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Kapitel 7. Praktikforskning  
– ett sätt att möta behovet av kunskapsutveckling i socialt arbete 

Kerstin Johansson
Stora samhällsförändringar och ökande komplexitet inom välfärdsområdet 
ställer allt högre krav på verksamhets- och kunskapsutveckling. Denna ut-
veckling tillsammans med krav från staten om samverkan mellan forskning 
och samhälle (Högskoleverket 2003; Statskontoret 2011) medför ett ökande 
behov av att tydligare knyta samman forskning och praktik. 

Kapitlets syfte är dels att argumentera för behovet av att knyta samman 
forskning inom välfärdsområdet med utvecklingsarbete i kommunernas verk-
samheter och dels att diskutera hur den internationellt etablerade forsknings-
traditionen praktikforskning kan erbjuda ett förhållningssätt och ett verktyg 
i detta arbete. Texten utgör ett exempel på kommunstrategisk forskning med 
fokus på socialtjänstens område, men resonemanget torde vara relevant för 
stora delar av välfärdsområdet.

Forskning, praktik och kommunforskning
Samverkan mellan praktik och akademi är central i kommunforskningen. 
Flera satsningar på kommunforskning i samverkan finns runt om i landet, 
ett exempel på detta är Centrum för kommunstrategisk forskning (CKS, vid 
Linköpings universitet). Ett annat exempel finns vid Örebro universitet där 
Örebro kommun har investerat i en forskarskola.13 Ämnen som ingår i denna 
forskarskola är företagsekonomi, informatik, nationalekonomi och statskun-
skap (Montin 2011). Andra aktörer som bidrar till samverkan mellan forsk-
ning och praktik är en brokig skara av regionala Forskning och utvecklingsen-
heter (FoU) med olika fokus och organisering samt Sveriges kommuner och 
landsting (SKL) som finansierat och utfört en lång rad samverkansprojekt 
(Ekermo 2002; Tydén 1997).

Kommunforskning sker i olika grad i samverkan med praktiken och ges 
olika benämningar inom olika discipliner och sammanhang. Exempel på detta 
är Action Research (AR), Participatory Action Research (PAR), Participatory 
Research (PR), Practice Research Engagement (PRE), följeforskning, Action 
Science (AS) samt aktionsforskning. Det talas även om samverkansforskning, 
transdisciplinär forskning och Mode 2. Dessa begrepp används lite olika inom 
kommunforskning. I denna text används begreppet praktikforskning.

Praktikforskning kan beskrivas som ett synsätt som styr tillvägagångssätt 
13 Se Forskarskolan offentlig verksamhet i utveckling (FOVU) www.oru.se/fovu
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och de metodval som görs i inom forskningen. Praktikforskning handlar, lik-
som aktionsforskning (se vidare Lewin 1947 refererad i Westlander 2000, s. 
200), om att bidra med ny kunskap för tillämpning i praktiken och med ny 
vetenskaplig kunskap till forskarsamhället (Goldkuhl 2011). Praktikforskaren 
är i regel på något sätt delaktig i en verksamhet och rollen skiljer sig därmed 
från den mer traditionella forskarrollen där forskaren är intervjuare, observa-
tör eller liknande. I denna text skall jag nu fortsättningsvis argumentera för 
behovet av denna forskning inom välfärdsområdet.

Forskning och praktik i socialt arbete
Välfärdsarbete, i vid bemärkelse står inför allt större utmaningar. Det handlar 
om statlig styrning (Statskontoret 2011; Johansson 2013) och om krav på att 
göra lika mycket eller mer trots minskande resurser. Kraven på möjligheter till 
granskning och krav på kvalité och brukarinflytande har förstärkts. Med dessa 
förändrade villkor har en rad (om)organiseringar skett (Almqvist 2006; Ahrne 
och Papakostas 2002), samverkan har förstärkts (Danermark och Kullberg 
1999) och krav på ”evidens” ställs (Bohlin och Sager 2011). Drivkrafterna 
bakom denna utveckling är förhoppningar om att det som uppfattas vara rätt 
organisation, rätt kunskap och de rätta metoderna leder till effektivitet, ra-
tionalitet och förbättringar inom olika samhällsfunktioner. Detta gäller inte 
minst inom socialt arbete som utgör det huvudsakliga exemplet i detta kapitel.

Parallellt med ovan beskrivna utveckling visar en rad studier av det sociala 
arbetets praktik och organisering en verksamhet som bedrivs mer eller mindre 
på känn och där metoder för utvärdering och utnyttjande av forskning är då-
ligt utvecklade (Bergmark och Lundström 2006). En uppfattning är också att 
forskningen sällan är relevant eller användbar för praktiken (Tengvald 1995; 
Tydén 1997; Petterson och Wigzell 1999). Tapio Salonen tar i en debattartikel 
upp socialt arbete och menar att:

Ämnet behöver konsolideras och dess olika delar integreras 
ytterligare: mellan utbildning och forskning, akademi och 
praktik, professionsfördjupande utbildningar (Salonen 2010, 
s.102).

Det finns en samstämmighet mellan aktörerna inom det sociala området att 
det sociala arbetets praktik och dess forskning behöver stärkas. Flera satsning-
ar på att utveckla socialt arbete har gjorts genom åren (se till exempel Svanevie 
2011). Den senaste i raden av utredningar är SOU 2008:18, Evidensbase-
rad praktik i socialtjänsten – till nytta för brukaren. I utredningen ställs krav 
på ”samordning mellan forskning, praktik, utbildning och implementering” 
(ibid, s. 10) och krav på ”strukturer som integrerar forskning, högre utbild-
ning och praktisk verksamhet” (ibid, s. 11). I utredningen konstateras vidare 
att:
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Kunskapsbasen för insatserna inom socialtjänsten är 
outvecklad. Arbetet bedrivs i huvudsak på grundval av 
professionella erfarenheter i kombination med lagstiftning 
och riktlinjer för ärendehandläggning. I för liten utsträckning 
bedrivs socialtjänsten utifrån kunskap om effekten av olika 
insatser, arbetssätt och metoder. Det finns därför ett behov 
av insatser till stöd för en fortsatt kunskapsutveckling inom 
socialtjänsten (SOU 2008:18, s. 9).

Utredarna menar också att det är viktigt att insatserna samordnas och bedrivs 
utifrån gemensamma prioriteringar på nationell, regional och lokal nivå. Med 
bland annat detta betänkande som grund pågår nu en genomgripande sats-
ning i Sverige på att utveckla socialt arbete (Denvall och Johansson 2012; 
Johansson 2013). Detta arbete engagerar en rad aktörer såväl inom praktiken 
som inom akademin (Denvall och Johansson 2012). 

En evidensbaserad praktik i socialtjänsten
Statens intention är att via regionerna utveckla och sedan implementera en 
evidensbaserad praktik i lokala socialtjänstpraktiker (Denvall och Johansson 
2012; Johansson 2013). För denna implementering har staten slutit avtal med 
SKL (se årliga överenskommelser från och med 2009). Tanken från staten och 
SKL är att med utgångspunkt från regionernas avsiktsförklaringar uppdra åt 
dem att bygga upp regionala stödstrukturer för att dessa långsiktigt ska för-
sörja länen med ett praktiskt verksamhetsstöd och vara en arena för lokala och 
regionala strategier inom välfärdsområdet (Johansson 2013). Uppbyggnaden 
av dessa stödstrukturer tänks därmed utgöra en nyckelfaktor i utvecklingsar-
betet mot en mer kunskapsbaserad socialtjänst (Ök 2010, s.4). 

Sedan 2009 har jag följt ovan nämnda intervention och dess implemente-
ringsarbete (Denvall och Johansson 2012; Johansson 2013). En av slutsatserna 
är att arbetet är otydligt till sitt innehåll och att “vad” frågorna lämnas därhän. 
Interventionen saknar vägledning om vilken slags kunskap som forskarsam-
hället ska bidra med, hur yrkesverksammas erfarenheter ska kunna utnyttjas 
vid beslutsfattande eller på vilket sätt som brukares, patienters och klienters 
åsikter kan systematiseras. I ett bokkapitel (Johansson 2013) diskuterar jag 
denna intervention ytterligare, nu utifrån ett regionalt perspektiv. Ett av flera 
problem är att regionerna är olika organiserade varför dessa stödstrukturer 
kommit att se mycket olika ut. I en nu pågående forskningsstudie: ”Organise-
ring och långsiktiga strategier för kommunal välfärd − Exemplet evidensbase-
rad praktik i socialtjänsten” riktar sig fokus mot det lokala planet.14 

Denna pågående studie fokuserar hur man konkret inom kommunerna 
organiserar arbetet med kunskapsutveckling och med att utveckla en så kallad 

14 Studien finansieras av forskningsmedel från CKS- strategiska medel.
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evidensbaserad praktik.15 Detta är angelägen forskning då det för mer än tio 
år sedan konstaterades att ”det råder brist på såväl teoribildning som översikt 
över empirisk forskning om de svenska välfärdsproducerande organisationer-
na och deras inre logik” (Johansson, S. 2003, s. 10), en brist som alltjämt 
råder. Med pågående studie avser jag bidra till detta forskningsfält vad gäller 
både empiriska data och teori.

Olika typer av kunskap produceras och används hela tiden i socialt arbete. 
Detta är en ständigt pågående process (Svensson, Johnsson och Laanemets 
2008, s. 226). Man kan säga att kunskap är kontextuell, det vill säga att varje 
sammanhang har sin kunskap. En central utmaning för att kunskapssäkra 
utvecklingen inom välfärdsområdet generellt och särskilt inom socialt arbete 
är att forskningen kommer praktiken mer till gagn, att praktiker upplever 
forskningen som relevant och användbar i vardagen och att den används. 

Det finns alltså en samstämmighet i att forskning och praktik i högre grad 
måste integreras och att kunskapsutveckling behövs. Frågan är vad den ska 
innehålla och hur detta skall genomföras. Det behövs en strategi för utveck-
lingsarbete genom en kreativ samverkan mellan forskning, praktik och utbild-
ning. Det behövs en ny form av kunskapsproduktion, en form som tar tag i 
aktuella och praktikbaserade frågeställningar i gränslandet mellan praktik och 
forskning och att detta i högre grad sker i den lokala praktiken. Jag menar att 
praktikforskning kan fungera som ett förhållningssätt för att kunna utveckla 
samverkan mellan forskning och praktik, ytterst till nytta för brukaren.

Forskning och praktik i samverkan i socialt arbete 
Praktikforskning (på engelska Practice research) är en framväxande forsknings-
tradition. I Sverige är praktikforskning mindre känt men kan kopplas till ak-
tionsforskning eller reflekterande praktikforskning (Marthinsen och Julkunen 
2012; Goldkuhl och Julkunen 2011). 

Praktikforskning diskuteras inom olika vetenskapsgrenar men begreppet 
är inte entydigt. Man talar till exempel om praktiknära forskning och prak-
tikerforskning. Praktikforskning inom socialt arbete, som jag avser i denna 
text, har kommit att manifesteras genom två grundläggande påståenden eller 
argumenterande dokument; The Salisbury statement on Practice research och 
The Helsinki statement on social work practice research. Det ursprungliga för-
klarande dokumentet togs fram då en grupp engagerade praktiker och fors-
kare i socialt arbete träffades i Salisbury i England 2008. Dokumentet tar sin 
utgångspunkt i en idé om att det sociala arbetets yttersta syfte är att stödja 

15 I ett parallellt forskningsprojekt använder jag en liknande modell. Forskningsprojektet 
”Kunskaps- och metodutveckling inom arbetsmarknads- och försörjningsstödsområdet i 
Norrköpings kommun” handlar om organisering och långsiktiga strategier för kunskaps- 
och metodutveckling inom det arbetsmarknadspolitiska området. Studiens övergripande 
forskningsfrågor är: Hur kan vi kritiskt förstå (kommunala) arbetsmarknadsinsatser och 
ekonomiskt bistånd i en kontext av samhällsförändring och hur kan vi kunskaps- och 
metodutveckla detta arbete?
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utsatta grupper och individer, och att detta syfte kan nås i högre grad med 
hjälp av praktikforskning. Denna tanke reflekteras i beskrivningen av prak-
tikforskning:

Practice research involves curiosity about practice. It is 
about identifying good and promising ways in which to help 
people; and it is about challenging troubling practice through 
the critical examination of practice and the development of 
new ideas in the light of experience. …. Practice research 
involves the generation of knowledge of direct relevance to 
professional practice and therefore will normally involve 
knowledge generated directly from practice itself in a 
grounded way (Salisbury Forum Group 2011, s. 5).

I det nyligen framtagna Helsinki statement är fokus tydliggjort mot långsiktig-
het och vad man kallar en robust utveckling:

Att uppnå social robusthet i praktikforskning kan innebära:
•  Dialog under hela forskningsprocessen
•  Spridning av forskningsresultat som forskningsstrategi
• Hänsynstagande till värderingar, känslomässiga och politiska  

dimensioner
•  Att vara strategiskt i att välja samarbetspartners
•  Validering av resultat i stora och externa nätverk
(Helsinki statement on social work practice 2013, min 
översättning)

Marthinsen and Julkunen (2012) betonar att det först och främst handlar om 
forskning vars problemställningar och ämne har med det sociala yrkesområdet 
att göra. Det handlar om sökande efter nya aspekter i socialt arbete som en 
praxis, för stöd till människor i livets olika skeden och svåra livssituationer. 
I praktikforskning avser man vanligtvis att det förekommer två slags aktörer, 
forskare och praktiker. Dessa i samarbete med varandra producerar den kun-
skap som behövs för en god praktikforskning. Praktikforskning 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 and Julkunen 2012, s. 172, min översättning) 

En naturlig koppling som förtydligar innebörden av praktikforskning är vad 
den danske forskaren Bent Flyvbjerg refererar till som vetenskapen om det 
konkreta (Flyvbjerg 2001, s. 57). Det är en kunskapsproduktion ”nerifrån-
och-upp”, eller ett forskningsområde inriktat mot processer och interaktioner.
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Uggerhøj (2011) menar att praktikforskningen ligger på ett kontinuum 
mellan ”traditionell” forskning i socialt arbete och praktikerforskning. Prak-
tikforskning skall ses som ett förhållningssätt och ett alternativ till traditionell 
forskning. Praktikforskning innebär interaktion mellan olika åsikter, intressen 
och behov. Komplexitet och dilemman är inneboende och utgör utmaningen 
för både praktik och forskning. Dessa utmaningar kan endast lösas i samar-
beten mellan praktik och forskning. Uggerhøj (2011) har skapat en modell 
för att illustrera processen och i min pågående studie använder jag begreppet 
praktikforskning och utgår från denna modell. 

Praktikforskning – en modell 
Praktikforskning representerar en medelväg mellan traditionell forskning i 
social praktik (som främst genomförs av forskare) och praxis forskning/prak-
tikerforskning (som främst genomförs av de professionella själva).

I Uggerhøjs modell representerar forskning om socialt arbete (den vänstra 
kolumnen) en mer traditionell forskningsansats. Praktikerforskning (den hö-
gra kolumnen) är forskning som fokuserar på verksamhetsfrågor och som styrs 
och utförs av praktiker och professionella inom forskningsfältet. Praktikforsk-
ning (figurens mellankolumn) avser forskning som fokuserar på samverkan 
mellan praktik och forskning.

Figur 1. Uggerhøjs model för praktikforskning. Källa: Uggerhøj (2012)16

16 Figur 1: modellen presenterades av Lars Uggerhøj vid The 2nd International Conference 
on Practice Research, 2012 in Helsinki (tillgänglig via http://blogs.helsinki.fi/practice-
research-conference-2012/program) och vid ett seminarium vid Linköpings universitet 
våren 2013. Se även Uggerhøj 2011, s. 53.

Theorizing Practice Research in Social Work

Research on social work Practice  research Practitioner Research

Research Practice

Research question Problem

Data collection Explanation

Analyses Reflection

Conclusion Action

Putting into perspective Improvement

New questions New problems
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 I Uggerhøjs modell visar kolumnen forskning om socialt arbete den 
traditionella forskningsprocessen och den högra kolumnen visar praktikens 
verksamhetsnära process med problem/utmaningar, förståelse av problemet, 
handling/åtgärd, förbättring och så vidare till nya problem och utmaningar i 
verksamheten. Den mittersta kolumnen visar interaktionen (se pilarna) alltså 
det som är praktikforskning. Praktikforskning ses som ett förhållningssätt 
eller den hela tiden pågående processen och ”förhandlingen” där forskarens 
forskningsstudie med dess faser möter verksamhetens frågor och utmaningar.

Praktikforskning inrymmer dels den traditionella forskningsprocessen. 
Dels ingår den i en interaktiv process med praktiken och dess verksamhets-
frågor och verksamhetsutmaningar. Samtidigt har praktikforskningen en egen 
position mellan forskning om socialt arbete och det sociala arbetets praktik. 
Jag uppfattar och tolkar praktikforskning som ett sammanlänkande förhåll-
ningssättet, som gör att forskarens frågor och forskningsdesign ges utrymme 
samtidigt som verksamhetens mer vardagsnära och omedelbara utmaningar 
och frågeställning tas på allvar och lyfts fram. 

Forskning med stöd av praktikforskning–ett exempel 
I mitt pågående forskningsprojekt, är huvudsyftet att studera organisering och 
långsiktiga strategier inom det kommunala välfärdsområdet. Det empiriska 
exemplet är kunskapsutveckling, med särkskilt fokus på införandet av en evi-
densbaserad praktik (EBP) i socialtjänsten, projektets frågeställningar är: 

• Hur ser det strategiska och långsiktiga arbetet ut och hur organiseras det 
kopplat till kunskapsutveckling och EBP i lokala socialtjänstpraktiker? 

• Hur ser det kontextuella sammanhanget, kopplat till samhällsföränd-
ring, ut?

• Hur tar den lokala praktiken emot, förstår och iscensätter den nu pågå-
ende satsningen på en evidensbaserad praktik i socialtjänsten? 

• Hur förstår och beskriver de professionella i verksamheterna kunskaps-
utveckling och begreppet EBP?

• Kan, och i så fall hur kan praktikforskning utvecklas som en resurs för 
kunskapsutveckling och samverkan mellan praktik och forskning?

Med Uggerhøjs modell om praktikforskning som utgångspunkt har jag skapat 
en översikt över den aktuella forskningsstudien (se figur 2). 

Översikten i figur 2 tydliggör hur forskarens arbete sker i faser (indelade i 
tid och i forskningsmoment) parallellt med verksamhetens vardagliga arbete 
och utveckling. I översikten har jag försökt tydliggöra praktikforskning som 
en interaktiv forskningsprocess med återkommande gemensamma reflektio-
ner 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. Översik-
ten utgör därmed ett verktyg i dialogen och under forskningsprocessen.
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I det första steget (fas 1) är det viktigt att tydliggöra olika intressen, för-
hoppningar och förväntningar hos olika parter (forskare och praktiker). Dia-
logen 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 forsknings-
projekten. 

Kommande faser i det aktuella projektet är i dagsläget ännu inte helt pla-
nerade men de skall ske via samma spiral och processtänkt som Uggerhøjs 
modell (figur 1) beskriver och successivt innebära implementering av ny kun-
skap och vidare verksamhetsutveckling.

Avslutande diskussion
I den statliga utredning som utgjorde basen för de nuvarande ambitionerna 
att utveckla en evidensbaserad praktik i socialtjänsten (SOU 2008:18), fanns 
starka argument för att en sådan utveckling förutsätter investeringar i utbild-
ning, forskning samt organisation. Inte minst ansågs att det var nödvändigt 
att stärka socialarbetaren som en ”forskare inom praktiken”, man citerade 
Bengt Börjeson:

Genom att försumma reflektion och dokumentation 
för att samla erfarenheter, har den sociala praktiken 
försummat möjligheter till kunskapsuppbyggnad. Nästa 
steg i utvecklingen av det sociala arbetets profession måste 
innebära att man tar socialarbetaren som kunskapssökare i 
anspråk (Börjeson 2006, s. 39–40).

 
 
 
 
 

Praktikforskning 
Forskning i socialt arbete      

   Praktikerforskning/ verksamhetsutveckling
     
     

 
forskning    Praktik/ledningsgruppen => verksamheten 
 
FAS 1,  hösten 2013 
forskningsdesign                     verksamhetsfrågor  
fältarbete, datainsamling, presentation och dialog   
 
FAS 2, hösten 2013 
fältarbete, datainsamling   reflektion, dialog  
analys, fortsatt forskning                    verksamhetsutveckling, nya frågor  
 
FAS 3, 2014 
fältarbete, datainsamling 
analys, resultat  reflektion, dialog                  verksamhetsutveckling 
fortsatt forskning 
 
FAS 4, 2014 
analys, slutsatser,   reflektion, dialog                  fortsatt verksamhetsutveckling 
presentation forskningsresultat   implementering  
 
Figur 2: översikt, forskningsansats 
 Figur 2. Översikt, forskningsansats. Källa: Uggerhøj 2012; 2013. 
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Den stora satsningen på kunskapsutveckling inom socialtjänsten är iscensatt. 
Trots den stora satsningen har detta diskuterats i termer av att vara ett riskpro-
jekt (Denvall och Johansson 2013; Johansson 2013). Det är i dagsläget inte 
tydligt om denna satsning kommer att utgöra en kunskapsutveckling inom 
socialtjänsten och inte heller om satsningen kommer att vara till nytta för 
brukaren.

Som jag beskrivit finns det ett stort och viktigt kunskaps- och utvecklings-
behov inom socialtjänsten, men den statliga satsningen är otydlig och har 
ännu så länge en svag lokal förankring. Mycket fokus ligger idag på nationella 
kampanjer av olika slag och den regionala nivån tycks ägna sig åt att söka 
medel (som staten lyser ut) snarare än att bygga stödstrukturer för att lång-
siktigt försörja länen med ett praktiskt verksamhetsstöd och vara en arena för 
lokala och regionala strategier inom välfärdsområdet, vilket var statens och 
SKLs uttalade mål. Jag menar att det finns ett behov av att förskjuta fokus, 
från föreställningar om att det skulle vara möjligt att implementera en evi-
densbaserad praktik på liknande sätt som man introducerar användningen av 
enskilda metoder eller arbetssätt, till att istället försöka skapa förutsättningar 
för verksamhetsutveckling och lärande. 

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 och Fisher 2008). Med denna text och pågående forsk-
ningsprojekt där jag använder praktikforskning hoppas jag sålunda bidra till 
kunskapsutveckling och mer långsiktigt och robust samarbete mellan praktik 
och forskning.
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