktik, på grund av dess 		
speciella målsättning.
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Diskussion
Så hur kan vi förstå denna motsträvighet och vad kan vi lära av den? Våra gemensamma
(dvs. forskningens och praktikens) motsträvigheter gör praktikforskning med dess
fem eftersträvansvärde kännetecken (se ovan) till en utmaning samtidigt som vi
menar att praktikforskning är ett viktigt förhållningssätt, inte minst i socialt arbete.
I forskningsprojektet om Ungfokus har med Uggerhøjs modell om praktikforskning
som utgångspunkt, en översikt över den aktuella forskningsstudien skapats (se nedan).
Översikten presenterades för verksamhetsledningen vid arbetsmarkandskontoret i
Östköpings kommun första gången hösten 2013. Översikten har sedan används vid ett
flertal tillfällen för att påminna forskningsstudiens parter om våra roller och den har även
bidragit till att tydliggöra våra (dvs. forskningens och praktikens) olika rationaliteter.
Praktikforskning / Practice Research
Forskning i socialt arbete

Praktikerforskning/

forskning

verksamhetsutveckling

Praktik/ledningsgruppen => verksamheten

FAS 1, hösten 2013
forskningsdesign
fältarbete, datainsamling

presentation och dialog

verksamhetsfrågor

FAS 2, 2014
fältarbete, datainsamling
analys, fortsatt forskning

reflektion, dialog

verksamhetsutveckling, nya frågor

reflektion, dialog

verksamhetsutveckling

FAS 3, 2015
fältarbete, datainsamling
analys, resultat, fortsatt forskning
FAS 4, vt 2016
analys, slutsatser,
presentation forskningsresultat

Figur 1
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presentation, dialog
implementering

fortsatt verksamhetsutveckling

Översikt, forskningsansats (Uggerhøj 2012; 2013).

Översikten tydliggör hur arbetet sker i faser (indelade i tid och i forskningsmoment)
parallellt med verksamhetens vardagliga arbete och utveckling. Översikten är ett försök
att tydliggöra praktikforskning som en interaktiv forskningsprocess med återkommande
gemensamma reflektioner och dialoger mellan forskning och praktik. Med hjälp av
översikten kan jag i samtal med praktiken tydliggöra forskningsstudiens faser samt
forskarens respektive verksamhetens olika positioner, förväntningar och roller. Översikten
utgör därmed ett verktyg i dialogen och under forskningsprocessen.
I det första steget (fas 1) är det viktigt att tydliggöra olika intressen, förhoppningar och

förväntningar hos olika parter (forskare och praktiker). Dialogen om vad projektet innebär
är viktigt. Forskningsstudier som sker nära eller i praktiken börjar alltid med mycket olika
förväntningar hos forskaren respektive praktiken om vad som kommer att hända och vad
resultaten kan bli. Dessa olika förväntningar måste ges tid att diskuteras. Min erfarenhet
är att denna fas ofta hoppas över i forskningsstudier och att detta påverkar projekt och
relationen mellan forskare och praktik genom hela forskningsprojekten. Att hoppa över
denna fas, dvs. att inte tydliggöra förväntningar och roller borgar för att motsträviga möten
kan uppstå.
I fasen 2-3 har det varit viktigt att fortsatt diskutera våra roller, påminna om mina
forskningsfrågor samt de verksamhetsfrågor som togs fram av verksamheten i fas 1. Det
svåraste har varit att få verksamheten att prioritera de verksamhetsfrågor man skrivit fram.
Verksamheten har tenderat att vara handlingsinriktad och ständigt fokusera på här och nu
samt nya mål och verksamheter. Verksamheten/praktiken har svårt att avsätta resurser över
tid, man är ständigt handlingsinriktad och tid för reflektion, återkoppling och långsiktig
strategi prioriteras bort. Detta ser jag som en del av våra ”motsträviga möten”. Fas 4 är i
skrivande stund (augusti 2016) ännu inte riktigt avslutad. Men jag hoppas att vi under
hösten 2016 kan genomföra fas 4 och att verksamheten ges tid för detta avslut. Med hjälp
av denna modell har jag kunnat visualisera våra roller och våra ”motsträviga möten” har
kunnat diskuteras och hanteras.
PR kan därmed bidra till, den utveckling som efterlyses inom välfärdsområdet och uttrycks
t.ex. i SoU-utredningen Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten - till nytta för brukaren,
Betänkande av utredningen för kunskapsbaserad socialtjänst. (SOU 2008:18) och som handlar
om en evidensbaserad praktik inom socialtjänsten, till nytta för brukaren. Forskning med
hjälp av PR kan även ses som en möjlighet till att utveckla kommunal styrning av lokal
välfärd, det vill säga kommunal ”governance” (Montin & Hedlund 2009; Johansson 2013).
En styrningslogik där professionell styrning, det vill säga handlingsfrihet för de professionella
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(Forkby et al 2015 112), tillsammans med brukarinflytande kan ges utrymme, en brist som
forskningen kritiserat (Liljegren & Parding 2010; Johansson et al. 2015).
Forskningsexemplen som diskuterats ovan visar på behovet av att utveckla och mer
kraftfullt implementera praktikforskning i socialt arbete. Vi som forskare, kanske
särskilt vi som forskare inom socialt arbete, har ett ansvar att forskning kommer till
”nytta” (för en diskussion om ”nytta”, se Den nyttiga kritiken [Syssner & Johansson et
al 2016]) samtidigt som vi inte kan ta ansvar för verksamhetsutveckling. Via PR har vi
hittat ett förhållningssätt i forskning vilket ger oss möjlighet att tydliggöra roller och

förväntningar något som varit betydelsfullt i forskningsprojektet om Ungfokus och
Arbetsmarkandskontoret. Dock har det varit svårt att tillräckligt nära medverka till att
verksamheten analyserar sitt nuläge och att man ges utrymme att utveckla evidensbaserade
metoder och långsiktig, strategisk ledning, styrningen och organisering. Kan PR tas ett
steg längre? Kan vi utveckla PR forskningen mot en än mer ”nyttig” forskning?
En viktig del inom praktikforskning är just att det inrymmer ett förhållningssätt där
man kan enas om att forskaren har sina syften och därtill kopplade forskningsfrågor och
praktiken sina och formulerar därmed verksamhetsfrågor och att dessa tillåts skilja sig
åt (Börjeson & Johansson 2014, 79). Studier som gör anspråk på att behandla frågor av
praktik- eller policyrelevans tenderar att mötas av mycket olika förväntningar. Ofta finns
den pragmatiska kunskapssynen tydligt representerad, och med den en förväntan om att
forskningen ska komma verksamheten till nytta – gärna så snabbt som möjligt (jfr t.ex.
Alvesson & Sköldberg 2008). Därför är det viktigt redan tidigt i studien tydliggöra vad
studien har för kunskapsanspråk, och vad den kan förväntas leda till (Johansson 2014;
Börjeson & Johansson 2014) Kunskapsutvecklingen och därmed verksamhetsutvecklingen
inom det sociala arbetets praktik är avhängig av hur forskningen och praktiken lyckas
samarbeta och det behövs långsiktiga strategier och konkreta initiativ för detta (jämför
även Marsh & Fisher 2008). Vi menar precis som Tapio Salonen i denna bok att ”Nyckeln
är en kollegial kunskapsprocess där olika intressen och kunskapsperspektiv åstadkommer
en gränsöverskridande kunskapsutveckling till gagn för alla parter.”
Med denna text och pågående forskningsprojekt hoppas vi sålunda bidra till
kunskapsutveckling och mer långsiktigt och robust samarbete mellan praktik och
forskning. Och ska vi i Sverige bidra till att klara av den utmaningen är det nog hög tid att
vi inrättar en egen professur i praktikforskning!
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