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Abstract

Title: Knowledge-based Social Work. BBiC – A project for knowledge and
competence development in Helsingborg.

Author: Shari J Granlöf

Purpose: The purpose of this paper is to explore the concept of knowledge-based social
work as exemplified by the project Barns behov i centrum (BBiC).

Questions: What are the central concepts of knowledged-based social work? How has
BBiC, identified as a ’knowledge project,’ developed? How do social workers
understand knowledge development efforts?

Method: Explorative case study (interview, litterature study and survey study).

Conclusion: Important concepts are identified, including knowledge-based social work,
competence, knowledge and learning. Two discourses are evident: evidence-
based practice and reflective practice. Applying a contextual  model of analysis,
this report identifies processes of strategy formation as expressed in the BBiC
project. BBiC is seen as a proponent for an evidence-based practice, with strong
influences of prescriptive design. Social workers are keenly aware of the design
of BBiC in relationship to practice methodology. A common vocabulary is
needed, which would enable them to actively participate in public discussion.

A dynamic flow of information between research, education and practice and an
openness to the needs of social workers is regarded as imperative in establishing
a knowledge-based field.

Key words: kunskapsbaserad socialtjänst, kunskaps- och kompetensutveckling,
evidensbaserad praktik, medvetandegörande praktik, projektstrategi.
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Förord

Jag vill tacka mina medarbetare för alla värdefulla bidrag. Utan Er hade uppsatsen inte
kommit till stånd. Nu när sista tecknet är satt på plats ser jag fram emot Era synpunkter.

Tack även till ’my gal Friday’ för språkkorrigering.

Det hör till studerandekulturen att tacka för bra handledning. Främst har denna varit en
medvetandegörande, reflekterande process. När julen närmade sig blev den, på begäran och
efter tyst förhandling, något mer instrumentell. I tried…och jag är innerligen tacksam för allt
råd och stöd.

Helsingborg januari 2001
Shari J Granlöf
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1 Inledning

1.1 Problemformulering
Debatten pågår. Kring yrkesverksamma socionomer och socialarbetare svävar begreppet "en
kunskapsbaserad socialtjänst”. Som ett led i socionomkårens kunskaps- och yrkesutveckling
kommer debatten om en kunskapsbaserad socialtjänst. Diskussionen om en kunskapsbaserad
socialtjänst och på vilket sätt den berör vår yrkeskår, avseende våra kunskaper i förhållande
till våra arbetsuppgifter, är spännande – och ibland skrämmande – att följa. Mina egna tankar
har fokuserat på en djupare förståelse för vad det kan vara, som gör att vuxna inspireras till
fortsatt lärande under arbetslivet samt hur ledarskapet förmår vuxna att vilja lära mer och lära
om.

För att kunna åstadkomma en mer systematisk kunskapsutveckling inom socialtjänsten har
Socialtjänstkommittén i sitt delbetänkande Kompetens och kunskapsutveckling inom
socialtjänsten framhållit det nödvändiga samspelet mellan forskning, utbildning och praktik.
(SOU 1995:58) I september 1999 fick Socialstyrelsen i uppdrag

/../ att utforma ett förslag till program för nationellt stöd till
kunskapsutvecklingen inom socialt jänsten. Syftet är att skapa en
struktur för systematiskt kunskapsuppbyggande och effektiv
informationsspridning så att socialtjänstens insatser i större
utsträckning kan baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet.
(Regeringskansliet, 1999-09-23, s2)

Uppdraget till Socialstyrelsen har gjort ämnet dagsaktuellt, men som företeelse har behovet av
en systematisk kunskapsutveckling inom socialtjänsten sina rötter i sextiotalets
socialtjänstutredning. Alltsedan dess har statliga utredningsuppdrag plockat upp samma tråd.
Under nittiotalet bidrog Kommunförbundet, ett växande antal FoU-enheter och universiteten
aktivt till att driva arbetet med lärande organisationer och forskningsprogram. 1998
förtydligades Socialtjänstlagen i detta avseende genom införandet av den s k
kvalitetsparagrafen (7a § SoL). Här understryks att ”.. det skall finnas personal med lämplig
utbildning..”. Enligt en debattartikel, gemensamt skriven  av Socialstyrelsens generaldirektör
och dess överdirektör för sociala frågor, ger paragrafen kommunerna i ”.. uppgift och ansvar
att utveckla en socialtjänst, som i praktiken vilar på väl beprövade metoder och stor
kunskap…”. (Wigzell och Petersson, internet)

Ett projekt titulerat Kunskapsbaserad socialtjänst etablerades av Socialstyrelsen i december
1999. En del av uppgiften till Socialstyrelsen är, att föreslå hur personalen i den kommunala
socialtjänsten i större utsträckning skall engageras i kunskapsbildningen samt, hur gruppen
skall få ta del av ny kunskap och ges möjligheter att använda den i sitt praktiska arbete. Det
framväxande kunskapssamhället ställer allt högre förväntningar på den enskilde individen
vilken ständigt står inför nya krav att lära mer, lära nytt samt att lära om. Det som eventuellt
gör socialarbetarnas situation unik är, att det är en yrkesgrupp som möter människor i en
offentlig organisationsmiljö. Det förslag till ett nationellt stöd för kunskapsutveckling för
socialtjänsten som kommit för debatten om en kunskapsbaserad socialtjänst vidare. Vad
menas egentligen? Hur, och ur vilka perspektiv, betraktas det sociala arbetet?
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Tidningarna Socionomen och SSR-tidningen har under den senaste tiden varit ett forum för
debatt kring socialtjänstens metodik och grunder enligt vilka det sociala arbetet bedrivs.1

Nyckelord som kunskapsbildning, kompetensutveckling, lärande, kvalitetssäkring, m fl
används flitigt.

Medan diskussionen fortgår, har Socialstyrelsen haft en central roll i stimulansen för
kunskaps- och kompetensutveckling inom socialtjänsten. Arbetet med barn och ungdom är,
bland socialtjänstens mångfald av uppgifter, ett område som står i fokus. Exempel på hur den
kommunala socialtjänsten agerar för att utveckla en kunskapsbaserad socialtjänst finns i ett
kvalitetssäkrings- och metodutvecklingsprojekt, med fokus på socialt arbete med barn och
ungdomar. Barns behov i centrum (hädanefter förkortat BBiC) kan ses som ett
kunskapsprojekt, som har till syfte att ”.. systematiskt och långsiktigt utveckla kompetens och
kvalitet samt bidra till kunskapsuppbyggnad och verksamhetsutveckling”.  (Bergman,
Projektplan 2001, s3) Den som skall kunskaps- och kompetensutvecklas är socialarbetaren,
som är satt att utreda, planera och utvärdera det sociala barnavårdsarbetet. BBiC-projektet
iscensättes nu i sju kommuner i landet med stöd från Socialstyrelsen. Bland de försöks-
kommuner som har antagits till projektet är, Helsingborgs stad.

1.2 Syfte
Syftet med projektet är, att undersöka införande av en kunskapsbaserad socialtjänst genom det
lokala projektexemplet, Barns Behov i Centrum (BBiC).

1.3 Frågeställning
• Vilka begrepp är centrala när en kunskapsbaserad socialtjänst diskuteras?
• På vilket sätt har kunskapsprojektet BBiC utvecklats?
• Hur uppfattar medarbetargruppen kunskapsinsatserna?

1.4 Avgränsningar
Undersökningen begränsas i tid till att omfatta sommaren 2001 till och med tidig höst 2001,
då den empiriska datainsamlingen avslutades. I Helsingborgs stad begränsas studien vidare till
att omfatta medarbetarna i arbetsgrupperna på Barn– och Ungdomsstyrelserna Norr och
Söder, under undersökningsperioden. Inför detta arbete har jag definierat ett antal begrepp i
förhållande till uppsatsarbetet, vilka presenteras härnäst.

1.4.1 Socialtjänst
Med socialtjänst avses individ- och familjeomsorgen, den kommunala förvaltningsmyndighet
som har att ta ställning till frågor som rör ett barns bästa i vårdnadshänseende. Specifikt, i
detta arbete, menas Barn- och Ungdomsstyrelsen Norr samt Barn- och Ungdomsstyrelsen
Söder, vilka båda är utförarstyrelser i Helsingborgs stad, och arbetar på uppdrag av Skol- och
Fritidsnämnden (tillika socialnämnden). Uppdraget är lika för båda utförarstyrelserna. Att

                                                                
1 Här refereras specifikt till utgåvorna Socionomen 8, 2000; 2, 2001, 3, 2001; 4, 2001; 6, 2001;  SSR-tidningen
7/2001. Flera artiklar finns, såväl i dagspressen som i andra fack- och organisationstidningar för den
intresserade.
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notera är, att varje utförarstyrelse internt är uppdelad i olika arbetsgrupper.2 I texten förkortas
dessa organisationer BuS Norr respektive BuS Söder.

1.4.2 Medarbetare
Med medarbetare avses socialsekreterare, som har till uppgift att bedöma och genomföra
adekvata insatser för barn och ungdomar inom socialtjänsten i Helsingborgs stad.
Medarbetaren kan vara utbildad socionom, socialpedagog eller representeras av annan
akademisk utbildning eller grundutbildning. I texten används socialarbetare, socialsekreterare
och medarbetare synonymt.

1.4.3 Medarbetarperspektiv
Att utföra socialt arbete riktat mot barn och ungdomar, med ofta svåra livserfarenheter, är
ansvarsfulla och komplicerade uppgifter. Man har kämpat med att definiera och avgränsa
praktikområdet socialt arbete sedan forskningsämnet inrättades i Sverige i slutet av 1970-talet.
(Dellgran och Höjer, 2000, s18) Det sociala arbetet blir inte bara ett område att betrakta som
relaterat till juridiska eller metodiska frågor, eller kvalitetssäkring. Det blir också ett område
relaterat till organisationen och dess medarbetare. I det senare träder ett delvis pedagogiskt
problem fram, där kritik av grundutbildningen för socialsekreterare (i synnerhet socionomer)
respektive fortbildning och kompetensutveckling förekommer. Delvis omfattas även det mer
abstrakta i socialtjänstens verksamhet samt de individuella medarbetarna. Med detta menas
socialarbetarnas förhållningssätt, moraliska och etiska frågor, vidare deras syn på sitt
praktiska arbete, syn på forskning och forskningssamhället m m.

Med undantag för uttalanden som kommer kollektivt, exempelvis från fackligt håll, saknas ett
större deltagande från medarbetarna i den offentliga verksamhetens diskussioner. Genom att
välja ett medarbetarperspektiv i denna uppsats vill jag få tillgång till det sociala arbetets
praktiker, deras berättelser och upplevelser om det som pågår på fältet.

1.5 Fortsatta framställning
Uppsatsen fortsätter med att beskriva använd metod, metodval och metodkritik. Efterföljande
avsnitt presenterar projektet BBiC i Helsingborgs stad genom en historisk tidslinje. Sedan
följer centrala begrepp som återkommer när diskussionen om en kunskapsbaserad socialtjänst
äger rum. Avsnitt 5 beskriver använd teori i en analysmodell. Resultaten och analysen av
studien återges i kapitel 6 respektive 7. Ett antal kommentarer avslutar uppsatsen.

                                                                
2 BuS Norr består av arbetsgrupperna Slussen, Utredningssektionen, Uppföljningssektionen/Paddington och Fält-
och Familjesektionen. BuS Söders verksamhet indelas i Mottagningen, Utredningsgruppen, Barngruppen 1 och 2
samt Ungdomsgruppen. Socialjouren som arbetsgrupp organisatoriskt tillhör BuS Söder men deras uppdrag
gäller hela kommunen.
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2 Metod

Om människor definierar situationer som verkliga, så blir också
konsekvenserna verkliga. (Thomas, W.I & Thomas, D.S., 1928 i
Andersson, 1985, s15)

Intresset växer, men ytterst sällan har tidigare forskning fokuserats på den svenska
socialarbetarens kunskapsbas och kunskapsutveckling överlag i den offentliga förvaltningen.
Detta arbete har undersökt socialsekreterarens upplevelse av en kunskapsbaserad socialtjänst i
förhållande till kunskapsprojektet BBiC.

2.1 Explorativ fallstudie
Det finns olika metoder att tillgå när man önskar en viss typ av information. För denna
uppsats är det upplevelserna som har varit av intresse. Jag har valt att närma mig området med
hjälp av en explorativ fallstudie. Till stöd i utformning av fallstudien har jag som referens
använt Yin (1989) och Robson (1993). Därutöver har handledning spelat en viktig - om än
punktvis och intensiv - roll.

Jag har specificerat att fallstudien är explorativ. Då jag i undersökningen har avsett att
studera, hur socialarbetarna upplever sin kunskaps- och kompetensutveckling i förhållande till
BBiC som kunskapsprojekt, har en explorativ utgångspunkt bedömts vara den mest lämpliga.
Jag upplever mig vara relativt naiv i förhållande till mina dagtidskollegors uppfattning om
BBiC som kunskapsprojekt, samt i viss mån, även deras konkreta arbete med barn och
ungdomar. Med hänsyn till detta, menar jag, att utforskningen inom området måste få forma
studien allt eftersom undersökningen fortskrider. Flexibilitet har varit inbyggd i studien och
tillmäts en stor betydelse i uppsatsarbetets design.

Socialarbetaren betraktas som deltagare i studien och inte enbart som studieobjekt.
Perspektivändringen är viktig att framhäva eftersom jag har eftersträvat ett skifte i
maktförhållandet mellan den som undersöker och den som är föremål för undersökningen; att
göra medarbetarna till deltagare i undersökningen. Genom detta ville jag sätta yrkespraktiker
och deras erfarenheter i centrum. Detta är en viktig skillnad för mig; att se en möjlig
samverkan mellan akademi och praktik som frångår en mer traditionell syn på vetenskapens
överordnade uppdrag att fylla på med kunskap hos yrkespraktiker.

Jag har valt att bygga fallstudien på en litteraturstudie samt frågemetod såväl i form av
intervju som enkätundersökning.

2.1.1 Min roll som insider
Som socionom och socialsekreterare, anställd på Barn- och Ungdomsstyrelse Söder i
Helsingborg, kom jag att bli intresserad av BBiC i egenskap av kunskapsprojekt och
kunskapsinstrument. Sommaren 1999 började jag som timanställd på Socialjouren i
kommunen. Socialjouren tillhör, organisatoriskt, BuS Söder samtidigt som uppdraget omfattar
akut socialt arbete med barn och ungdomar i hela Helsingborgs stad. Under hösten 1999 knöts
jag något mer regelbundet till kvälls- och helgtjänst. För medarbetarna på dagtid var jag
främst en socionom representerad av mitt arbete i form av en underskrift eller en röst i
telefonen. Emellertid, som en historielös nyanställd i kommunen och med ett likartat
samarbete till både utförarstyrelserna, upplevde jag mig vara medarbetare på både BuS Söder
och BuS Norr.
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Allteftersom kollegor har samtalat kring BBiC samt att jag har blivit mer långvarig i
kommunen, har jag bekantat mig med BBiC – om än på ett fragmentariskt sätt. Därför
upplevde jag att BBiC var något av ett mysterium. Projektet väckte mitt intresse utifrån dess
omfång och inverkan på verksamheten och medarbetarna. Detta utan att jag egentligen förstod
projektet i sig, dess grunder och förutsättningar, ledarskapet, bredd, djup m m.

Jag har haft min egen roll som socionom, medstuderande och kollega i åtanke under
uppsatsarbetets gång. Som socionom anställd inom Helsingborgs stad, har jag haft egna
hypoteser kring BBiC i egenskap av projekt och som kunskapssatsning. Som socionom
överlag har jag funderingar kring den diskussion som förs om, på vilket sätt den kommunala
socialtjänsten kan förbättras och utvecklas genom införandet av en kunskapsbaserad
socialtjänst. Jag har försökt att bli varse på vilket sätt min insider förankring och kunskap –
eller brist härav - kan ha påverkat uppsatsarbetet.

Bland mina kollegor – intervjukandidaterna och enkätdeltagarna - var två personer tillika
medstuderande när teoridelen av min magisterkurs pågick. Vid intervjutillfället pekade
ytterligare en intervjukandidat, något genant men skrattande, på sin bokhylla där jag kände
igen ett antal bokryggar. Magisteruppsatsen för honom var inte heller en färdig produkt.
Andra som jag har mött under arbetets gång var på tröskeln till höstterminens teoretiska
magisterstudier eller hade tidigare genomfört magisterkursen. I detta hänseende skapade
insider rollen, i form av en delad referensram, en trygghet grundad på ett förtroende
studiekollegor emellan.

När man skall genomföra en fallstudie kan det innebära både för- och nackdelar att i egenskap
av medarbetare/undersökare vara en insider. Jag har upplevt en oerhörd öppenhet och
nyfikenhet från mina medarbetare vad avser att delta i intervjuer och enkätundersökning.
Trots detta kan man svårligen komma ifrån, att det har funnits en underliggande fråga av "vart
tar mina uttalanden/skriftliga kommentarer vägen"? I synnerhet när man har uttalat sig ”off
the record” för att öka min insikt i projektets förutsättningar och gång. Robson talar om en
frihet, alternativt en rädsla för myteri i detta hänseende. (s297-300) Jag har försökt att på ett
etiskt riktigt sätt ta tillvara den frimodighet, som mina medarbetare visat, och jag har varit
mån om att bemöta uppkomna frågetecken gällande hantering av uttalanden, eventuellt
igenkännande av handstil m m. När jag har använt de informella informations- och
upplevelseutbytena kollegor emellan, så kallat ”fikasnack”, har jag medvetet frångått att citera
specificerade individer.

I egenskap av intervjuare upplevde jag en svårighet i att hålla uppsatsens brännpunkt i fokus i
förhållande till mina intervjukandidater. Trots en skärpt beredskap, har jag tidvis kommit så
nära att jag har tappat mina frågor i projektets komplexitet. Som analytiker har arbetet
inkluderat en kontinuerlig reflektion gentemot mig själv i egenskap av insider. Att lämna
rollen som medarbetare för att stiga in i rollen som intervjuare/undersökare har stundtals varit
en prekär uppgift. Sedan har jag levt med medarbetarnas och organisationens frågor om hur
det går, vad jag har kommit fram till och när det är färdigt. Att dra slutsatser om de egna
medarbetarnas upplevelser är förenat med vånda. Handledningen har då varit betydelsefull.

Arbetet har gjorts som en del i magisterkursen i socialt arbete vid Lunds universitet. Trots min
koppling till Helsingborgs stad har inget uppdrag från dem funnits. Ej heller har ersättning
från kommunen utgått.
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2.2 Litteraturstudie
I syfte att skapa en scen, på vilken det sociala arbetet utspelas, har en litteratursökning/–studie
gjorts. Nyckelord som vuxenpedagogik, arbetsplatsutbildning, offentlig organisation, sociala
system, metodutveckling, kompetensutveckling och kunskapsbaserad socialtjänst har använts
i informationssökningen.

I stället för att lägga snäv fokus på litteraturen som en akademisk källa till teoretiska och
metodiska sanningar har jag velat använda litteraturen som en ”/../ bakgrundsresurs…”.
(Robson, s23) Ett antal rekommenderade texter har utgjort stommen i arbetet:
Kunskapsbildning, akademisering och professionalisering i socialt arbete av Dellgran och
Höjer, Kompetensutveckling i offentlig verksamhet  av Ellström och Kock, Viljen vi veta, viljen
vi förstå… Kunskapsbildning inom socialtjänsten av Denvall, och Case Study Research:
Design and Methods av Yin. Socialstyrelsens material har hämtats från internet alternativt
rekvirerats. Vidare har internt arbetsmaterial från Helsingborgs stad använts som resurs. Inte
minst har kursmateriel från denna kurs och tidigare genomgångna kurser vid universitet,
facklitteratur samt referenslistor i relevanta böcker utgjort bra källor att ösa ur.

2.3 Intervju
2.3.1 Val av intervjupersoner
Inte bara vem utan även på vilket sätt deltagarna väljs ut är av vikt. Inledningsvis var jag i
behov av information om BBiC-projektet. Baserat på detta gjordes initialt ett strategiskt urval
av informanter som var kända för mig. Val av därefter följande intervjupersoner kan beskrivas
som ett snöbollsurval. Med detta menas att nyckelpersoner identifierar andra personer av vikt
för insamlande av information och data. Metoden öppnar studien till det explorativa, när det
gäller att identifiera strategiska personer, involverade i BBiC.

Totalt har 11 personer intervjuats. Inledningsvis har jag rådfrågat en lärare vid
Socialhögskolan i Lund, för att ta tillvara befintlig kunskap om den sociala barnavården i
Sverige. På nationalnivå omfattas Socialstyrelsen, representerad av den vars uppdrag i BBiC-
projektet omfattar kommunimplementering och formuläranpassning. Slutligen har en av
forskarparet som har fått uppdrag att följa BBiC på riksplan, intervjuats.

Lokalt har BBiC projektledaren och -utredaren, verksamhetschef på BuS Norr jämte samtliga
tre BBiC-utbildare intervjuats. För att bredda det historiska perspektivet har två personer
kopplade till det tidigare Dartingtonprojektet intervjuats. Ett antal personer, av informanterna
identifierade, har valts bort. Trots att dessa personer ansågs vara viktiga i den historiska
beskrivningen av Dartington, begränsade jag den historiska informationsinsamlingen till
redan intervjuade personer.

2.3.2 Kritik av urvalsmetod
Svagheten i metodvalet har gjort, att jag kan ha missat några nyckelpersoner. Dels har ett
urval gjorts bland alla de namn som framkom genom intervjupersonerna, dels har vissa
personer inte nämnts eller nämnts mycket sent i intervjuprocessen. Med fokus på BBiC i
egenskap av kunskapsprojekt är bortfallet av verksamhetschefen på BuS Söder samt
ordförande i Skol- och fritidsnämnden att observera. Orsaken till detta är semesterledighet
under intervjuperioden. Gruppledarna har inte heller formellt intervjuats, vilket får ses som en
svaghet i urvalsmetoden och, möjligtvis, studien. Värt att notera är dock, att endast en
intervjukandidat identifierade gruppledarna som nyckelpersoner. Detta skedde vid slutet av
intervjuomgången, varför tiden bedömdes vara för begränsad för fortsatta intervjuer.
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2.3.3 Procedur
Initialkontakt med intervjukandidaterna etablerades via e-mail och i vissa fall konstaterades,
att vederbörande var på semester. Uppföljande telefonsamtal ägde rum för besvarande av
eventuella frågor och bokning av telefon- eller intervjutid.

Intervjuerna har varit ostrukturerade men med en relativt hög grad av standardisering. Ett
antal frågeområden identifierades i syfte att rikta intervjuerna. Preciserade frågeställningar
undveks för att inte låsa intervjupersonerna. (Se Intervjuguide, bilaga 1.)

Intervjuerna utformades som en diskussion mellan den intervjuade och mig. Intervjuerna
varierade i tid; mellan 15 minuter upp till 2 timmar. Tiden har varierat utifrån vilka
frågeställningar som bedömdes vara relevanta för respektive intervjukandidat. Vissa
intervjuer ägde rum per telefon, andra genomfördes i café- alternativt arbetsplatsmiljö. Åtta
intervjupersoner bad om att få frågeställningarna i förväg. Frågeområdena översändes per
e-mail. Tre intervjuer genomfördes spontant i samband med att intervjupersonen kunde nås
per telefon och hade utrymme för att tala med mig omgående.

Anteckningar fördes under varje intervju. När det var möjligt, och i överenskommelse med
informanten, spelades intervjuerna in på bandspelare. Eftersom flera intervjuer genomfördes i
tät följd, blev renskrivningen fördröjd. Intervjuerna skrevs inte ut verbatimt utan
tematiserades och relevanta citat antecknades. Tre personer bad att få se en skriftlig
sammanställning över hur uttalandena under intervjun hade uppfattats. I dessa fall skrevs
anteckningar respektive inspelning ut och översändes till vederbörande per e-mail. På begäran
samtalade jag med en intervjuperson på nytt, då denne ville förtydliga viktiga detaljuppgifter.

Jag har uppfattat att informanter, vars uttalande går att identifiera, samtycker till att citat
används. Skriftligt samtycke har ej inhämtats.

2.3.4 Kritik av procedur
Sådana felaktigheter som misslyckade bandinspelningar, ledande frågor, komplexa frågor
o s v torde vara borttränade, innan man ger sig in i ett sådant arbete, men jag har sannerligen
trampat på ett antal minor längs vägen. Bakgrundsljud har motverkat renskrivning och ibland
har jag helt enkelt misslyckats med bandspelarens eller datorns tekniska finesser. I dialog med
intervjukandidaterna har frågorna ibland växt. I bearbetning av materialet har jag upptäckt
sekvenser där intervjupersonen fick välja vilken del av en fråga de skulle besvara. Genom att
delfrågor emellanåt fick upprepas har tiden i intervjusammanhang inte alltid använts effektivt.

2.4 Enkät
2.4.1 Val av enkätdeltagarna
Socialsekreterarna anställda inom tidigare definierade arbetsgrupperna på BuS Norr och BuS
Söder blev ombedda att delta i enkätundersökningen. Vid enkätundersökningens
genomförande omfattades 77 medarbetare.

Personal, anställda som socialsekreterare/BBiC-utbildare eller gruppledare i respektive
utförarstyrelse/arbetsgrupp valdes bort från samplingen. Avgränsningen i undersökningen
avseende dessa personers deltagande grundas på deras uppfattade dubbelroll som verksamma
socialsekreterare och/eller i någon mån som ansvariga för implementeringen av BBiC.
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Familjerätts-, Familjehemsenheternas anställda valdes också bort från undersökningsgruppen.
Detta utifrån att baspersonalen på BuS:arna beskrivs som de aktiva i projektet medan dessa
enheters deltagande beskrivs som observerande eller medföljande.

2.4.2 Bortfall av deltagare
Sammanlagt 70 personer av möjliga 77 besvarade enkäten. I sista stunden har en sjukskriven
medarbetare tillfrisknat och översänt enkäten. Trots avslutad insamlingsperiod har svaren
tillförts övriga resultaten. Totalt antal tjänster inom respektive utförarstyrelse är högre än vad
reflekteras i studien. Förutom tidigare nämnd avgränsning, förklarades fenomenet av en av
gruppledarna med att en tjänst under undersökningsperioden var tillsatt med en nyanställd
tjänsteman, som ännu ej tillträtt tjänsten. Övriga bortfallet förklaras genom att en medarbetare
påbörjade en tjänstledighet och en socialsekreterare avböjde med hänvisning till tidspress.
Fyra enkäter föll bort utan känd orsak.

Därutöver har enstaka påståenden lämnats utan svar eller har svaren varit ogiltiga då de inte
har kunnat tolkas. Totalsumman i redovisning av vissa svar faller därför under rapporterade
antal besvarade enkäter.

2.4.3 Procedur
Mitt mål har inte varit att skapa en objektiv sanning eller att fastställa kausala förhållanden
kring vad som krävs för att uppnå den offentliga sektorns vision om en kunskapsbaserad
socialtjänst. Snarare har målet varit att bredda och fördjupa min förståelse genom att
utforska värderingar, upplevelser och tolkningar hos socialtjänstens medarbetare. Med detta
som utgångspunkt arbetade jag fram en enkät liknande en s k summated rating, eller
Likertskala med färdiga svarsalternativ. Bruk av enkät motiveras även utifrån att
undersökningen skulle omfatta ett större antal personer (cirka 80) under en begränsad tid.
Enkäten är en relativ enkel men rättfram metod. Enkäten togs fram med hjälp av, och
synpunkter ifrån, handledaren. (Se bilaga 2, Enkät.)

Av intervjuerna identifierades ett antal kodbegrepp: struktur, arbetsmetod, kontroll - tillsyn,
deltagande - demokrati - frivillighet, värderingar - sätt att tänka, ledningsfråga,
utvärderingsbar. Dessa begrepp omformulerades till enkätpåståenden.

Jag ville veta, hur viktig varje fråga var, dels i medarbetarnas praktiska vardag och dels i
vilken utsträckning de var nöjda med de faktiska förhållandena i utvecklingen med BBiC som
kunskapsprojekt. Genom att kombinera dessa båda bedömningar skulle det vara möjligt att
pejla BBiC som kunskapsprojekt.

Datainsamling av enkätmaterial pågick under en treveckorsperiod, veckorna 34-36, hos
socialsekreterarna på BuS Norr och BuS Söder. Majoriteten av enkätundersökningarna fylldes
i under min närvaro vid de olika arbetsgruppernas personalmöten och återlämnades därefter
direkt till mig i förseglat kuvert. Storleken på respektive arbetsgrupp varierade mellan 2 och
15 personer. Samtliga enkätsvar var anonyma. Via löpnummer säkrades antalet enkäter, som
besvarades per grupp, och på så sätt kunde bortfallet identifieras och bearbetas. Till 25
socialsekreterare, som ej var närvarande vid dessa möten alternativt jag inte hade möjlighet att
deltaga, skickades enkäten med ett bifogat svarskuvert. I syfte att motverka bortfallet tog jag
kontakt med relevanta deltagare per telefon. Härutöver skickades ytterligare ett missiv med
ännu ett exemplar av enkäten och portosvarskuvert till de personer, som ej kunde nås per
telefon. Postenkäten besvarades av 20 medarbetare.
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Tre missiv skrevs. Breven var lika med smärre förändringar beroende på sammanhanget.
Relevant missiv bifogades enkäten beroende på huruvida jag fick möjlighet att delta i ett
gruppmöte för att lämna ut/samla in enkäten eller om enkäten hanterades per post. Ytterligare
ett missiv skickades som ett uppföljningsbrev. (Se bilaga 3, Missiv.)

2.4.4 Kritik av procedur
Att administrera enkäten på nämnda sätt ökade troligtvis deltagarantalet i undersökningen.
Förutom detta hade jag förmånen att bli uppmärksammad på frågor, som visade sig vara
mindre bra, samt respondenternas spontana uttalanden och mimik under tiden enkäten fylldes
i. Bland annat fick jag tillfälle att möta medarbetarnas oro över huruvida de kunde anses vara
lämpliga att delta i enkätundersökningen. Grad av deltagandet i/implementering av BBiC har
varierat bland de olika arbetsgrupperna. Vissa av medarbetarna gav intryck av att uppleva
enkäten som en kunskapskontroll. Andra, främst nyanställda, upplevde en osäkerhet om de
skulle deltaga eller inte med tanke på att de ännu inte ’kunde’ BBiC. En triangulering,
ytterligare djupintervjuer som uppföljning till enkätundersökningen, hade kunnat skapa ett
forum för fler upplevelser. Tidsramarna har dock satt gränser för fortsatt materialinsamling.

Nackdelar med att vara närvarande under tiden enkäten besvarades har varit, dels en upplevd
tidspress då enkäten fylldes i som ett moment i ett personalmöte, dels socialsekreterarnas oro
över att på något sätt kunna identifieras. Tidsvariabeln samt en eventuell efterföljande
diskussion i arbetsgrupperna har kunnat påverka de medarbetare, som har svarat via
postenkäten.

Synpunkter från handledaren har tillskrivits ett stort värde. Emellertid är det jag som har valt
enkätmetod som instrument och utformat den slutliga versionen. En medvetenhet om att
uppsatsarbetet också skall fungera som ett inlärningstillfälle för mig har fött fram mod att
testa enkäten för att reflektivt analysera dess riktighet. Antal påståenden i enkäten har skapat
ett stort material. Möjligen kan det uppfattas som mer inriktat på bredden i frågeställningen än
en fördjupning i ett begränsat delområde av BBiC.

2.4.5 Datahantering
I bearbetningen av besvarade enkäter gjorde jag en manuell sammanställning. Det upptäcktes
snart icke vara den smidigaste vägen, varför jag först fick en snabbkurs i ett enkelt statistik-
program, för att i elfte timmen även bekanta mig med datorprogrammet SPSS i ett försök att
samla informationen i någon slags ordning genom att skapa bilder, diagram, o dyl. En manuell
bearbetning i kombination med en snabbkurs i datorstödjande programvara har introducerat
en felmarginal som, trots allt, bör vara försumbar.

En kvalitativ fallstudie innebär inte sällan att mängden insamlat material överskrider det som
skall brukas för att besvara frågeställningen. Intervjumaterial och svar till påståenden som i
efterhand har sorterats bort redovisas ej.

2.4.6 Kritik av enkätmetod
Under de bästa förutsättningar bör det göras en pilotstudie, där en representativ sampling av
respondenter exponeras till ett antal tänkbara påståenden för att sedan välja ut de påståendena
med högsta korrelationsvärde till den färdiga skalan. (Robson, 1993, s257) Möjligheten att
utföra en sådan pilotstudie begränsades av tidsramarna och ambitionerna för detta arbete.

Även när en pilotstudie har genomförts, finns en stor nackdel med att använda en enkät som
instrument för datainsamling av kvalitativ art.  Konstruktionen av påståenden kräver ett
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skickligt hanterande av metoden för att den interna validiteten, d v s att enkäten samlar in den
efterfrågade informationen, upprätthålls. En besvärande osäkerhet existerar om vad som
egentligen menas och varje respondent tolkar enkätens påståenden.

2.5 Kritik av metodval
Den inbyggde flexibiliteten i projektdesignen har fått stort spelrum. Jag har därför fått arbeta
om och revidera den ursprungliga projektplanen, om inte från början så åtminstone i
fundamenten. Flexibiliteten har även bidragit till att studien har vuxit och ibland överstigit
sina gränser. Detta har lett till en försening i material presentationen, d v s den färdiga
uppsatsen. Resultaten av en studie är en färskvara och en försening i presentationen av den
färdiga fallstudien är olycklig. Med detta menar jag att BBiC-projektet har fortskridit under
datainsamlingen och -bearbetningen. Förändringar sker löpande. Ändock hoppas jag att det
förestående arbetet kan bli ett bidrag i det dynamiska projektarbetet.

2.6 Sammanfattning
Uppsatsarbetet genomfördes som en kvalitativ, explorativ fallstudie hos Barn- och
ungdomsstyrelserna Norr och Söder i Helsingborgs stad. Inledningsvis genomfördes en
litteratur- och informationsökning för att lägga grund till den fortsatta studien och för att
centrala begrepp skulle definieras. Frågemetod i form av intervjuer med öppna frågor
användes i elva fall med syftet att utöka min kunskap och bredda min förståelse för BBiC som
helhet och i synnerhet i egenskap av kunskapsprojekt. Med detta som bas utarbetades en
enkät, som främst administrerades vid medarbetarnas respektive gruppmöte. Resultaten
sammanställdes och bearbetades inför analys. Uppsatsen kommer att presenteras för eleverna
vid Socialhögskolan i Lund. Arbetet kommer även att presenteras för intresserade
medarbetare inom Helsingborgs stad.

Beträffande det skriftliga språket, har jag anlitat ’my gal Friday’ för att fixa till med
nödvändiga ’ett’ eller ’en’ och andra språkdetaljer som är omöjliga att arbeta bort när ens
modersmål är ett annat. Eventuella översättningar av engelskt material är mina egna och
läsaren uppmärksammas på detta.

Metodkapitlet avslutas här och uppsatsen fortsätter med att bekanta läsaren med BBiC, Barns
Behov i Centrum.
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3 BBiC
Genom en sammanfattning av tidigare dokumentation och intervjuer med olika
nyckelpersoner, avseende uppkomsten och/eller framåtskridandet av projektet, har
beskrivningen av BBiC i Helsingborgs stad vuxit fram. Jag växlar mellan den nationella
nivåns historia och det lokala arbetet i Helsingborg, allt i ett försök att beskriva samtidiga
processer.

Helsingborgs stad har inlett ett kvalitets- och utvecklingsarbete, av vilket projektet Barns
behov i centrum (BBiC) är en del. BBiC definieras i detta uppsatsarbete som ett
kunskapsprojekt. Jag definierar begreppet kunskapsprojekt som ett projekt vilket avser att,
under en viss tidsperiod och med en planerad organisationsform, satsa på att kunskaps- och
kompetensutveckla medarbetarna på ett definierat område. (Se den mer utförliga
begreppsutveckling i nästa kapitel, s20-22.)

3.1 Bakgrund
3.1.1 1993-1995
År 1993 påbörjade Socialstyrelsen sitt arbete med att kvalitativt utveckla och stärka
familjehemsvården för barn och ungdomar. Ur regeringsuppdragets redovisning framgick, att
det fanns en del allvarliga brister gällande familjehemsplacerade barn. Det engelska projektet
”Looking After Children System” (LACS) blev samtidigt känt hos Socialstyrelsen. LACS
hade utvecklats som ett uppföljnings- och utvärderingsinstrument av The Department of
Health i England i samarbete med Dartington Social Research Unit, University of Bristol.
Kritiken som framförts från forskningsverksamheten i England, ansågs motsvara bristerna
som behövde avhjälpas i Sverige. 3

1994 inleddes ett konkret planeringsarbete i Sverige. En svensk socionom, bosatt i London,
och med praktisk erfarenhet av det engelska materialet involverades i arbetet på nationell nivå
med uppdrag att underlätta "försvenskningen" av LACS, såväl språkligt som kulturellt.

I Helsingborg 1994 kunde man samtidigt läsa i Kommunaktuellt – ”.. en mycket liten notis..”.
Verksamhetschefen för Familjehemsenheten, var den vars intresse väcktes, när
Socialstyrelsen sökte kommuner, som ville delta i ett försök med ”ett engelskt strukturerat
material”. Efter ett telefonsamtal till verksamhetschefen inom dåvarande Filborna
Servicenämnd, hade Helsingborgs kommun tagit ett första steg mot ett deltagande i det s k
Dartingtonprojektet.4

Vad var det i det engelska materialet, som gav anledning till att Socialstyrelsen blev
intresserad? Och vad var det, som fångade intresset i Helsingborg? Vad kan
Dartingtonprojektet ha med BBiC att göra?

Socialstyrelsen fann ett värde i att finna ett sätt att föra samman forskningssamhället och
praktiken i ett nära samarbete. LACSs struktur öppnade en port till mätbara resultat. Ett
åldersanpassat bedömnings- och insatsformulär för barn och ungdom i familjehem togs hem
till Sverige. Det strukturerade materialet var avsett att användas i samtal med barnet och
viktiga nätverkspersoner för att bedöma, planera och följa upp socialtjänstens insatser.

                                                                
3 JO 1985, Riksdagens revisorer 1991/92, SoS-rapport 1995:7, SoS-rapport 1995:9 i Dartingtonrapport 2000.
4 Ingrid Larsson, telefonintervju (2001-07-26).
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FAKTA RUTA BBIC
1996-1997

Ø Dartingtonprojektet under
Socialstyrelsens paraply genomförs
och avslutas.

Ø Skisser på ett nytt, bredare, projekt
ritas.

Ø I Helsingborg fortlever intresset för den
engelska modellen. En grupp
socialsekreterare följer självmant
utvecklingen.

FAKTA RUTA BBIC
1993-1995

Ø På regeringsuppdrag inleder
Socialstyrelsen utvecklingsarbetet med
det engelska Looking After Children
System.

Ø I Helsingborg väcks ett intresse för
utveckling av det sociala
barnavårdsarbetet utifrån upplevde
behov av mer struktur i det praktiska
arbetet, kunskap om insatser och en
närmare kontakt med forskarsamhället.

De både verksamhetscheferna berättar att de sökte ett sätt att erbjuda barn och ungdomar ”/../
ett aktivt stöd till hemgången”. Det som ”lockades” i beskrivningen av den engelska modellen
var strukturen. Socialsekreterarnas arbete med familjehemsplacerade barn ”saknade struktur”.
Arbetet med placerade barn upplevdes ske efter ”.. var och en socialsekreterares eget huvud”.
Vidare väcktes intresse för projektet av att ”.. forskare och praktiker går samman”.5

Dåvarande verksamhetschefen på Filborna beskriver satsningen också som ”.. ett sökande ..
[en] intern socialarbetarfråga”. Ambitionen var att ” .. inte var och en skall vara sin egen
arbetsgivare” samt ”att mer systematisera .. ser
efter.. följer..” det sociala arbetet med placerade
barn och ungdomar. Härutöver spelade höga
kostnader, vilka kunde härledes till placeringarna,
en viktig roll i verksamhetens sökande efter
återkoppling och mätbara resultat.6

Det svenska Dartingtonprojektet, vilket fick sitt
namn efter den engelska forskningsinstitutionen,
inleddes 1995. Entusiasmen för ett projektarbete
och optimismen över att Dartingtonprojektet
kunde bidra till ett, kvalitetsmässigt förbättrat
socialt arbete med placerade barn och ungdomar
blev ett frö som, så småningom, skulle växa och
bli BBiC. Och hur blev det så?

3.1.2 1996-1997
Fyra sökande testkommuner skapade, tillsammans, Dartingtonprojektet i riket. I Helsingborg
formades Filbornabasen specifikt i syfte att organisera arbetet med projektet. Den svensk-
engelska socialarbetaren kopplades även till den lokala satsningen.

I Dartingtonprojektet har en del av det engelska Looking After Children System prövats i
syfte att testa, huruvida arbetssättet var tillämpbart i Sverige, och i så fall hur ett motsvarande
svenskt material skulle utformas. Dartingtonprojektet avslutades men inte utan att ha lämnat
sina spår, bl a hos projektdeltagarna och -åskådare inom socialtjänsten i Helsingborg.

På Filborna Servicenämnd levde Filbornabasen
kvar, om än i något ändrade former p g a
lednings- och politiska skiftningar. Ett antal
socialsekreterare, utspridda på servicenämnden,
”.. fortsatte att prata om hur det gick till i
England..” och gruppen träffades ”.. minst en
gång i månaden” efter det avslutade
Dartingtonprojektet.7

Dartingtonprojektet fokuserade på barn i
familjehemsvård men det engelska
utvecklingsarbetet pågick parallellt. Gruppen hade
inte tillgång till det nya materialet, som bl a skulle

                                                                
5 I Larsson; Katrin Winslööw, personlig intervju (2001-07-12).
6 K Winslööw.
7 Gunnel Henriksson, bandinspelad intervju (2001-07-17).
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användas i utredningsarbetet. Dock fanns nyfikenheten.

[Gruppen] .. fortsatte att hämta material och titta på hur man [i England] hade
hanterat det…Det vi var mest nyfikna  på, det var strukturerna. Att det var ett
strukturerat arbete. Att det inte var utlämnat till slumpen, vad en utredning innehöll.
Men det var inte bara utredningen, som sagt, utan det var hela arbetet från början
till slut.. Det var samtidigt så, att vi var rätt medvetna om, att vi gör på detta viset. I
Malmö gör de någonting annat och i Luleå jobbar de på ännu ett annat sätt. Det
fanns ingen enhetlighet, .. det fanns ingenting vi kunde läsa oss till, som skulle styra
hur vi, hur våra utredningar skulle se ut.8

3.2 Tillkomst av BBiC
3.2.1 1998-2000
Socialstyrelsen ville se en fortsatt utveckling av arbetet enligt den engelska modellen.
Erfarenheten från Dartingtonprojektet visade, att projektenheterna inte hade lyckats integrera
arbetsmetoden fullt ut. Samtidigt konstaterades att det fanns önskemål om att bygga ut och
utveckla LACS till att omfatta även övriga delar av ärendehandläggningen rörande barn och
ungdomar. Detta baserades på, vad man bedömde vara positiva erfarenheter. Bland annat
ansågs arbetsmetoden bidra till ett mer strukturerat och systematiskt arbete hos socialtjänstens
medarbetare. En tänkvärd slutsats, som drogs i resultatgenomgången var, att
socialsekreterarna ”..behöver mer kunskaper .. när det gäller att lyfta fram och tillgodose de
behov som identifieras”. (SOS-rapport 2000:2, s8)

Socialstyrelsen beslutade därför att påbörja ett nytt försöksprojekt inriktat på att
vidareutveckla ett heltäckande utrednings-, bedömnings- och utvecklingsarbete. Så
småningom döptes projektet till Barns Behov i Centrum (BBiC). Enligt projektplanen, som
antogs våren 1999, skulle basarbetet inom den sociala barnavården stödjas. BBiC i egenskap
av kunskapsprojekt föddes i dess uttryckte syfte:

.. Mot bakgrund av tidigare redovisade brister inom det sociala barnavårdsarbetet
måste det anses som en klart motiverad prioritering. Detta arbete ligger också väl i
linje med Socialstyrelsens ambitioner, att medverka till att utveckla arbetssätt som
underlättar för de verksamma inom socialtjänsten att bedriva, följa upp och
utvärdera och förnya det sociala arbetet. Syftet är att systematiska och långsiktigt
utveckla kompetens och kvalitet samt bidra till kunskapsuppbyggnad och
verksamhetsutveckling. Bergman (Projektplan 2001-Barns Behov i Centrum, s3)

3.2.2 BBiCs målsättning och syfte
BBiCs uttalade målsättning är att utveckla ett enhetligt system för den sociala barnavården
och ett dokumentationssystem som bygger på motsvarande begrepp och kriterier. Syftet med
utvecklingsinsatserna är att utveckla material, arbetsmetoder och dataprogram i avsikt att
stärka barns rättigheter i enlighet med FNs barnkonvention där barnets bästa beaktas i alla
stadier av planering och beslut av insatser. Socialstyrelsens projektidé för BBiC kommer
konkret till uttryck genom tre delar:

1) Planerings- och uppföljningssystem för placerade barn, vidareutveckling av Dartingtonprojektet

2) Barnavårdsutredningsprojekt

3) Datoriserat informationssystem för social barnavård (Ibid.)9

                                                                
8 Ibid.
9 Att notera är att del 1 och del 2 har, under projekttiden, slagits samman. (Ibid.)
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FAKTA RUTA BBIC
1998-2000

Ø Uppföljningsarbete av
Dartingtonprojektet på riksnivå.

Ø Formulering av riksprojektet Barns
Behov i Centrum.

Ø Kommunalval i Helsingborg leder till
en omfattande omorganisation; Barn-
och ungdomsstyrelser Norr och
Söder skapas.

Ø BBiC-projektet formuleras och inleds i
Helsingborgs stad.

Härutöver är BBiC inriktad på att utveckla socialtjänstens personal i deras yrkesroll, såväl vad
gäller kunskapsbasen som yrkeskompetens. Även den enskildes värdegrund ’hur ser jag på
barn i vård?’ är avsedd att påverkas av BBiC-projektet.10

3.2.3 BBiC i Helsingborg
Medan Socialstyrelsen arbetade med uppföljningen av Dartingtonprojektet och utvecklandet
av det nya BBiC-projektet, blev det val i Helsingborg. En omfattande omorganisation i
Helsingborgs kommun ägde rum vid årsskiftet 1998/99. I syfte att på ett bättre sätt samordna
verksamheten för individ- och familjeomsorg, infördes en ny organisationsstruktur med
uppdragsnämnd - utförarstyrelse.

Vid omorganisationen etablerades Skol- och Fritidsnämnden (med ansvar för sociala frågor
och myndighetsutövning för barn och ungdom 0-20 år). Två större enheter ersatte kommunens
tidigare sju servicenämnder. Barn- och ungdomsstyrelse Norr och Barn- och ungdomsstyrelse
Söder formades för att ombesörja myndighetsutövning för individ- och familjomsorg.  11

Utförarstyrelserna skulle dela kommunens ansvar att tillgodose hjälp- och stödbehoven hos
invånarna i respektive område. En relativt stor frihet gavs till BuS:arna att internt och, av
varandra oberoende, organisera sina verksamheter.

Barn- och ungdomsstyrelsernas uppdrag blev, och är, detsamma. Den politiska målsättningen
i Helsingborgs stad reflekterar detta: ”/../ att det finns ett enhetligt sätt.. ett gemensamt
system..” för bedömning, utredning, uppföljning, utvärdering och dokumentation.
(Målprogram & Skolplan, 1999-2002, s15)

Ingemar Hansson, tidigare hemmahörande Servicenämnd Filborna, tillträdde i den nya
organisationen som ansvarig för verksamhetsområde Socialtjänsten/BoU 0-20 år inom Skol-
och Fritidsnämnden. Ingemar upplevde ett ”..väldigt intresse” från BuS Norr avseende
deltagande i ett fortsatt arbete enligt den engelska modellen. Dessutom fanns de ovan
redovisade ”.. krav och önskemål” från politiskt håll i kommunen. Bedömningen gjordes, att
BBiC kunde vara ett sätt att uppnå den politiska målsättningen i hela kommunen, medan man
bevakade intresset och entusiasmen hos
socialsekreterarna.12

Efter förankring i individ- och familjeomsorgens
båda enheter ansökte Helsingborgs stad under året
1999 om att få delta i BBiC-projektet i sin helhet
och blev också antagen som projektkommun.

Projektstrategin kom att baseras på kommunens
aktiva medverkan och ett ”demokratiskt” inflytande
från socialtjänstens medarbetare.
Verksamhetschefen på BuS Norr beskriver
projektet som ”nedifrån-upp” i en förklaring av
maktförhållanden kommunen – Socialstyrelsen.
Denna faktor upplevs som avgörande för projektets
lokala resultat, d v s succé eller fiasko.13

                                                                
10 Kjerstin Bergman, telefonintervju (2001-07-19) samt Bodil Rasmusson, telefonintervju (2001-09-28).
11Detta gav till resultat att Dartingtonenheten, Filborna, kom att ingå i utförarstyrelsen Barn- och

ungdomsstyrelse Norr i Helsingborgs stad.
12 Ingemar Hansson, bandinspelade intervju (2001-07-26).
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En intern projektorganisation, anpassad efter de egna förutsättningarna i Helsingborg, har
byggts upp. (Se nedan, bild 1.) Ett antal nyckelpersoner definieras gemensamt såväl nationellt
som lokalt: projektetteamchef och de lokala informations- och utbildningsansvariga. Under
projektets gång prövas de svenskanpassade LACS-formulären. (Bergman, s3)14

Bild 1. BBiC i Helsingborg, organisationsskiss.

En centraliserad forskningsstrategi för riksprojektet ritades in i Socialstyrelsens projektplan,
avsedd att bygga på direkta möten mellan forskare och praktik. För detta ändamål knöts två
(1,25 tjänster) forskare till projektet med uppdrag att skapa och fullfölja en utvärderingsplan.
Den centrala planeringen inkluderade också, att projektet skulle utvärderas kontinuerligt på
lokal nivå, likaledes i ett nära samarbete med praktiken. Helsingborg ålades på detta sätt att ta
ett eget initiativ gällande BBiC i uppföljnings- och utvärderingshänseende. I Helsingborg
finns, sedan februari 2000, en projektanställd utredare kopplad till BBiC under ledningen av
projektteamchefen. (Ibid.)

3.3 Idag
3.3.1 2001-2003
På grund av förseningar, främst av materialet, utökades projekttiden med ytterligare ett år, till
att omfatta även år 2003. Projekten är tidsmässigt till hälften genomfört.

Implementeringsarbetet för BBiC har delats upp i olika faser. En planeringsfas och
förberedande aktiviteter (introduktionsutbildningar, formulärutprövningar och -förändringar,
                                                                                                                                                                                                          
13 Stephan Thelandersson, bandinspelade intervju (2001-07-24).
14 Denna information bekräftas i intervjuer med BBiCs lokala nyckelpersoner, d v s utbildarna, projektledaren
samt verksamhetschefen, BuS Norr.

BuS Söder Projektledare
Ledningsgrupp

BuS Norr

BBiC Utbildare BBiC Utbildare

BBiC Utbildare

Klientgrupp

Mottagningen
Socialjouren

Klientgrupp

Utredningsgruppen

Klientgrupp

Barngrupper 1 och 2

Klientgrupp

Ungdomsgruppen

Klientgrupp

Slussen
Socialjouren

Klientgrupp

Utredningssektionen

Klientgrupp

Fält- o familjsektionen

Klientgrupp

Uppföljningssektionen

Helsingborgs stad
Skol och fritidsnämnden

Socialstyrelsen
BBiC Projektgrupp

REGERING



19

FAKTA RUTA BBIC
2001-

Ø Projekttiden förlängs med 1 år.

Ø En första, lokal,
implementeringsanalys lämnas.

Ø Den rikstäckande forskningsplanen
fastställs.

Ø Skarpdrift med formulärmaterialet och
datortekniskt stöd inledds.

utbildning i och anpassningar av datasystemet ProCapita, och dylikt) går mot sitt slut.
Utmärkande för fasen i Helsingborgs stad är bl a två pedagogiska instrument, i form av
skriftliga guider, vilka har utvecklats som ett komplement/alternativ till BBiCs
formulärmaterial.

En rapport har hittills lagts fram av den lokala utredaren (Hammer, 2001). Rapporten syftade
till att göra en bedömning av BBiCs förutsättningar i staden och beskrivs av författaren själv
som en utvärdering i form av en implementationsanalys. Kommunen är i arbete med att samla
en referensgrupp, som också skall ha till uppgift att sammanställa och bearbeta utrednings-
och utvärderingsfrågor. Det nästa steget i den lokala, longitudinella analysen som följer BBiC
beskrivs som barn/klientintervjuer.15

Det centrala forskarteamet har planlagt rapportering och analys av projektet - riksomfattande
barnlinjestudier - till år 2002. Till år 2003 beräknas en enkätstudie, baserad på
socialarbetarnas/arbetsledarnas uppfattning av det metod-tekniska i systemet, vara klar.16

Ett av Socialstyrelsen alstrat IT-system för utvärdering av insatser, och för verksamhets-
planering beräknas också vara utvecklat då. Ambitionen är att härefter ha ett färdigt system,
omfattande utredningar, planering och uppföljning, att erbjuda kommunerna i Sverige för
implementering. 17

Medarbetarna står nu inför en testfas omfattande skarpdriftig bruk av BBiC materialet i
datormiljö. En planerad start i oktober 2001 har
förskjutits, dels p g a ytterligare omarbetning av
formulärmaterialet på Socialstyrelsen och dels
eftersom det centrala formulärmaterialet omarbetas
och anpassas till Helsingborgs lokala datasystem.
Kärndata, avseende de mest centrala uppgifterna
som kan behövas för att få en god bild av den
lokala sociala barnavården, och som bör kunna tas
fram i form av uppföljningsmaterial/statistik, skall
gå att utläsa i kommunens centrala datasystem för
individ- och familjeomsorg (ProCapita). Arbetet i
denna fas skall pågå fram till den 31 december
2002. Centralt bevakas det rikstäckande arbete med
formulärutprövningar under hela testfasen.

Här avslutas en beskrivning av BBiC såsom den kom att bli ett projekt i Sverige, och
specifikt, i Helsingborg. Uppsatsen fortsätter med resultatet av litteraturstudien och arbetets
första fråga: Vilka begrepp är centrala när en kunskapsbaserad socialtjänst diskuteras? Lite
okonventionellt vill jag behandla en del av uppsatsarbetets resultat, dessa begrepp, redan nu.
Detta i syfte att ge läsaren ett stöd i den fortsatta läsningen.

                                                                
15 János Hammer, muntliga uppgifter (2001-09-07).
16 B Rasmusson, telefonintervju.
17 K Bergman, telefonintervju.
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Forskning – uppgift att
producera kunskap

Yrkesfält – uppgift att bruka, validera,
ifrågasätta, legitimera kunskap

4 Centrala begrepp
4.1 Kunskapsbaserad socialtjänst
Som uppmärksammas i inledningen har begreppet ’en kunskapsbaserad socialtjänst’ varit
föremål för diskussion under en längre tid. I förhållande till kunskap inom socialt arbete
urskiljas tre arenor, var och en med sin uppgift:

Bild 2. Det sociala arbetets tre arenor. (fritt efter Dellgran och Höjer, 2000, s77-78)

Till det sociala arbetets kunskapsarenor kan relateras ytterligare en triad som växer fram i
diskussionen om en kunskapsbaserad socialtjänst. (Se bild 3.) Först har det sociala arbetet
diskuterats i egenskap av praktisk verksamhet; särskilt klientperspektivet och värdegrunder
för utövning av det sociala arbetet, yrkeskåren, organisatoriska faktorer och lagstiftning samt
dess intentioner omfattas (yrkesfält). För det andra diskuteras på vilket sätt det vardagliga
arbetet kan relateras till socialt arbete som vetenskaplig disciplin (utbildning) och, för det
tredje pågår en fokuserad diskussion om vilken roll forskning kan - eller bör - ha i socialt
arbete (forskning).

Vetenskapliga modeller och utgångspunkter i en betraktelse av socialt arbete ur dessa olika
synvinklar läggs fram av olika aktörer för ställningstagande. Det som är gemensamt är en
diskussion om vetenskapens roll såväl i utbildning av socialtjänstens medarbetare, som i

Forskning – uppgift att
producera kunskap

Yrkesfält – uppgift att bruka, validera,
ifrågasätta, legitimera kunskap

Utbildning – uppgift att
förmedla kunskap

Utbildning – uppgift att
förmedla kunskap

Praktikens hur,
kan och bör

Disciplinens
hur, kan och bör

Forskningens
hur, kan och bör

Bild 3. Det sociala arbetets tre arenor i förhållande till den
kunskapsbaserade socialtjänstens diskussionstriad.
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forskning i ämnet socialt arbete samt hur utbildningsinsatser och forskningsresultat skall
integreras med praktiken.

Centrum för utvärdering av socialt arbete (CUS) startade under 1997 ett särskilt
forskningsprogram för att studera relationerna mellan undervisning, forskning och praktik i
socialt arbete. Bakgrunden var den återkommande och ofta påtalade bristen på kunskap om
samspelet mellan det sociala arbetets tre arenor inom kunskapsområdet. Avsaknad av ett
dynamiskt informationsflöde mellan de olika aktörerna upplevdes vara stor. I synnerhet har
påtalats frånvaro av effektstudier, d v s ett utbyte om vilka verkan socialtjänstens insatser har
på den enskildes sociala problematik och livssituation samt på vad sätt denna information
leder till utveckling inom var och en kunskapsarena.

4.1.1 En evidensbaserad praktik
Karin Tengvald, CUS har varit en flitig deltagare i debatten. I en artikel i facktidningen
Socionomen, målar hon upp en av ståndpunkterna i debatten. Hon hänvisar till en definition
av socialt arbete, skapad av den internationella socialarbetarfederationen:

Social work bases its methodology on a systematic body of evidence-based knowledge
derived from research and practice evaluation.. (Socionomen, 1, 2001, s23)

Till stöd har Tengvald överdirektören på Socialstyrelsen. Kerstin Wigzell skriver i
Kunskapsstrategier att

Socialstyrelsen bedömer – likhet Socialvetenskaplig forskningsrådet (SFR) –
att kunskapsbasen för socialtjänstens arbete är mycket svag, särskilt vad
gäller resultat.. (2000, s5).

Forskning och praktik, menar Wigzell och andra med henne, förenas i för liten omfattning
inom socialtjänsten. Hon ser detta som ”ett stort problem.” Hon menar att det krävs stora,
gemensamma insatser från båda forskningsinstanser och det sociala arbetets praktik, d v s
medarbetarna, för att utveckla en kunskapsbaserad socialtjänst. (Ibid.)

Med denna beskrivning som grund vill en sida i debatten skapa och utveckla den
kunskapsbaserade socialtjänsten. Den akademiska forskningen står i fokus och tillskrivs en
aktiv roll, tillsammans med grundutbildningen och praktiken, i förverkligandet av visionen.

4.1.2 Ett komplext samspel
Sven-Axel Månsson, professor i socialt arbete, representerar en annan dimension i debatten.
Han konstaterar att parterna är överens om att det finns ett behov av en systematisk, empiriskt
baserad kunskapsutveckling av det sociala arbetet. Vidare finns en konsensus att denna
utveckling måste ske i tätt samspel mellan forskning, utbildning och praktik. Emellertid ger
denna sida i debatten uttryck för ett behov att fokusera på den komplexiteten som sociala
problem utgör, de samhälleliga strukturers inverkan och andra aspekter av det sociala arbetets
praktik. Det sociala arbetet till sin natur är svårligen fångat och kräver vetenskapligt
sofistikerade metoder. Kvalitativa forskningsmetoder upplevs ha hamnat i dålig dager. ”Man
borde i stället räkna mera..” vilket anses vara för enkel som kunskapsteoretisk lösning i
utvecklingshänseende. (Socionomen, 2000, 8, s7)

Månsson formulerar en, för många inte ogrundad, skepsis till Socialstyrelsens framarbetade
förslag om hur en empiriskt baserad kunskapsutveckling skall komma till stånd och på vilket
sätt man betraktar det sociala arbetet. Han ser det tänkande som kommer till uttryck i den
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evidensbaserade diskussionen som ”/../ gammal nattstånden positivism” där bedömningen av
effekter av det sociala arbetets åtgärder skiljs från ”/../ själva problemet, hur insatserna har
organiserats och utförts samt hur dessa samspelar med andra förhållanden i klientens liv”
genom en systematisk och exakt kunskapsinsamling om den före. (Socionomen, 3, 2001, s18-
19)

I en replik till Månsson, sammanfattar Tengvald sina – och förslagets - tankegångar, avseende
en kunskapsbaserad socialtjänst, på ett övergripande sätt:

Jag tror att en systematisk, empiriskt baserad kunskapsutveckling av det sociala
arbetet är det bästa sättet för socialarbetarprofessionen att övertyga samhället i
stort om nyttan, professionaliteten och effektiviteten i det arbete man utför. Det ger
respekt till yrkesutövarna och är av värde för utvecklingen av klientarbetet. Det kan
också öka förståelsen för klienternas svåra livssituation och insikten om de ofta
mycket stora ansträngningar de själva måste göra för att förbättra den. Det är
slutligen ett helt legitimt sätt att söka påverka resurstilldelningen till
socialarbetarnas verksamhetsområden. (Socionomen, 1, 2001, s27)

Tengvald tillbakavisar ett antal argument och poängterar slutligen att empiriskt baserad
kunskap efterfrågas av klientgrupper, politiker, allmänheten och socialarbetarna själva.

Huvudbudskapet är .. att det inte längre är tillräckligt att hänvisa till den tysta
kunskapen, till övergripande teorier eller filosoferande kring hjälpprocessens värde
i sig. Även om sådan också har sin plats.. (Ibid., s24)

Månsson och andra forskare inom socialt arbete uttrycker ändock misstro över en inriktad
styrning på forskning som kan vara regelrätt kontraindicerad i ett utvecklingsarbete mot en
kunskapsbaserad socialtjänst. Risken att forskningen snävas till att fokusera på endast en liten
del av det sociala arbetet, eller att mindre statusfyllda områden inom socialt arbete hamnar i
skymundan bedömes vara uppenbar. (Socionomen, 2000, 8, s7; Dellgran och Höjer, 2000)
FORSA (Förbundet för forskning i socialt arbete), i sitt remissvar angående Ett förslag till
nationellt program för stöd till kunskapsutvecklingen inom socialtjänsten, påpekar såsom
Månsson att

/../. en alltför begränsad syn på vad som skall betraktas som eftersträvansvärd
kunskap och beprövad erfarenhet inom det  sociala yrkesfältet riskerar att snäva in
kunskapsfrågorna till att fokusera instrumentella och inomorganisatoriska
perspektiv. (2000, internet, s1-2)

4.1.3 Managerialism
Managerialism är en tredje idégrund som förekommer i diskussionen om en kunskapsbaserad
socialtjänst. Beteckningen speglar både en professionaliserings- och en kontrollaspekt i
förhållande till en kunskapsbaserad socialtjänst. Genom en större akademisering och en ökad
evidensbaserad kunskap hanteras samhällsproblem på ett mer adekvat sätt av välutbildade,
professionella medarbetare inom den offentliga socialtjänsten under insyn och kontroll av
staten och/eller reglerande institutioner. Följaktligen, en kunskapsbaserad socialtjänst
reflekterar en ökad kompetens bland medarbetarna som bidrar till att effektivisera och
rationalisera organisationerna. Samtidigt en alltmer professionell och legitimerad
socialarbetarkår skiljer sig från andra yrkesgrupper i hanteringen av sociala problem som
uppstår i samhälliga kontexter. Kontrollaspekten kan vara mer eller mindre synlig. Kontroll
kan utföras genom lagstadgad reglering eller mer diskret genom, exempelvis,
resultatuppföljning.
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Managerialism för tankarna till organisationsforskning, ”strategic management” och
ekonomiska modeller för att hantera produktion. Teorier och handlingsstrategier om lärande
organisationer, analys av tjänsteproduktion, balanserad styrning m m, föddes exempelvis i det
privata näringslivet. Socialtjänstens olika verksamheter fokuserar alltmer på att anpassa och
integrera dessa idéer. I mycket av detta arbete använder man sig av ett ’black box’ perspektiv.

Socialt arbete är en disciplin som länge har införlivat delar av olika akademiska ämnen, om än
övervägande från andra samhällsvetenskapliga grenar och humaniora. Samtidigt är mänskligt
beteende, sociala strukturer och sociala samband mer vaga, föränderliga och obestämbara
jämfört med ekonomiämnena. Att se socialt arbete genom mangerialismens glasögon är inte
utan problem.

4.1.4 Sammanfattning, kunskapsbaserad socialtjänst
En kunskapsbaserad socialtjänst är ett komplext bygge. Att åstadkomma en kunskapsbaserad
socialtjänst kräver diskussion och debatt men också något mer. Konkreta satsningar i
verksamheten har en nyckelroll i uppbyggnadsarbetet. Detta tillsammans med ett
tydliggörande och en förankring av den kunskapsbaserade socialtjänstens vetenskapliga grund
och forskningsinriktning hos de som har i uppgift att utföra direkt klientarbete.

Tolkningsföreträde för begreppet, i detta arbete, ges Socialstyrelsen. Detta motiveras utifrån
att målsättning för BBiC bestäms, samt att mätning av en lyckad satsning görs av denna enhet
tillsammans med projektkommunerna. Härutöver har uppsatsen som målsättning att
undersöka socialsekreterarnas upplevelse och uppfattning av begreppet såsom det kommer till
uttryck i BBiC-projektet. Tolkningsföreträde innebär inte att begreppsdefinitionen okritiskt
anammas. En mer ingående diskussion äger rum senare i uppsatsen.

Samstämmig med presentationen av begreppet för deltagarna i enkätundersökningen, avses en
kunskapsbaserad socialtjänst vara ”/../ en socialtjänst som grundar sin verksamhet,
organisation och sitt ledarskap på kunskap om olika insatsers och metoders betydelse för att
uppnå god kvalitet… Av detta följer att samlade kunskaper och erfarenheter ska forma förslag
till åtgärd”. Johansson (2000-04-14)18

4.2 Kunskapsprojekt
Om en kunskapsbaserad socialtjänst skall utvecklas och etableras hur går vi tillväga? Om ett
ökat förvetenskapligande av verksamheten är eftertraktad, hur åstadkommer vi det? Om en
högre grad reflekterande och medvetandegörande är centralt, vilka praktiska satsningar görs?
Ett sätt att avancera är projektarbete.

Projekt definieras av Svenska Akademien som ”… ett förslag o s v till ett (praktiskt) företag
av jämförelsevis komplicerat slag…”. (Svenska akademiens ordlista, 1986, s438) I detta
antyds en målmedveten satsning begränsad i tid; med en konkret startpunkt och en, på
förhand, bestämd sluttid. I organisationsteoretiska termer kan man, förenklat se projekt som
ett sätt att organisera arbete.

Ett projekt kan utformas och implementeras för att en idé eller koncept skall introduceras eller
rotas i en verksamhet. Projektets gång blir en process i vilka människor, eller människor och
                                                                
18 Begreppet har preciserats av dåvarande projektledaren vid Socialstyrelsen och redovisats vid ett föredrag
anordnat av FORSA Syd. Kopior på overheadmaterialet erhölls i samband med ett projektarbete vid Pedagogiska
Institutionen, Lunds universitet under vårterminen 2000.
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organisationer tillsammans utvecklar den tänkte idén. Slutresultatet kan vara något som för
människor/organisationer framåt, eller någon produkt som erbjuds till andra personer eller
organisationer. Resultat av projektsatsningen kan mätas, och någon form av feedback eller
värdering av resultaten kan återföras till deltagarna/organisationen inför fortsatt (förändrings-)
arbete.

Det som skrivs ovan är endast en skiss för att konkretisera projektbegreppet. Vill man betrakta
begreppet vidare kommer man snabbt åter till strategisk management som akademiskt ämne.
’Managerialism’ är, som nämnts ovan, ett förekommande begrepp i diskussionen om en
kunskapsbaserad socialtjänst.

Yrkesverksamma socialarbetare är omringade av olika projekt: samverkansprojekt,
forskningsprojekt, missbruksprojekt, projektboende, kvalitetsprojekt m m. Listan är förstås
mycket längre än så. Till denna lägger jag kunskapsprojekt. På grund av att kunskapsprojektet
kan te sig svårbegriplig och för att beskrivningen av BBiC i egenskap av ett kunskapsprojekt
är så centralt till uppsatsen, vill jag utveckla projektbegreppet något mer.

En viktig startpunkt i utvecklandet av ett projekt är den filosofiska utgångspunkten. Hur
betraktar vi människor? Hur utformar vi strategin eller strategier för en lyckad
projektsatsning? De filosofiska utgångspunkterna känns igen: liberalism, positivism,
hermeneutik, marxism/socialism, kritisk teori, m fl. Av filosofiska övertygelser växer fram ett
sätt att betrakta bruk av projekt som ett medel att åstadkomma förändring. Strategiutformning
påverkas samt hur vi betraktar projektledning och innovationer/vitala förändringar i
verksamheten.

Henry Mintzberg, professor i strategic management och organisation, har tillsammans med
kollegorna Bruce Ahlstrand och Joseph Lampel identifierat tre olika grupper, omfattande
totalt 10 olika perspektiv, som beskriver utvecklande av (västerländska) management
strategier. Mintzberg m fl (1998) talar om en

1- preskriptivgrupp som fokuserar på hur strategier bör utformas. Formell planläggning,
design och positionsanalys, empiriskt data, checklistor och flow-charts beskriver bäst de
preskriptiva inriktningar som uttrycker verkligheten som mätbara värden; en

2- deskriptivgrupp som ställer i centrum hur strategier formas och koncentrerar mindre på
ideala beteenden. Individuella visionärer, mentala processer, lärande och emergenta (ung
spontana) processer, makt och förhandling, kollektivitet och institutionella villkor präglar de
olika handlingssätt som beskriver de deskriptiva inriktningar rörande utformning av strategier
där, bl a, lärande och makt talas och skrives om; och en

3- integrativ inriktning vilken eftersträvar att fånga element från de andra inriktningarna för
att skapa en strategi där hänsyn tas till organisationen som ’helhet’, d v s dess
produktionskrav, mänskliga och organisatoriska variabler. (s4-7)

Med projektets målsättning för ögonen blir frågan, hur når vi dit? Utgångspunkten i en
betraktelse av projektets aktörer och olika uppgifter blir betydelsefull. Om preskriptiva
strategier brukas, planläggs projektet i detalj från början till slut. Rollerna och
ansvarsområden för olika deltagare identifieras. Tidsramarna är tydliga och deltagarna klara
över vad som förväntas av dem för att projektet skall komma i mål. Noggranna analyser banar
väg och eventuella hinder utkristalliseras innan projektet stöter på dem. Konkret och
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välgenomtänkt planering bidrar till en maximum effektivitet med minimum bruk av resurser.
Utvärderingsinstrument är formaliserade i projektet. Budskapet för strategibildaren är att
tänka, organisera eller kalkylera.

Att använda deskriptiva strategier kan innebär en strukturerad planering öppen till
experimenterande, lärande, och spontana händelser. Projektorganisationen är beroende av
projektets kontext (organisatoriskt, nivå, m m). Kollektivitet och demokrati får stor
uppmärksamhet och gradskillnader existerar. Deltagarna kan ges utrymme att själva forma det
flexibla projektet under resans gång. Tidsramar är viktiga samtidigt som processen, vägen till
målet är viktigast. Projektet utformas i olika miljöer. Det växer och anpassar sig till
maktstrukturer, normativa miljöer eller en blandning av olika kontexter. Mätinstrumenten är
också deskriptiva, exempelvis baserade på strukturerad analys av processer; de är
reflekterande och informativa, ger feedback samt kunskapsutbyten och -integration. Det
avsiktliga budskapet för strategibildning blir att lära, att växa samman eller (ur ett
maktperspektiv) att gripa.

Integrativ strategibildning ser projektet ur ett gestaltningsperspektiv där olika strategier
används vid olika tidpunkter. Organisationen ses som en levande organism. Projektstrategin
utvecklas ifrån idén, att organisationens målsättning, föränderliga behov, förmåga och
kapacitet skall vara tongivande. Projektdesignen är flexibel utan att ge avkall på tydlighet.
Analysinstrument används vid strategiskt viktiga tidpunkter och mätningar av processen
genom, exempelvis feedback, är viktiga för att föra projektet framåt. Samtidigt bevakas andra
inslag i projektet med andra mätinstrument. Effektivitet balanseras med resursbruk på ett, för
organisationen och projektdeltagarna, fruktbart sätt. Strategibildningens budskap speglas av
nyckelbegreppet livsfas.

Projekt är inte ett okomplicerat begrepp, trots att vi brukar ordet dagligen. Att fördjupa sig
mer än så går utanför ramarna för detta arbete. Det viktiga för läsaren är att bevara detta
grundläggande; att projektarbete uppstår som ett resultat av verksamhetens behov och präglas
av sina filosofiska-teoretiska utgångspunkter.

4.2.1 Sammanfattning, kunskapsprojekt
När jag använder begreppet ’kunskapsprojekt’ syftar jag till ett projekt som avser, att under en
viss tidsperiod och med en planerad organisationsform satsa på att kunskaps- och
kompetensutveckla medarbetarna på ett definierat område. I begreppet omfattas
projektsatsningens vetenskapliga och filosofiska utgångspunkter i förhållande till projektets
olika aktörer. I relation till diskussionen om en kunskapsbaserad socialtjänst är ett
kunskapsprojekt att betrakta, som ett verktyg som kan användas för att införa en
kunskapsbaserad socialtjänst.

4.3 Kunskapssyn
Kunskap som begrepp har vuxit och utvecklats historiskt genom tiden. Alltjämt är begreppet
föremål för forskning. Vi kan tala om kunskap om konkreta ting och kunskap om abstrakta
sanningar. Kunskap kan vara formell (det som lärs genom exempelvis undervisning) eller
erfarenhetsbaserad (att lära genom att göra; att reflektera). Kunskap kan ses som explicit (det
vi kan uttrycka i ord) eller tacit (tyst eller icke-tillgängligt i vårt medvetande). Hård af
Segerstad m fl beskriver kortfattat kunskap, som ”/../ resultatet av den individuella
inlärningsprocessen”. Processen omfattar människans utveckling som en psykologisk,
biologisk och social varelse. (1996, s9)
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Läroprocessen och kunskapsinhämtning sker i olika sammanhang och kan vara mer eller
mindre medveten. Vad som betraktas som kunskap – eller viktig kunskap – beror mycket på
den samtida samhällskulturen och rådande värderingar, normer och moral samt det som
förväntas i framtiden. I en värld med en ökad kunskapsmängd, ett mer tillgängligt vetande, en
rörlig arbetskraft m m, tvingas människan och samhället att inse det bräckliga i varje sanning.
(Hård af Segersted i Nyhed, 1995, s119-135) Att lära nytt och lära om hör också till
socialarbetarens vardag.

Vägen till en kunskapsbaserad socialtjänst tycks sträcka sig mot en vetenskapligt förankrad
inriktning. Den diskussionen om kunskap som äger rum kan avgränsas till i huvudsak två
grenar; dels ett förvetenskapligande av den sociala praktiken, d v s att öka formell, explicit
kunskapsnivå hos yrkesverksamma socialarbetare, dels ett medvetandegörande av
socialarbetarnas egna erfarenheter i praktiken, d v s att utgå ifrån tacit kunskap.

Man kan kategorisera ytterligare genom att beteckna kunskapsbildning som två olika
diskurser, en utvecklande (innefattande förvetenskapligande, en ökad formell kunskap)
diskurs och en undersökande (innefattande praktisk erfarenhet och reflekterande, en ökad
erfarenhetsbaserad kunskap) diskurs. (Denvall, 2001, s19)19  Oavsett kategoriseringen är den
gemensamma nämnaren en vetenskaplig förankring av kunskap, d v s genom forskning och
akademin. Bild 4 illustrerar:

Bild 4. Vägen till den kunskapsbaserade praktiken. Två olika diskurser (fritt efter Denvall, 2001, s19).

4.3.1 Den utvecklande diskursen - förvetenskapligande
Ett förvetenskapligande av den sociala praktiken förutsätter en säker kunskapsmässig grund
och ett vetenskapligt tänkande som utgör basen för hur arbetsuppgifterna utförs och garanterar
god kvalitet. (Denvall, s20) Tengvald m fl använder ett antal begrepp med tydlig anknytning

                                                                
19 Denvall (2001) diskuterar kunskap i förhållande till en ökad professionalisering. Här tillämpar jag samma
resenomang på ett mer generellt plan i förhållande till kunskap.

Vetenskap

Den utvecklande diskursen Den undersökande diskursen

Förvetenskapligande Medvetandegörande

Kunskap och lärande
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till detta tankesätt.20 Förespråkare för tankesättet använder inte sällan en s k medicinsk modell
som en grund för jämförelse med socialt arbete. Det sociala arbetets utveckling ses i ljuset av
en profession som äger en gemensam kunskapsbas: ett gemensamt språk, tydlig diagnostik,
väl beprövade och förankrade handlingsmönster som vårdrespons, uppföljning av vårdinsatser
samt en reglerad dokumentation.

Utvecklingen strävar mot en välutbildad yrkeskår, en ökad evidensbaserad kunskap och
mätbara resultat. Dessa ingredienser anses vara oersättliga för att hantera samhällsproblem
och säkerställa en effektiv och resursrationell organisation. Kunskapssynen i en utvecklande
diskurs präglas av en stark tilltro till forskningslaboratorium samt ett tätt samspel
utbildningsinstitutioner och yrkesverksamma socialarbetare emellan.

4.3.2 Den undersökande diskursen – medvetandegörande
Att ta tillvara erfarenheten i den egna praktiken, d v s att komma åt medarbetarnas intuitiva,
tysta kunskap blir att få tillgång till den erfarenhetsbaserade kunskapen bland praktiker. Ett
annat sätt att öka kunskapen om det sociala arbetet som utförs och dess resultat är att bli varse
om det vi gör, hur vi gör och vilka effekter som uppnås genom att undersöka och
systematisera befintlig kunskap på fältet. Ett förgivet tagande finns att mycket kunskap om
det som sker på yrkesfältet är svårfångad. Metoder framställs som interaktiva processer,
relationsorienterat och intuitionsbaserat.

Den undersökande diskursen ger plats för den sociala praktikens sammansatta natur. Intuitiv
förmåga och kunskap ses i sin kontext som resultat av en social process. Därmed kan inte
kunskapen frigöras från sitt sociala och kulturella sammanhang. Lärande i yrkeslivet ses som
starkt styrd av en erfarenhetsutvecklad intuitiv förmåga. (Månsson, 2000, s4-5;
Socialstyrelsen, 2000, s25, 33, 37-38)

Bruk av den s k medicinska modellen bemöts med kritiken att socialt stöd inte kan förstås i
termer av isolerade insatser avskilda från den sociala och relationsbaserade kontexten. I stället
är det en kunskapsteoretisk modell som anses mest adekvat. Modellen tar vara på det sociala
arbetets komplexa och interaktiva processer för att förstå och skapa kunskap om socialt
arbete. (Månsson, 2000, s7)

Som socialarbetare är man, antingen som novis eller erfaren, sällan fullt utrustad att möta
arbetslivets krav på yrkeskunnande och det som krävs utifrån genomgångna utbildningar. För
individen i en yrkesgrupp finns en kollektiv bank av erfarenheter och kunskaper. Likaså
representerar klientgruppen och handledning ovärderliga källor till erfarenhetsbaserad
kunskap och reflekterande. Läroprocessen för medarbetaren är beroende på tillgång till den
kunskapen som finns i dessa grupper.

En undersökande diskurs har en kunskapssyn som formas av en tydlig fokus på praktikerna
och deras erfarenheter. Ett tätt samspel mellan forskning, utbildning och yrkesfält är en
förutsättning för en vetenskaplig förankring och spridning av en fältproducerad kunskapsbas.

4.3.3 En integrerad syn
I en bilaga till betänkande Utredning om kunskapsbildning i arbetslivet, konstateras att det är
av vikt att fastslå att olika former av kunskap existerar och att dessa skiljer sig åt. Ur ett
användarperspektiv, d v s för medarbetaren, kan det vara av underordnat intresse huruvida
                                                                
20 Ett exempel finns i ett axplock ur ovan citat av Tengvald: systematisk.., empiriskt baserad.., nyttan..,
effektiviteten (s22).
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kunskapen som behövs för att lösa problem och finna svar på frågeställningar kommer från
forsknings- och utvecklingshåll eller på annat sätt. (SOU 1994:48, s50-51)

I en studie utförd av Dalarnas forskningsråd, konstateras att socialsekreterarna använder olika
informationskällor när kunskaper för sitt yrkesutövande skall införskaffas. Klienter, den egna
livserfarenheten och kollegor uppges vara de mest använda kunskapskällorna. Andra källor
såsom den formella grundutbildningen, litteratur m m nämns också, men anses vara mindre
viktiga när man frågar socialarbetarna själva. (Socialstyrelsen 2000)

Lärande i arbetslivet blir en sammanvävning av olika trådar. Basen är kunskapssyn.
Organisationen tillförs ny kunskap när medarbetaren genom utbildning eller kommunicerad
information utökar sin formella, yrkesrelaterade kunskap. Det vidrör också om att konvertera
redan befintlig, tacit kunskap till explicit kunskap. Det vill säga bli medveten om, och genom
denna process producera tillgänglig kunskap. Därtill blir det en fråga om att den nya
kunskapen blir personlig för att komma till uttryck i medarbetarnas yrkespraktik. Vissa hävdar
att det är omöjligt att formell kunskap kan existera om vi inte äger den intuitiva, tysta
kunskapen. 21 Med detta menas, den kunskap som kommer till uttryck i handlingsmönster har
medarbetaren inkorporerat i en undermedveten förståelse, d v s kunskapen ’sitter i
ryggmärgen’. Konsekvenser av detta synsätt på kunskap och lärande innebär, att
organisationen får till uppgift att öka kunskapsbasen hos medarbetaren genom formella
kanaler. Samtidigt omfattar uppgiften att skapa användbar explicit kunskap genom
medvetandegörande av tacit kunskap hos medarbetaren och därefter integrera den i
organisationens arbetspraktik.

4.3.4 Professionalisering
Vi har också att betrakta den kollektiva strävan att skapa en yrkesrelaterad professionalitet,
legitimitet och status.22 I avhandlingen Kunskapsbildning, akademisering och
professionalisering i socialt arbete, diskuterar författarna Dellgran och Höjer detta.
Författarna identifierar två aspekter av professionaliseringstemat som är av intresse, att om än
kort beröra i min diskussion om kunskapssyn och lärande; vetenskaplig kunskap och
instrumentell inlärning.

Vad gäller professionalisering beskriver man framför allt, kopplingen mellan
professionaliseringen av det sociala arbetet till vetenskaplig kunskap.

Vetenskap … framstår i det moderna samhället som något eftersträvansvärt
både för allmänheten som får del av eller vill köpa professionella tjänster
och för de yrkesgrupper som står till tjänst med dessa. För varje profession
är vetenskapen en kognitiv och social resurs på såväl kollektiv nivå som för
den enskilde yrkesutövaren… Att sträva efter egen.. vetenskaplig kunskap blir
således en strategi för yrkesgrupper att nå och upprätthålla kunnande och
sociala positioner. (2000, s26)

I den svenska debatten kring en kunskapsbaserad socialtjänst formuleras vissa
professionaliseringsbehov. En av dessa understryker behovet av en evidensbaserad praktik.
Det känns igen som den utvecklande diskursen om ett förvetenskapligande av socialt arbete.
                                                                
21 En ingående diskussion förs av kunskapsfilosofer såsom Ellström, Polyani, Janik, Dreyfus & Dreyfus m fl.
22 Professionalisering är ett begrepp som kunde ägnas en alldeles egen uppsats. Likaså legitimitet, makt och
status. Detta beroende på var och ens många dimensioner, på vilket teoretiskt perspektiv man anlägger eller till
vilken nivå man hänsyftar. Jag lämnar uppdraget till en annan ambitiös student!
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Mot grundutbildning för socionomer, som är den formella grundkompetens som de flesta
socialarbetare besitter, har riktats kritik. (Bergmark och Lundström, 2000; Socialstyrelsen
2000; Wigzell och Petersson, 1999) Genom en bredare och djupare vetenskaplig bas uppnår
socialarbetarkåren en ökad professionalisering. Det sociala arbetet utförs av, en av
allmänheten och övriga yrkesgrupper erkänd, professionell yrkesgrupp och tillskrivs en högre
status. Endast den professionella yrkesgruppen socialarbetare betraktas som kompetent att
utföra det sociala arbetet.

Ytterligare en behovsformulering fokuserar på färdighetsträning eller instrumentell inlärning;
att lära sig ett professionellt förhållningssätt. Detta synsätt definierar kunskap i relation till
nytta. Teori och praktik ställs i relation till varandra. I fokus står praktisk handling och
lärandestrategier, d v s erfarenhetsbaserad kunskap och medvetandegörande. Behovet känns
igen i den undersökande diskursen där man trycker på ett behov av erfarenhetsbaserad
kunskap kopplad till den egna arbetssituationen. Avståndet mellan den teoretiska utbildningen
av socionomer och den verklighet de möter i den sociala praktiken anses för stort. (SOU
1995:58 i Dellgran och Höjer, s38-39) Medarbetarnas professionalitet uppnås genom en
socialiseringsprocess – ett lärlingsskap.

Dessa två formuleringar av behov – vetenskaplig kunskap respektive professionella
färdigheter – har följt det sociala arbetets utveckling. (Ibid.) Betoningen i analysen av det
sociala arbetets professionssträvande på det sociala arbetets teoretiska sida kontra en
hantverksinriktade träningsinslag. I en diskussion om en kunskapsbaserade socialtjänst blir
kunskapssynen, d v s vad som betraktas som kunskap – eller viktig kunskap - och rådande
värderingar kring vad som utgör en kunskapsbaserade socialtjänst viktig. En ökad
professionalisering spelar på det moderna samhällets krav på expertis och hur en yrkesgrupp
uppnår det. Att möta dessa krav påverkar hur det sociala arbetets olika aktörer bildar sin
kunskapssyn och definiera läroprocessen hos socialtjänstens medarbetare.

Diskussionen har olika rubriker och vinklingar. Emellertid är det fortfarande en diskussion om
vetenskaplig inriktning: en utvecklande diskurs, ett praktiskt förvetenskapligande, en formell
kunskapsbas jämsides en undersökande diskurs, ett medvetandegörande av praktiken, en
erfarenhetsbaserad kunskapsbas.

4.3.5 Kunskap och lärande i Helsingborgs stad
Det blir av intresse att precisera kunskapssyn och lärande i förhållande till yrkesverksamma
socialarbetare i sitt organisatoriska sammanhang. Utan en organisatorisk tillhörighet hade det
varit omöjligt att utöva vårt yrke. Att utveckla medarbetarnas intresse för, och möjligheter till
lärande bestäms oftast inom ramarna för organisationen. Hur ser Helsingborgs stad på
kunskap? Hur betraktas medarbetarnas inlärning?

I skriften Personalpolicy för Helsingborgs stad står det att läsa att

Lärandet måst bli en kontinuerlig process, ett aktivt förhållningssätt där var och en
fokuserar sig på att lära hur man lär sig… Det ska finnas utrymme för reflektion,
utbyte av tankar och erfarenheter med andra samt för utvärdering av den egna
insatsen. (2000, s5)23

                                                                
23 Bateson, Argyris och Schon, m fl  har, inom vetenskapligforskning, producerat en omfattande materialsamling
kring lärande och inlärning, såväl individuella teorier som organisationsteorier. Deras teser känns igen i
Helsingborgs stads skrift.
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Kommunens kunskapssyn kommer till uttryck i ett antal andra dokument, bl a den upprättade
Utbildningsplan (2000). Målsättningen på individ/grupp nivå inkluderar ”/../ att skapa
möjligheter för lärande .., att göra det möjligt /../ att ta ansvar för sitt lärande ..” och ”/../ att ge
tillgång till information om relevant utbildningar..”. (s1, ff kursivering) Kunskap betraktas
som något icke absolut och i sin kontext, d v s föränderlig och inom socialtjänsten i
Helsingborgs stad. Lärande ses som en fortlöpande process där båda formell utbildning och
erfarenhetsbaserad kunskap värderas. Organisationen tillskrivs en nyckelposition i
medarbetarnas lärande i arbetslivet.

4.3.6 Sammanfattning, kunskapssyn
Sammanfattningsvis kan sägas att jag i denna uppsats utgår från att kunskapen inte är, eller
kan vara, absolut. Jag utgår även ifrån att kunskapssynen i socialarbetarens yrkestillvaro drivs
av ett professionssträvande. Den rådande kunskapssynen rotar sig i vetenskap och kommer till
uttryck, i huvudsak, genom två grenar. 1- den utvecklande diskursen, ett förvetenskapligande
av det sociala arbetet med stöd av formell kunskap och 2 - den undersökande diskursen, ett
medvetandegörande av praktiskt socialt arbete där erfarenhetskunskap och reflekterande
framhävs. Kunskap ses som ett resultat av den personliga inlärningsprocessen som uppstår ur
professionsbaserade behov. Behoven kan identifieras av såväl medarbetaren som dess sociala
kontext, organisationen.

Lärandebegreppet bortser inte ifrån individens egen delaktighet i en läroprocess, men
betraktar organisationen som nyckeln till lärande (kontextuellt perspektiv). Sedd som en
social process, blir lärande något som präglas av olika problem som uppstår i den offentliga
verksamhetens värld: teoretisk-filosofiska utgångspunkter, professionella strävanden,
kommunikation, organisatoriska förutsättningar, maktförhållanden m m.

4.4 Kompetens, kompetensutveckling
I nära relation till kunskap finns begreppen kompetens och kompetensutveckling. Kompetens,
samt utveckling härav hos den vuxne arbetaren kan betraktas som ett mångtydigt begrepp
omfattande såväl det konkreta (t ex verksamhetsidéer, teknologi) som det mer abstrakta (t ex
förmåga och vilja hos individen). Kompetens ses som bredare än kunskap. Kompetens kan
användas för att beskriva kunskapens relation till yrkesutövande. Man kan relatera det till en
individuell, personlig egenskap eller, som Ellström, betrakta kompetens jämväl i relation till
en viss uppgift eller kontext. (1993, s15-21)

Ellström skiljer mellan en individrelaterad och en organisationsrelaterad innebörd av
begreppet kompetensutveckling. Hans arbete fördjupar sig i kompetens som kontextberoende.
Kompetens sätts i förhållande till dess samhälleliga och organisatoriska sammanhang samt i
relation till verksamhetsmål, eller en viss uppgift. Ellström menar att ..”varje försök att
definiera dessa begrepp [kompetent, kvalificerad eller yrkeskunnig] förutsätter .., åtminstone
implicit, en viss uppgift, situation eller kontext”. (idem, i Persson, 1997, s139)
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Från den 1 januari 1998 regleras kvalitet i arbetet inom Socialtjänsten utifrån den s k
kvalitetsparagrafen, 7 a § SoL. 24 I  Ett program för nationellt stöd till kunskapsutvecklingen
inom socialtjänsten diskuterar man kompetens i förhållande till en social kontext men även i
förhållande till, och som en förutsättning för, god kvalitet. Det konstateras att kompetens hos
medarbetarna inom socialtjänsten byggs inte enbart på en individs erfarenhet och utbildning
utan den måste även bedömas med hänsyn till arbetsgruppen, organisationen och
verksamhetens politiska mål och uppgifter. Vidare menar man att den kompetens som krävs
av medarbetaren skiftar över tid. Därmed är en kontinuerlig kompetensutveckling påkallad
om man vill uppnå socialtjänstlagens intentioner i kvalitetshänseende. (2000, s5)

I likhet med Ellström betonar Socialstyrelsen i sina Allmänna råd för kvalitetssystem inom
socialtjänsten (SOSFS 2000:15), förbindelsen mellan kompetens och omgivning. Man anser
att ett befintligt kvalitetssystem bör säkerställa att ledning och medarbetare har adekvat
kompetens och personlig lämplighet för sina arbetsuppgifter. Kompetenskraven, den
’adekvata’ kompetens, ”.. bör ta [sin] utgångspunkt i de krav på kunskaper, färdigheter och
förhållningssätt..” relevant till socialtjänstens arbetsuppgifter.

Helsingborgs stad bär det yttersta ansvaret för socialtjänstens verksamhet. Förutsatt att
kompetens är kontextuellt beroende blir det viktigt att förstå begreppet såsom definierat av
Helsingborgs stad.

4.4.1 Kompetenssyn i Helsingborgs stad
Som arbetsgivare har kommunen utvecklat sitt kompetensbegrepp. Helsingborgs stad
förbinder kompetens till sin organisation och verksamhet. Kompetens

• består av kunskap, förmåga och vilja att handla situationsanpassat
• formas av och utvecklas genom samspelet mellan person och situation
• utvecklas vidare genom motivation, öppenhet, generositet och lust att lära
• är kunskaper, färdigheter och värderingar
• är sammansatt av kunskaper, erfarenheter, aktiviteter och eget reflekterande. (Utvecklande

samtal – kompetenser för ett hållbart arbetsliv, 2000, s1)

I  personalpolicyn åtar sig kommunen att den

/../ ska skapa goda förutsättningar för medarbetarna att utveckla sin kompetens och
att växa i arbetet… innebär att vi ska avsätta de resurser till systematisk
kompetensutveckling som behövs för att bedriva en effektiv verksamhet. (s5)

Kompetens så som den beskrivs ovan, och inte minst av arbetsgivaren Helsingborg stad, bär
med sig en positiv laddning. Kompetens är något fördelaktig, något som är ’bra’ hos min
person i förhållande till mitt yrkesutövande. Kompetensutveckling blir betraktad som en
positiv process hos medarbetaren. Svensson speglar denna syn på kompetensutveckling som

                                                                
24 7a § SoL: Insatser inom socialtjänsten skall vara av god kvalitet. För utförande av socialnämndens uppgifter
skall det finnas personal med lämplig utbildning och erfarenhet. Kvaliteten i verksamheten skall systematiskt och
fortlöpande utvecklas och säkras. (Socialtjänstlagen 1980:620 [Online]. PSYKOSOCI@LT FORUM [2001-09-
24]
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något, som ”/../ förväntas befrämja en ständig utveckling av och i arbetet.” (i Nyhed, 1995,
s92)

4.4.2 Sammanfattning kompetenssyn
Även jag väljer, att i detta uppsatsarbete utgå från kompetens sett som beroende av sin
kontext, eftertraktad och föränderlig. Kompetens omfattar kunskapens relation till
yrkesutövande utan att bortse från medarbetarens egen vilja, personlighet eller kognitiv- och
förändringsförmåga. Uttrycket kompetensutveckling används som en beteckning för olika
åtgärdspaket som används för att påverka medarbetarnas kompetens. Kompetensutveckling
ses som en förutsättning för den enskilde medarbetarens möjlighet till att skapa förnyelse eller
erövra ett förändrat kunnande. Kompetensutveckling i arbetslivet betraktas som en
pedagogisk utveckling hos medarbetaren beroende av stöd från organisationen.

4.5 Sammanfattning, centrala begrepp
I detta avsnitt har jag diskuterat ett antal begrepp som är centrala när diskussion om en
kunskapsbaserad socialtjänst skall föras. Begreppen kunskapsbaserad socialtjänst,
kunskapsprojekt, kunskapssyn och lärande, kompetens och kompetensutveckling har
beskrivits främst utifrån två återkommande vetenskapliga perspektiv: ett förvetenskapligande
och ett medvetandegörande. Två diskurser beskriver också dessa vetenskapliga perspektiv: en
utvecklande diskurs och en undersökande diskurs. Innebörden av begreppen visar sig vara
föränderliga över tid och påverkbara i den mån de faller under luppen och lyfts fram i debatt.

Det är möjligt att andra begrepp kan ses som relevanta. Jag har valt ett antal begrepp som jag
anser vara viktiga i en diskussion om en kunskapsbaserad socialtjänst i förhållande till BBiC-
projektet i Helsingborgs stad. Med dessa begrepp som uppsatsens fundament, går jag vidare
till teoriavsnittet.



33

5 Teori
Utifrån uppsatsens explorativa karaktär har jag velat låta en teoretisk grund delvis växa fram.
Det går sannerligen att motivera en uppbyggnad av undersökningen på olika enskilde teorier.
Jag har sett en organisationsteoretisk grund växa fram och fördjupar mig i fyra olika
perspektiv.

Avseende teoribildning och forskning inom uppsatsämnets bredare område kan det
konstateras att det är båda omfattande och begränsat. Litteraturen som behandlar kunskap,
inlärning, kompetensutveckling m m ur ett teoretiskt perspektiv är volymmässigt omfattande
och gränsar till överväldigande. Studierna som exklusivt betraktar den offentliga
verksamheten i förhållande till kunskapsbildning och kompetensutveckling ur ett
medarbetarperspektiv är få. Hur vi som socialarbetare i arbetslivet lär, vad vi gör och hur vi
gör det vi gör i ett organisatoriskt sammanhang, är ännu mindre studerat. Jag har begränsat
mig till forskningsbaserad litteratur och tidigare utförde studier inom disciplinen socialt
arbete. Jag kommer kort att orientera läsaren i uppsatsämnets placering i disciplinen socialt
arbete. Därefter presenterar jag den teoretiska utgångspunkten som har utvecklats under tidens
gång.

5.1 En fallstudie av BBiC och det sociala arbetets tre arenor
Som jag tidigare har illustrerat finns olika skärningspunkter vad gäller förhållandet mellan
kunskap och det praktiska sociala arbetet:

Bild 5. Förhållandet mellan kunskap och det praktiskt sociala arbetet.

Den arena där fokus för mitt uppsatsarbete finns är det sociala arbetets yrkesfält som är dess
praktiska aktivitetscentrum. Den lokala projektsatsningen BBiC och medarbetaren möts i
denna sfär. Uppmärksamheten riktas på medarbetargruppen, genom BBiC betraktat som
kunskapsprojekt. Yrkesfältet måste dock relateras till utbildning och forskning och strukturer
som vill skapa ’hur, kan och bör’ för att en bild av kunskapssatsningen hos socialsekreterarna
skall växa fram. Medarbetaren är i fokus men utbildning, forskning och diskussion i dess
omvärld är viktiga i studien.

5.2 Socialt arbete och teorier
En tillväxt av teori för socialt arbete fortskrider sedan dess etablering som akademiskt ämne. I
strävan att etablerar sig som vetenskaplig disciplin arbetar den akademiska grenen av socialt
arbete medvetet mot sitt mål. Yrkesexamina utvecklas alltmer till att vara en teoribaserad
utbildning med en betoning på kritiskt och kreativt tänkande och mindre inslag av ’hur gör’.

Forskning – uppgift att
producera kunskap

Yrkesfält – uppgift att bruka, validera,
ifrågasätta, legitimera kunskap

Utbildning – uppgift att
förmedla kunskap

Praktikens hur, kan
och bör

Disciplinens hur,
kan och bör

Forskningens hur,
kan och bör
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Teoritillväxten beskrivs som ”.. ett svar på behov av förståelse- och handlingsmodeller som
formulerats i såväl praktik som akademi..”. (Dellgran och Höjer, 2000, s77) Dellgran m fl
identifierar tre olika typer av teorier när man vill skapa en distinktion relativt till just socialt
arbete:

Bild 6. Tre typer av teorier relativt till socialt arbete. (fritt efter Dellgran och Höjer, 2000)

För att klargöra kan man säga att distinktionen handlar om:

1- teorier om socialt arbete, vilka förklarar dess natur och roll i samhället;
2- teorier för socialt arbete, vilka har till syfte att beskriva och sätta upp mål och är

avsedda att ge förklarings- och handlingsmodeller för de aktiviteter som
konstituerar det sociala arbetet; och

3- teorier som bidrar med kunskap från andra discipliner än socialt arbete för att
förklara och förstå mänskligt och socialt beteende. (Ibid., s77-78)

I begreppsutvecklingen och förklaringar kring det sociala arbetets väsen har jag applicerat
delar av Dellgran och Höjer, Tydén m fl (i Socialstyrelsen 2000) samt Denvall. Deras studier
har bidragit till en förståelse av socialt arbete i dess vetenskapliga sammanhang och i
förhållande till kunskap. I min fältstudie som helhet blir det aktuellt att bruka teorier som
bidrar med kunskap från andra discipliner, nämligen organisations- och managementteori. I
undersökningens analysarbete kommer jag att använda en kontextuell modell, grundad i
organisationsteori.

Ellström, Denvall och Mintzberg m fl har utvecklat närbesläktade kontextuella
analysmodeller. Modellerna används för analys av faktorer som bestämmer en förvaltnings
eller en organisations satsningar och strategier avseende kompetensutveckling. Denna typ av
modell fungerar också till att synliggöra på vilket sätt medarbetaren ingår i en social kontext.

Kontextuella modeller bygger på ett antagande om att den praxis som utformas avseende
kompetensutveckling i en verksamhet bestäms av ett komplext samspel mellan
omgivningsfaktorer och faktorer inom en organisation. (Ellström, 1993, s16-17; Denvall,
2001, s84-85 samt Mintzberg m fl i sin helhet) Det är en kontextuell modell som har vuxit
fram och alltmer styrt min tolkning av BBiC i egenskap av kunskapsprojekt.

Arbetet präglas av ett medarbetarperspektiv där medarbetaren betraktas i sin sociala kontext,
som en intrikat del i organisationen. En organisationsteoretisk grund har tidigare använts som
utgångspunkt för studier av offentlig verksamhet och ter sig lämpligt även för min studie.

5.3 Fyra teoretiska perspektiv, en kontextuell modell
Mångfaldiga intryck gör att jag kommer att presenterar fyra olika organisationsteoretiska
perspektiv i ett försök att orientera mina upptäckter om BBiC i en teoretisk värld. Dessa

socialt arbete

 teorier för

teorier som bidrar med kunskap

teorier om
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perspektiv kan ytterligare kategoriseras till att omfattas av Mintzberg med fleras grupperingar
avseende projektstrategier. I varje avsnitt avhandlas den grundläggande i varje perspektiv och
vetenskapens roll i förhållande till perspektivet. Vidare förmedlas perspektivets utformning av
ett antal nyckelbegrepp: medarbetaren, ledning, kunskap, kompetens, utbildning, lärande,
kompetensutveckling och kunskapsprojekt.

5.3.1 Tekniskt-rationellt perspektiv 25

Ett tekniskt-rationellt perspektiv tillhör de preskriptiva (bör) utgångspunkterna när
projektstrategi utformas. Det som faller utanför planeringen är störande och mot-/bortarbetas
genom ytterligare planering. En bra plan är lika med ett bra resultat.

Lite förenklat kan man kalla detta perspektiv för ”verktygsmodellen”. Det tekniskt-rationella
perspektivet bygger på instrumentella, rationalistiska föreställningar om organiserad
verksamhet. Medvetet planerade medel (verktyg) framställs för att förverkliga
uppdragsgivarens intressen och mål.

En instrumentell syn på organiserad verksamhet kopplas till ytterligare ett grund antagande;
en intensiv tilltro till verksamhetsledningens förmåga att forma organisationens verksamhet
och resultat i enlighet med sina mål och intentioner. I praktiken kommer detta till uttryck i en
stark betoning av system för planering, beslutsfattande och utvärdering/kontroll. Det vill säga,
att åstadkomma förändring i organisationens verksamhet betraktas huvudsakligen som en
fråga om kraftfullt beslutsfattande och effektiv administration. Insatser skall vara mätbara och
uppnådda resultat skall vara möjliga att bedöma i efterhand.

Medarbetarens tillhörighet är formaliserad via positionsbestämning i en organisationsskiss
och genom en klar tilldelning av uppgifter inom organisationen. En centraliserad makt håller
beslutsfattandet på topp- och mellannivåer, om än med en generös arbetsfördelning till övriga
projektdeltagare. Medveten om sin plats i organisationen, skall var och en kunna bidra till att
projektets mål uppfylls.

Utmärkande för det tekniskt-rationella perspektivet, tillämpat på kompetensutveckling, är ett
teknologiskt synsätt på planering och genomförande av utbildning. En medveten och tydligt
formulerad strategi byggs upp på grundval av verksamhetens mål och analyser av uppdragets
krav, medarbetarnas faktiska och utnyttjade kompetens samt utvecklingsbehov. I detta
sammanhang verkar en ökad forskarkontakt naturlig. Forskningsuppgiften blir det Dellgran
och Höjer kallar ”socionomisk,” d v s betonar behovet av att utveckla instrumentell kunskap
för praktiskt verksamma socialarbetarna. (2000, s76) Vidare tolkas forskarkontakten som
önskvärd för att utveckla socialarbetarens förståelse av sina arbetsinsatser och uppnådda
resultat.

Vad avser utbildning, liknas den med en industriell produktionsprocess; deltagarna i
utbildning ses som en råvara, som skall formas i enlighet med på förhand formulerade mål.
Lärande, betraktat ur detta perspektiv, ses som en relativt passiv process med inriktning på att
skapa nödvändiga förutsättningar för att en viss uppgift skall genomföras. Att lära sig lösa
givna uppgifter med givna metoder i syfte att uppnå föreskrivna resultat innebär att risken att
glömma bort medarbetaren introduceras och att denne betraktas ensidigt rationellt som en
utbytbar kugge i organisationen.

                                                                
25 Avsnittet är baserad på ett referat av Ellström, 1993 s28-30, Denvall 2001, s86-88 samt Mintzberg m fl, 1998,
23-122 (utvalda delar).
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Sedd ur ett tekniskt-rationellt perspektiv blir kunskapsprojektet till en uppgift för ledningen.
Fokus finns på ’bör’ strategier, d v s en formell planläggning och en bild av ett idealt beteende
styr ledningens projektstrategier för förändringsarbetet. Verksamhetens mål tillåts styra och
förklara vad som är viktig kunskap. Detta innebär att projektorganisationen kan beställa olika
slags kunskaper, verktyg, som behövs för att verksamheten skall fungera och därefter
implementera dessa för att forma verksamheten.

Jag övergår nu till tre perspektiv som tillhör den s k deskriptiva gruppen när projektstrategi
formuleras och beskrivs.

5.3.2 Utvecklingsinriktat perspektiv 26

Tvärtemot det instrumentella, rationalistiska perspektivet, lägger utvecklingsperspektivet
tonvikten vid en psykologisk, humanistisk utgångspunkt. Det utvecklingsinriktade
perspektivet bygger på en human-relations tradition, d v s att relatera (psyko-) sociala teorier
till social praktik genom studier av intra-personal, inter-personal och intergrupp förhållanden.
Ideologiskt-teoretiskt finns ett släktskap till moderna lärande teorier. Som deskriptiv hör detta
perspektiv till ’hur’ strategier när projektledningen skissar fram en plan.

I första hand betonas en ömsesidighet mellan medarbetaren och organisationen. Medarbetaren
framhävs som viktig för organisationen och arbetsplatsen. Detsamma gäller i motsatt riktning.
Detta ömsesidiga förhållande mellan organisation och medarbetaren medför en integration
som underlättar det nödvändiga samspelet för att uppnå organisationens mål. Ledaren
eftersträvar att bygga goda relationer med och mellan medarbetarna.

Ett viktigt begrepp i det humanistiska perspektivet är effektivitet. Med begreppet avses
organisationens förmåga till anpassning och lärande som svar på yttre eller inre förändringar.
Vidare bygger perspektivet på en organisk syn av intraorganisationella system. Med detta
menas bl a att en organisation lär och utvecklas genom successiv och spontan anpassning till
förändringar, s k incrementalism, såväl i den egna miljön som i dess omgivning. En öppen
och väl fungerande kommunikation, konsensus vad gäller grundläggande ideologier,
värderingar, normer och mål, ett öppet och tillitsfullt organisationsklimat samt en utbredd
förmåga till flexibilitet och problemlösning bland personalen nämns som förutsättningar för
att uppnå effektivitet. (Schein 1980 i Ellström, 1993, s31)

I ljuset av effektivitet ses personalens kompetens som en kritisk resurs för verksamheten. Det
blir följaktligen en viktig uppgift att utveckla och tillvarata medarbetarnas personliga
kompetens genom utbildning och andra utvecklingsåtgärder.  Kompetensutveckling betraktar
man som en investering i organisationens mänskliga resurser samt medarbetarens och
organisationens välmående. Kompetensutveckling ses vidare som en integrerad del av
verksamheten och behov av utbildning eller andra insatser planeras genom informella
processer (t ex planeringssamtal) snarare än genom formella, systematiska behovsanalyser.

Det är inom detta perspektiv många förkämpar för lärande organisationer finns. Både
organisationen och medarbetarna vinner på att mänskliga resurser tas tillvara, ofta med
tonvikten på processinriktad utbildning. Med detta menas utbildning som syftar till att
utveckla kommunikation, laganda och delaktighet. Om man ser till det man oftast betraktar
som ämnen för kunskapsbildning, blir innehållet generellt i förhållande till uppgifterna
(exempelvis teoretiska kunskaper, analys- och problemlösningsförmåga) snarare än metoder
                                                                
26 Avsnittet är baserad på ett referat av Ellström, 1993, s30-32, Denvall 2001, s88-91 samt Mintzberg m fl, 1998,
175-231.
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inriktade på reproduktion av givna samband. Lärande blir en aktiv, probleminriktad process,
baserad på att medarbetarna själva undersöker och prövar lösningar på problem. (Kolb 1984 i
Ellström 1993, s31) Problemorientering, deltagarstyrning och dialog betonas.

Forskningsuppgiften ur detta perspektiv är mer inriktad på det ”sociologiska”, d v s att kritisk
granska socialt arbete, dess problem, organisatoriska ramar och den sociala och politiska
kontexten. (Dellgran och Höjer, s76) Härmed bidrar forskning till att problematisera och
överlåta till medarbetaren att bygga vidare på inhämtad kunskap genom en integrativ process
som omfattar den egna utvecklingen i samspel med ett praktiskt nyttjande. Med andra ord, ett
uttryck för kunskap- och kompetensutveckling genom medvetandegörande om den egna
yrkespraktiken.

Kunskapsprojektet  bygger således på en interaktiv process mellan medarbetaren och
organisationen. Alla medarbetare är potentiella projektskapare och -ledare. Kunskapsintresse
väcks hos medarbetaren och ses som en stimulans till personlig utveckling och ett aktivt
lärande som, i sin tur, kommer organisationen tillgodo.

5.3.3 Konflikt-kontroll perspektiv 27

De hittills presenterade perspektiven bygger på konsensus i organisationer vad gäller
grundläggande värderingar, normer och mål. Med ett konflikt-kontroll perspektiv betonas att
motsättningar och konflikter mellan olika parter och aktörer i en organisation är
grundläggande, jämte ofrånkomliga, för dess sätt att fungera. Ett konflikt-kontroll perspektiv
bidrar med ytterligare en infallsvinkel som, värdeneutralt, kan belysa maktstrukturer och på
vad sätt bl a kompetensutveckling fungerar till att legitimera olika processer i en organisation.

Givet ett konflikt-kontroll perspektiv, utkristalliseras vilka motsättningar som finns, hur dessa
konflikter och spänningar skall hanteras samt på vilket sätt samma företeelser fungerar som
stabiliserande processer i organisationen. Detta innebär att makt och förmågan att mobilisera
makt blir den viktigaste resursen i organisationen. Verksamhetens inriktning och former, dess
mål och olika program, blir ett resultat baserade på förhandlingar och kompromisser istället
för rationella beslutsprocesser baserade på objektiv information eller utvecklingsinriktade
samtal mellan parterna.

Ledaren för en daglig kamp för att kunna forma breda koalitioner av medarbetare som är
beredda att följa deras agenda. Möjligen finns en, av extern part bestämd, agenda som skall
sättas i verket. Medarbetarna har inte sällan med sig egna dagordningar. Troligen har samtliga
aktörer gömda dagordningar.

Medarbetarna konkurrerar med varandra och utvecklar skilda strategier för att försvara sina
positioner eller går framåt i olika hänseende. Kafferaster blir till strategiska möten. Ett
personligt nätverk i organisationens informell struktur blir en viktig resurs och kompletteras
av ens position i den formella strukturen.

Detta perspektiv innebär att personalutbildning och andra former för kompetensutveckling blir
en strategi att använda i kontroll av verksamheten. Kompetensutveckling ses som ett
instrument för ideologisk styrning. En dragkamp kan leda till att utvecklingen avstannar.

                                                                
27 Avsnittet är baserad på ett referat av Ellström, 1993, s32-33, Denvall 2001, s91-93 samt Mintzberg m fl, 1998,
233-261.



38

Lärande, betraktad ur ett konflikt-kontroll perspektiv, utvecklas till att bli en strategisk
balansgång för arbetsledarna där deras uppgift är mångfacetterade; dels skall olika intressen
hållas tillfredsställda, dels kämpar arbetsledning om resurser till just sin respektive
verksamhet och slutligen, där medarbetarna stretar emot, försättes arbetsledaren i en situation
där grupper påtvingas utveckling. För medarbetaren riskerar lärandet att få en roll som
strategisk hävstång alternativt belöningsinstrument.

Forskningsvärlden är i fara att tillskrivas en plats, som stöd i kampen för den ena eller den
andra sidan. I detta kan forskaruppdrag användas som ett beställningsarbete med risk att
slutprodukten förkastas för det fall analysen motsätter sig förväntade resultat. Vetenskaplig
kunskap kan också vaskas fram av medarbetaren för att motivera ett eget val av metodik,
handledning, m m i en kamp att påverka organisationens verksamhet och inriktning.

Kunskapsprojektet  ur detta synsätt kan tolkas som en av flera strategier för att upprätthålla
rådande maktförhållanden eller åstadkomma önskvärda förändringar. Medarbetargruppen
riskerar att delas i deltagare och icke-deltagare. Ett kunskapsprojekt kan användas för att föra
en kamp om resurser till utbildning och kompetensutveckling. Vidare kan ett kunskapsprojekt
fungera till att möta legitimitetskrav ställda av aktörer utanför verksamheten: allmänheten och
styrande krafter (såsom Socialstyrelsen, CUS, statsdepartement, regering, m m).

5.3.4 Kulturellt perspektiv 28

Ett kulturellt perspektiv ger en mer antropologisk betraktelse av vad som är unikt i en
organisation och hur vi gör det vi gör tillsammans. I antropologin talar man om kultur som,
dels en tolkning av världen, dels de artefakter som reflekterar och påverkar dessa tolkningar.29

En organisations kultur är historiskt bestämd. Den skapar känsla av sammanhang, ordning,
mening m m. Säger man McDonald’s eller IKEA uppstår genast en bild av organisationer
med tydliga kulturer som skiljer dem från alla andra genom sina symboler, ideologi m m.
Säger man socialtjänsten får vi också en bestämd bild på näthinnan. Ett sätt att klä sig var
kanske mer självklart på 70-talet. Idag har vi snarare rutiner för ansökning, mottagning och
säkerhet. Tillsammans med våra traditioner förbundna till personaltoaletter, påskägg eller
fikapauser skapar socialtjänstens kultur en normerande och karakteristisk miljö som oftast
överlever enskilda medarbetare på arbetsplatserna. En ny medarbetare blir relativt snabbt
varse om den lokala socialtjänstens rådande kultur. Så också finns en kultur i förhållande till
kunskapsbildning bland socialarbetarna.

Människorna i organisationen är såväl kulturbärare som kulturpåverkare. Medarbetaren söker
i den sociala kontexten tillhörighet och trygghet. Oftast är en gemensam, yrkesrelaterad
utbildning den erfarenhet som blir inträdesbiljetten. Medarbetaren socialiseras till att dela
organisationens övertygelser och sammanhängande arbetssätt.

Ledningen betraktas också som bärare av verksamhetens kultur dock med en nyckelroll i
förhållande till omvärldens förändringar. Ledningen får till uppgift att se den rådande kulturen
för att kunna arbeta med dess förevigande eller förändring. I kompetensutveckling måste man
beakta, att djupt rotade värderingar och övertygelser som skapar organisationens världsbild är
svårstyrda genom extern påverkan.

                                                                
28 Avsnittet är baserad på ett referat av Denvall 2001, s94-96 samt Mintzberg m fl, 1998, 263-283.
29 Med artefakt menas något av människa skapat, såväl konkreta (pennor, byggen m m) som abstrakta (tänkesätt,
teorier m m) saker.
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Organisationens kultur fungerar som ett filter i förhållande till lärande och ny kunskap.
Befintlig kunskap tillmäts ett stort värde genom sin betydelse för yrkesgruppens traditioner,
arbetssätt och rutiner. Den gamla logiken måste läras bort eller glömmas för att ny kunskap
ska kunna läras in. Användbara forskningsresultat får en klar roll men, enligt Denvall, ”när
forskningsresultat avviker från eller i värsta fall kritiserar den egna världsbilden tas detta som
inteckning på brist på förståelse och riktig kunskap.” Han menar att ”.. kulturen inom IFO
generellt kan beskrivas som kunskapsbevakande.” (2001, s95)

Forskarsamhället måste, i första hand, få en förankring i socialarbetarnas yrkeskultur för att
då dras in i arbetet i syfte att, med vetenskaplig kunskap sudda ut det kollektiva
kunskapsminnet för att ersätta luckan med ny och förankrad, kollektiv kunskap.

Ett kunskapsprojekt som syftar till en förändring av det sociala arbetet välkomnas kanske inte
av organisationens medarbetare. För ledningen kan det vara något positivt att finna ett sätt att
göra saker på som leder till utveckling och modernisering. Risken finns att det istället
fungerar till att förstärka det existerande. Utmaningen blir att utveckla ett kunskapsprojekt
baserat på medarbetarnas delade övertygelser, värderingar och förståelse.

Den kontextuella modellen sammanfattas i följande tabell:

MODELL NYCKEL-
ORD

PLANERING I
VERKSAMHETEN

LÄRANDE KOMPETENS KOMPETENSUTVECKLING
UTBILDNING

KUNSKAPSPROJEKT RESULTAT

Teknisk-
rationellt

Verktyg Stark ledning
Mål-medel
beslutsprocess
Mätbara resultat

Passiv process
Reproduktion

Teknologiskt
syn

Utbildningsekonomiska
modeller
Råvara skall formas

Preskriptiva strategier
Instrumentellt
Uppgift för ledningen

Evidensbaserad
praktik,
förvetenskapli-
gande

Utvecklings-
inriktat

Human
relations

Informella
processer
”Incrementalism”
Läroprocess

Aktiv process
Problembaserad

Kritisk resurs Integrerad del i verksamheten
Lärande organisation

Deskriptiva strategier
Interaktiv process mellan
medarbetare-organisation
Emergens

Komplex praktik,
medvetande-
görande

Konflikt-
kontroll

Makt Förhandlingar och
kompromisser
mellan olika
intressegrupper

Strategisk
balansgång

Hot eller makt Led i kontrollapparaten
Ideologisk styrning
Hävstång alternativ belöning

Deskriptiva strategier
Strategiska allianser

Komplex praktik,
strategisk praktik

Kultur Kollektivet Perspektiv över
interna kultur
kontra externa
moderniseringar

Kulturrevolution Kultur relaterat Förändring av det kollektiva
Gemensam; värderingar,
övertygelser

Deskriptiva strategier
Att avlära för att lära om

Komplex praktik,
ärvd praktik

Tabell 1. En sammanfattning av fyra teoretiska perspektiv i en kontextuell modell.

Rapporten fortsätter med en genomgång av enkätundersökningens resultat.
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6 Resultat
Undersökningen syftade till att sammanställa medarbetarnas upplevelse av en
kunskapsbaserad socialtjänst genom exemplet BBiC. Enkätsvaren har hanterats och bearbetats
av mig med viss hjälp i den datatekniska bearbetningsprocessen. Undersökningen har skapat
ett underlag för analys av BBiC i egenskap av kunskapsprojekt, d v s ett instrument avsett att
kunskaps- och kompetensutveckla medarbetarna. Enskilda socialsekreterare kommer till tals
endast i kommentarer som lämnades på fritext området på enkäten. Dessa går ej att spåra till
specifika individer.

Totalt har 70 besvarade enkäter samlats in. Detta representerar en svarsfrekvens på 91 procent
av medarbetargruppen i Helsingborgs stad. Medarbetarna på BuS Söder har bidragit med 32
enkäter. BuS Norrs medarbetarna har deltagit i undersökningen med 38 enkäter. Den
insamlade informationen presenteras huvudsakligen som ett svar från hela medarbetargruppen
i Helsingborg. Riktade påståenden till medarbetarna på BuS Söder respektive BuS Norr
redovisas separat.

6.1 Medarbetaren
Enkätfrågorna har utformats för att fånga olika aspekter som tillsammans bildar kunskaps-
projektet BBiC. Inledningsvis var jag intresserad av att veta, vilka är våra medarbetare tillika
nuvarande BBiC projektdeltagare i Helsingborgs stad?

Vid enkätundersökningens genomförande hade barn- och ungdomsstyrelserna 77 medarbetare
som ingick i deltagargruppen. Inga av dessa socialarbetare har någon explicit ansvar för
projektets genomförande i form av ett specifikt uppdrag eller dylikt. Som tidigare nämnts har
70 enkätsvar bidragit till undersökningens resultat. Av dessa representeras medarbetarna av
11 män och 58 kvinnor. Bortfall av ett svar förklarar att könsfördelning inte reflekterar totalt
inkomna enkäter.

Medel- och medianålder faller på 38,8 respektive 38 år. Åldern bland 65 procent av
medarbetarna är relativt jämnt fördelad i spannet 26-40 år. I åldern 43-61 år finns de övriga 35
procent av medarbetarna. Fyra personer lämnade frågan obesvarade.

Bland de tillfrågade socialarbetarna har 60 socionomexamen. Socialpedagoger (5 personer)
har näst högst representation bland medarbetarna. Fyra socialsekreterare uppger att de har
annan akademisk utbildning. Annan grundutbildning har inte rapporterats. En person har inte
besvarat frågan.

Beträffande vidare utbildning uppger sammanlagt 31 av 70 socialarbetare att de har någon
form av vidare utbildning. Tio svaranden har kryssat för flera svarsalternativ. Tjugo
respondenter anger att de har vidare utbildning på högskolan. Tio medarbetare har fått vidare
utbildning genom arbetsgivare. Nio rapporterar att de har fått vidare utbildning genom
självstudier och sju socialsekreterare meddelar att de har genomgått annan vidare utbildning.

I syfte att kartlägga yrkeserfarenhet med barn och ungdomar, har jag frågat om hur länge man
har arbetet som socialsekreterare med barn och ungdomar totalt och sammanfattar detta som
karriären. För att kunna följa medverkande i BBiC projektet har jag frågat hur länge personen
bedrivit socialt arbete med barn och ungdomar i Helsingborgs stad. Arbetslivserfarenhet,
såväl karriärbaserad som i kommunen, varierar kraftigt mellan medarbetarna.



41

Medelarbetsliv som socialsekreterare med barn och ungdom är 6 år (72,7 månader). Räknat
som ett medianvärde förändras yrkeskarriärens varaktighet till 4 år (48 månader). Intressant är
dock extremvärden. Femton (22,4 procent av 67 svarande) medarbetare representerar en
kategori socialsekretare där erfarenhet av socialt arbete med barn och ungdomar är mellan 12
och 27 år. Detta att jämföra med socialsekreterare som har påbörjat sina karriärer under det
senaste året och representerar 24,3 procent av medarbetargruppen i Helsingborgs stad. Jag har
sammanfattat yrkeskarriären i tre kategorier som ger en generell bild av medarbetarnas totala
arbetslivserfarenhet avseende socialt arbete med barn och ungdomar. I avsikt att följa
deltagarnas medverkan i förhållande till BBiC i tid mätt, har jag sammanfattat enkätsvaren
enligt nedanstående. (Se tabell 2.)

Karriär (anställningstid i månader)

17 24,3

12 17,1

38 54,3

67 95,7

3 4,3

70 100,0

0 - 12 mån

13 - 36 mån

> 37 mån

Total

Giltig

Bortfall

Total

Antal pers. %

Tabell 2. Medarbetarnas yrkeskarriär, i antal månader.

Såsom i det föregående exemplet, har jag sammanfattat enkätsvaren för att kunna spåra
medarbetarna i relation till BBiC. Samma tidsuppdelning underlättar en jämförelse med även
yrkeskarriären. (Se tabell 3.)

Anställningstid (månader)

21 30,0
21 30,0
24 34,3
66 94,3
4 5,7

70 100,0

0 - 12 mån
13 - 36 mån
> 37 mån
Total

Giltig

Bortfall
Total

Antal pers. %

Tabell 3.Medarbetararnas anställningstid i Helsingborgs stad, i antal månader.

I fråga om anställningstid i Helsingborgs stad är, återigen, extremvärdena av intresse. Av 66
svaranden uppger 21 medarbetare (31,8 procent) att de har varit anställd som socialsekreterare
med barn och ungdom i Helsingborg 1 år eller mindre. Av dessa uppger 4 personer (6,1
procent av den totala samplingen) att de har varit medarbetare i kommunen mellan 3 och 6
månader. Av samma grupp har 8 personer (12,1 procent av den totala svarsgruppen) varit
anställda mindre än 3 månader. Nästan samtliga i gruppen som varit anställda 1 år eller
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mindre påbörjade sina karriärer i Helsingborgs stad.30 Om vi ändå trotsar extremvärdena och
räknar en medelanställning i tid, blir resultatet cirka 4,4 år (52,4 månader). Räknat som
medianvärde är anställningstiden för en medarbetare i Helsingborgs stad 2,2 år (26 månader).

Den genomsnittliga medarbetaren på BuS:arna i Helsingborgs stad identifieras som en kvinna
på cirka 39 år. Hon är socionom och har möjligen någon form av vidare utbildning, antingen
på högskolan eller genom arbetsgivaren. Som socialsekreterare med barn- och ungdomar har
hon arbetat i cirka 6 år. I Helsingborgs stad har hon arbetat med klientgruppen i cirka 4,4 år.

Om extremvärdena avseende anställningstid tas bort i det biografiska materialet ser vi att vår
närmaste medarbetare fortfarande är en kvinnlig socionom. Det är troligt, att hon har
engagerat sig i arbetet med barn och ungdomar sedan 3 år eller mindre. I Helsingborgs stad
har hon sannolikt varit anställd mindre än 3 år. Därmed har hon antingen kommit till
Helsingborg i samband med att BBiC-projektet inleddes eller så har hon tillkommit under
processen. Det är inte osannolikt att hon är relativt ny i sitt yrke och kommer därmed till
BBiC med en mindre erfarenhet av det redan befintliga sociala barnavårdsarbetet.

Denna information är betydelsefull i en undersökning om BBiC utifrån, att vi kan skapa en
bild av samlad erfarenhet och kunskapsbas bland medarbetarna. Vidare speglas eventuellt nya
samt förlorade projektdeltagare. Därmed ser vi projektet genom medarbetarens ögon; var
tredje är nykomling till ett pågående projekt. Lika många har kommit i samband med att
BBiC inleddes - eller kort tid därefter - medan resterande medarbetare är kvar i ett projekt
som har sett en relativ hög omsättning av deltagare. Eventuella kunskapsförluster som har ägt
rum under projekttiden blir synliggjord.

6.2 Kunskapsprojektet BBiC
6.2.1 Kunskapsbaserad socialtjänst
Ett antal påstående i enkäten hade till syfte att spegla medarbetarnas uppfattning om en
kunskapsbaserad socialtjänst. Som begrepp anser 8 av 10 medarbetarna att ”en kunskaps-
baserad socialtjänst” är otydligt, åtminstone i någon mån. Majoriteten (95,7 procent) är
ändock överens om att diskussionen är relevant för yrkeskåren medan gruppen som följer
diskussionen om en kunskapsbaserad socialtjänst på ett aktivt sätt är betydligt mer splittrad.
Endast en socialsekreterare av sju svarar att de följer debatten om en kunskapsbaserad
socialtjänst. Närmare hälften av medarbetarna följer diskussionen någorlunda. Av de
tillfrågade svarar hela 21 socialsekreterare ”nej, knappast”.

På frågan om BBiC är en bra satsning för att uppnå en kunskapsbaserad socialtjänst svarade
69 personer. Av dessa är 25 absolut förvissad om att BBiC är en bra satsning och 31
medarbetare tycker ”ja, i någon mån” att BBiC är ett strategiskt verktyg för att socialtjänst
skall lyckas i att etablera sig som en kunskapsbaserad verksamhet i Helsingborg. Tolv
medarbetare anger att de inte vet om BBiC fungerar på detta sätt.

Nedan följer en bildig sammanfattning av enkätpåståenden som berörde begreppet en
kunskapsbaserad socialtjänst.

                                                                
30 Utöver medarbetarnas tid i BBiC-projektet är även de olika grupperingar intressanta när bortfall i enkätsvaren
redovisas.



43

6.2.2 Kunskapssyfte
Andra påståenden sökte socialsekreterarnas uppfattning om projektets kunskapssyfte i
förhållande till de uttalanden som gjordes av nyckelpersonerna i intervjuerna. Till påståendet
socialsekreterarnas kunskaps- och kompetensutveckling är centralt i BBiC-projektet har 69
personer tagit ställning. Av dessa anser 21 medarbetarna att deras kunskaps- och
kompetensutveckling är ”ja, absolut” centralt. Tjugosex respondenter anser att ”i någon mån”
är den egna och medarbetarnas kunskaps- och kompetensutveckling viktig. Nio tycker att
”nej, knappast” är det så och en person anser att BBiC ”absolut inte” omfattar deras kunskaps-
och kompetensutveckling. Tolv medarbetare säger att de inte vet huruvida BBiC betraktar
socialsekreterarnas kunskaps- och kompetensutveckling som centralt i projektet. Svaren
redovisas i diagram 5.
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Diagram 1. Kunskapsbaserad socialtjänst är
ett otydligt begrepp. Diagram 2. Diskussionen är relevant för yrkeskåren.
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Diagram 3. Medarbetaren  följer diskussionen.
Diagram 4. BBiC är en bra satsning för att
uppnå en kunskapsbaserad socialtjänst.
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Avseende projektets syfte att förankra forskningens plats i socialsekreterarnas vardag,
besvarade 67 deltagarna enkätfrågan. Mer än hälften (37) av socialsekreterarna svarade
nekande eller ställde sig ovetande. För 23 medarbetarna kan målsättningen för projektet vara
att ”i någon mån” ge en större plats för forskning i deras arbete med barn och ungdomar samt
deras familjer. (Se diagram 6.)
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6.2.3 Vad är BBiC?
Två påståenden avsåg att belysa socialsekreterarnas sätt att definiera och förstår BBiC. Båda
centralt på Socialstyrelsen och lokalt bland projektansvariga, vill intervjupersoner se BBiC
som ett sätt att tänka. Kopplad till en värdegrund har den enskilde medarbetaren, att ta
ställning till barnens rättigheter i förhållande till den offentliga maktapparaten. FNs
barnkonvention skall vara vägledande och barnets bästa skall sättas i det främsta rummet. På
Socialstyrelsen menar man att, ..” man måste först göra upp med sig själv, .. om sina
värderingar. Vad tycker jag om barn i samhällsvård?"31 Den lokala projektledaren uttrycker
att BBiC är ”.. en del i en helhet..” om hur socialarbetaren betraktar barnen i förhållanden till

                                                                
31 K Bergman, telefonintervju.

Diagram 6. Medarbetarens uppfattning om BBiCs syfte att
förankra forskningens plats i deras yrkesvardag, i antal.

Diagram 5. Medarbetarens uppfattning om den egna kunskaps-
och kompetensutveckling som centralt i BBiC-projeketet, i antal.
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biologiska föräldrar, socialtjänstens insatser och barnens möjlighet att växa upp som
välfungerande samhällsmedlemmar.32

Till denna påstående har samtliga 70 medarbetare tagit ställning. Det stora flertalet, 43
personer, anger att BBiC är ett förhållningssätt i det sociala arbetet med barn och ungdomar.
Ytterligare 21 socialsekretare anser ”i någon mån” att BBiC speglar en abstraktion som
representerar ett sätt att tänka och betrakta klientgruppen. Det finns två socialarbetare som
svarar ”nej knappast”, en som svarar ”absolut inte” och tre personer ”vet ej” om BBiC är ett
sätt att tänka. Det är ändå först i den explorativa fallstudiens litteratursökningar och intervjuer
att ’tänket’ hos den enskilde medarbetare kommer på tal och blir synlig.

BBiC upplevs främst som ett sätt att strukturera det sociala arbetet med barn och ungdomar.
Genom ett gemensamt underlag av insamlat material och ett dokumentationssystem som
säkrar tillvägagångssättet och uppföljningsmöjligheter introduceras en tydlig struktur i
barnavårdsarbete. Inledningsvis sökte sig Helsingborgs kommun till BBiCs förlaga,
Dartingtonprojektet, då den lockade med sin strukturering av det sociala barnavårdsarbetet.
(Se s15.)

Av de 69 svaranden är det 45 medarbetare som anser ”ja, absolut” att BBiC är en
arbetsmetod.  Att betrakta BBiC som arbetsmetod ”i någon mån” gör 23 medarbetare. En
medarbetare ”vet ej” huruvida BBiC är att betrakta som en arbetsmetod. Dessa två sätt att
beskriva och betrakta BBiC jämföres i följande diagram:

6.2.4 Påverkan/kunskapskontroll
För att kunna förstå, om det finns kännedom om kunskapsinsatsernas resultat eller effekt hos
socialsekreterarna lämnades påståenden för ställningstagande. Av intresse att få veta var om
deltagande socialarbetare i projektet upplevde att de kan förklara BBiC-projektet för andra.
Förmågan att förklara för andra ses som ett mått på förståelse och kunskapsintegration.
Flertalet av de svarande 68 socialsekreterarna menar att BBiC-projektet kan förklaras för
andra socialsekreterare, utan några svårigheter ”ja absolut” (19) eller ”i någon mån” (33).
Nio ställde sig tveksamma till detta, en socialsekretare skulle ”absolut inte” kunna förklara
BBiC för andra kollegor och sex av de svaranden uppgav ”vet ej”.

                                                                
32 I Hansson, bandinspelad intervju.
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Diagram 7. BBiC är ett sätt att tänka, svarsfrekvens i antal.
Diagram 8. BBiC är en arbetsmetod,
svarsfrekvens i antal.
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Vad vet socialsekreterarna hittills själva om resultaten av sina insatser i BBiC?
25 medarbetare anser att alla socialsekreterare delgivits information ”i någon mån”.
Av de 68 som har lämnat svar menar 25 socialarbetare att medarbetarna har fått ”lite” eller
ingen återkoppling till projektets fortskridande. Nio personer anser att alla socialsekreterare
fått uppföljande information om BBiC och hur det påverkar BuS:arnas arbetsresultat.

En förhoppning, uttryckt av Socialstyrelsen, har varit att BBiC skulle påverka socialarbetare
att de mer medvetet - bland det väldiga utbudet som erbjuds på marknaden - väljer kurser,
fortbildningar o s v ” sedan BBiC-projektet inleddes”. Av de 67 medarbetarna som lämnat sin
respons till detta påstående anser tre att de nu ”absolut” gör mer medvetna val när de söker sig
till fortbildning. Till viss del (14 personer) har projektet ’puffat på’ medarbetarna i deras val
av kurser m m. Det större flertalet meddelar att deras sätt att välja kurser knappast har (29,9
procent) påverkats av BBiC satsningen, eller så vet de inte (38,8 procent) huruvida BBiC har
påverkat dem i någon riktning.

Av arbetsgivaren erbjudna kurser är det betydligt fler som anser att fortbildning genom
arbetsgivare är mer relevanta till det praktiska arbetet sedan BBiC-projektet inleddes.
68 medarbetare har tagit ställning i denna fråga. Tio medarbetare anser att erbjudna kurser
absolut är mer relevanta och tjugofem socialsekreterare anser att ”så är fallet i någon mån”.
Trots detta är det ändå en stor osäkerhet. Var tredje medarbetare vet inte om erbjudna kurser
är mer riktad till deras arbete med barn och ungdomar sedan BBiC inleddes.

För att pejla om medarbetarna upplever att arbetsledaren får insikt kring BBiC-arbetets
progressiva förankring, tillfrågades de om arbetsledaren involveras mer aktivt i enskilde
ärenden i och med att BBiC-projektet inleddes. Av 68 svarande, svarar 23  ”vet ej” och 23
svarar ”nej, knappast” på detta påstående. Två socialsekreterare anser ”ja absolut”, 14 ”i
någon mån” och 6 personer menar att arbetsledaren ”absolut inte” involveras mer aktivt i
enskilde ärenden.

På liknande sätt undrade jag om BBiC-utbildaren finns nära till hands när det uppstår frågor
rörande ett ärende. Största delen (59,4 procent) av de 69 svarande medarbetare tycker att
BBiC-utbildaren är tillgänglig, åtminstone i någon mån, när frågor uppstår. En grupp
socialarbetarna (12) svarar ”nej, knappast” och ytterligare en grupp (14 personer) ”vet ej”.

6.2.5 Möjlighet att påverka, valfrihet, demokrati
Upplever socialarbetarna i Helsingborg att de kan själva vara med och forma BBiC? Samtliga
personer (70) har lämnat svar på huruvida BBiC är påverkbar. De flesta medarbetare (80,0
procent) tror att de kan påverka BBiC-projektet, åtminstone till någon grad.  Sju personer vet
inte och lika många svarar ”nej knappast” om utvecklingen av BBiC kan påverkas av den
enskilda socialsekreterare. Inga av de svarande upplevde sig ”definitivt inte” kunna påverka
projektet.

Socialsekreterarens upplevelse av valfrihet i förhållande till BBiC deltagandet är också en
viktig fråga.  Av de 69 personer som besvarade enkäten är upplevelsen av valfrihet (44 svar)
”i någon mån” övervägande. Två socialarbetare känner absolut att det finns en valfrihet i
förhållande till hur mycket arbetet präglas av BBiC. Elva svarande återger att de ”nej,
knappast” har något val medan fyra upplever ”ingen valfrihet alls”. Åtta medarbetare ”vet ej”
om valfrihet i förhållande till BBiC deltagande finns.
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Nära besläktad till medarbetarens upplevelse av valfrihet är deras tolkning av hur
verksamhetsledningen förväntar att BBiC-materialet skall användas i deras arbete med
barnavårdsfrågor. Av de 68 socialsekreterare som lämnade enkätsvar besvarade sex
socialarbetare frågan med ”vet ej”. Övriga giltiga svar tyder på att medarbetarna (91,2
procent) är införstådd med att ledningen förväntar sig ett deltagande i BBiC. Det framkommer
i svaren med ett ”absolut” jakande (48) eller åtminstone ett jakande ”i någon mån” (14).

När majoriteten är införstådd med att ledningen förväntar ett deltagande, hur då upplever
socialarbetarna BBiC som överensstämmande med deras sätt att arbeta? Kräver BBiC stora
ansträngningar av socialsekreterarna? Totalt svarar 75 procent av medarbetargruppen som
lämnade giltiga svar på de jakande alternativen. Nio medarbetare anser att det är i obetydlig
grad en stor ansträngning medan två socialarbetare anser att det är inte alls någon stor
ansträngning. Sex av de deltagande ”vet ej” om BBiC-arbetet kräver stor ansträngning.

6.2.6 Effekt i verksamheten
En ansökan att deltaga i BBiC-projektet motiverades utifrån att Helsingborgs stad eftersträvar
att socialt arbete med barn och ungdom skall vara enhetligt över kommunen. I beaktan av
kommunens storlek och organisationsstruktur vill man åstadkomma en jämn kvalitet i det
sociala barnavårdsarbetet och en rättsäkerhet för berörda familjer. Anser medarbetarna att
BBiC bidrar till att barnvårdsfrågor hanteras på ett enhetligt sätt? Antal giltiga svar till
enkätpåståenden är 69. De flesta medarbetare (78,3 procent) erfar att BBiC har bidragit till att
barnavårdsfrågor hanteras på ett likartad sätt över utförarstyrelsernas gränser, i varje fall ”i
någon mån”. Nio svar anger ”vet ej” och sex personer anser att BBiC svårligen bidrar till att
kommunens medborgare mottages på ett liknande sätt oavsett vistelseplats i kommunen.

Är då BBiC angeläget i kommunens arbete med barn och ungdomar? Enkätsvaren tyder på att
medarbetare ser ett värde i BBiC som satsning. Av 68 svarande är det 27 personer (39,7
procent) som delger sin uppfattning att ”ja, absolut”, är det så. Trettio medarbetare (44,1
procent) menar att ”i någon mån” är BBiC är angeläget i deras arbete med barn och
ungdomar.  Ingen av de svarande tar en klar ställning mot BbiC, men två socialsekretare
svarar ”nej knappast”; nio deltagare ”vet ej”.

6.2.7 Tid som faktor
Projektet har hittills ägnat mycket kraft åt att pröva, träna och utveckla BBiC
formulär/materialet. Uppfattning om huruvida möjligheter att pröva och träna BBiC
testformulär, guider m m har saknats är splittrad. Av 68 enkätsvar svarar tretton personer ”vet
ej”. Elva personer tycker att det absolut inte har saknats möjligheter och nitton medarbetare
menar att möjligheter knappast har saknats. Sjutton personer anser att möjlighet till detta i
någon mån har saknats och åtta personer menar att sådana möjligheter visst saknats.

Nära hälften (33) av de 69 svarande socialsekreterarna menar definitivt att mer tid att utveckla
BBiC lokalt skulle kunna underlätta användning av materialet. Fjorton medarbetarna tror att
”i någon mån” hade det kunnat underlätta arbetet med BBiC om mer tid ägnats åt att utveckla
det lokala projektet. Sju personer tror knappast att mer tid för det lokala utvecklingsarbetet
skulle påverka BBiC. Femton medarbetare upplever sig sakna kunskap för att svara på frågan.

6.2.8 Centrala satsningar
Intervjupersonerna återkom till ett antal strategier som de menade, i synnerhet, förankrade
BBiC bland medarbetarna och fick projektet att röra sig framåt. En grupp påståenden
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fokuserade på centrala satsningar, omfattande hela personalgruppen på BuS:arna. I princip är
”vet ej” den genomgående respons för det stora flertalet påståenden. Den andra stora
svarsfrekvensen finns i gruppen ”i någon mån”.

I oktober 2000 genomfördes fokusgrupper i syfte att kartlägga vilka utbildningsbehov
socialsekreterarna själva upplevde i förhållandet till en utveckling av deras arbete enligt
BBiC. Ombedda att ta ställning till om kopplingen mellan  tidigare genomförda fokusgrupper
och BBiC projektet är uppenbara svarade 39 av totalt 67 socialarbetare ”vet ej”. Drygt hälften
(58,2 procent) av medarbetarna var således oklara på denna punkt. Åtta socialsekreterare
upplevde en tydlig koppling och tio personer menar att, ”i någon mån”, är kopplingen explicit.
För ytterligare tio av respondenterna var det knappast uppenbart.

Informationen som samlades i fokusgrupperna ledde till en central utbildningsplan för
medarbetarna. Huruvida socialsekreterarna upplever att den centrala utbildningsplanen
stämmer väl överens med deras utbildningsbehov är två svarsalternativ mest förekommande.
Ungefär en tredjedel (35,3 procent) av de 68 medarbetare som svarade anser att
utbildningsplanen stämmer ”i någon mån”. Flera socialsekreterare (47,1 procent) är ovetande.

Att möta andra socialarbetarna som deltar i det nationella projektet har beskrivits som en
värdefull källa i en utveckling av BBiC. Av de tillfrågade är det 69 som tagit ställning till om
studiebesök hos andra projektkommuner i Sverige har fått det lokala BBiC arbetet att
avancera. Av dessa svararande är det 4 medarbetare som anser  ”ja, absolut”, 6
socialsekreterare svarar ”i någon mån” och 9 personer anger ”nej, knappast”. Det stora
flertalet, 50 medarbetare, vet inte om studiebesök hos andra projektkommuner gör BBiC
arbetet mer relevant för praktiken.

Intervjupersonerna har hänvisat till ett viktigt erfarenhetsutbyte med BBiCs hemland,
England. Ombedda att lämna sin uppfattning om detta erfarenhetsutbyte, anger 33 av 68
svarande att det ”vet ej” om erfarenhetsutbytet med England har ökat förståelsen för
arbetssättet enligt BBiC. Sju personer svarar att ”ja, absolut” har denna utväxling av
erfarenhetskunskap varit meningsfull och tre medarbetare har en motsatt åsikt. Sjutton
socialsekreterare menar att, ”i någon mån” är erfarenhetsutbyte ett bra sätt att öka förståelsen
för arbetssättet medan sex personer anger ”nej, knappast”.

Ytterligare en länk i kedjan avseende utvecklingsarbetet för kvalitetssäkring är ett samarbete
med Centrum för Tjänsteforskning vid Karlstads högskola. Ett antal medarbetare från båda
BuS:arnas olika arbetsgrupper genomgick en 5-poängs utbildning kopplad till bruk av
tjänstekartor. Tjänstekartor har varit på många medarbetarnas läppar under våren 2001 och
uppfattades som en del i satsningen BBiC. Tillfrågad om tjänstekartor tydliggör BBiC arbetet
har 45 av 66 medarbetare (68,2 procent) svarat ”vet ej”. Sjutton medarbetare tycker att, ”i
någon mån”, blir arbetet enligt BBiC tydligare med hjälp av tjänstekartor. Fem personer
svarar ”ja, absolut”, två ”nej, knappast” och sju ”nej, absolut inte”.

Den datatekniska satsningen i Helsingborg, för IFOs räkning, heter ProCapita. Utifrån
delprojektet som omfattar en statistisk reflektion av BuS:arnas arbete, stödjer ProCapita
arbetet med BBiC? Var tredje socialsekreterare tvekar till ProCapitas stödjande bidrag.
Fjorton medarbetare ställer sig ovetande till huruvida ProCapita stödjer deras arbete med
BbiC; av 69 svarande anser 12 medarbetare ”ja, absolut” och 21 ”i någon mån”.
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6.2.9 Söder och Norr – enhetsspecifika insatser
För att anpassa BBiC arbetet till den egna enheten har BuS:arna utvecklat egna
tillvägagångssätt. På Söder talade utbildarna om studiecirklar och metodhandledning som två
praktiska förankringsinstrument i arbetet med att införa BBiC. Genom att socialsekreterarna
möter varandra och reflekterar över sina arbetsinsatser, kommer BBiC att integreras i den
praktiska vardagen. Tillfrågade om studiecirklarna har gjort BBiC mer praktiskt användbar,
svarade  mer än var tredje av BuS Söders socialarbetare att möten gjorde BBiC mer
användbart i deras yrkesvardag. Lika många bland de 31 svaranden hade inte medverkat i
studiecirklarna, vars deltagande var frivillig. För resterande av Söders medarbetare var det ett
fåtal som ansåg att studiecirklarna inte var framgångsrika för BBiCs integration i deras
praktik. Tre medarbetarna visste inte vad studiecirklarna var.

Beträffande metodhandledningen var det endast 1 av medarbetarna som var ovetande om vad
metodhandledningen var. Närmare hälften (15 personer) av BuS Söders 32 medarbetare
deltog inte i denna erbjudna satsning. Övriga socialsekreterarna menade att metodhandledning
har varit ett stöd i arbetet specifikt i förhållande till BBiC, åtminstone, ”i någon mån”. Ett
mindre antal socialarbetare ansåg att metodhandledning näppeligen bidrog specifikt till BBiC-
arbetet eller att det inte var avgörande för det praktiska BBiC arbetet.

På Norr har man satsat på en SWOT-analys som grunden till projektinförandet. Analysen
syftar till att klargöra styrkor, svagheter, möjligheter till och hot mot projektsatsningen på
Norr. Genom identifierade faktorer har BBiC arbetsgruppen på Norr, byggt upp och reviderat
projektarbetet. Tillfrågad om den tidigare genomförda SWOT-analysen har gjort BBiC mer
användbar, svarade sammanlagt 35 socialsekreterare. Av dessa uppgav 25 medarbetare (71,4
procent) att de ”vet ej vad detta är”. Sex personer uppgav att de inte hade deltagit i
analysarbetet. Tre socialsekreterare var övertygad om dess betydelse och 1 medarbetare var
lika förvissad om dess icke-betydelse.

Ärendediskussioner äger rum mellan socialsekreteraren, BBiC utbildaren och arbetsledaren.
Samtliga socialsekreterare på Norr (38) har svarat på detta påstående. Den övervägande delen
av svar (63,2 procent) tyder på att medarbetarna anser att ärendediskussioner är viktiga för
deras användande av BBiC i det praktiska barnavårdsarbetet. Fyra socialsekreterarna vet inte
vad ärendediskussioner är för någonting. Två socialsekreterare tycker ”nej, knappast” att
ärendediskussioner med arbetsledaren och BBiC-utbildaren är ett stöd i arbetet specifikt i
förhållande till BBiC. Åtta personer har inte deltagit i ärendediskussioner.

6.3 En samlad syn om BBiC
Ombed att numeriskt återge sin samlade syn på BBiC i egenskap av kunskapsprojekt, d v s
om BBiC har bidragit till min kunskaps- och yrkesutveckling som socialsekreterare eller inte,
besvarade 64 av 70 tillfrågade (91,4 procent av medarbetargruppen). På en sex-gradig skala
där 1 representerar ej bidragit och 6 betyder bidragit beräknas medarbetarnas medeltal till 3,7
och medianvärdet till 4. Gruppen föredelades med 43 personer (67,2 procent) på den övre
hälften. Av dessa upplever 29 medarbetarna att BBiC har bidragit till deras kunskaps- och
yrkesutveckling mer än det inte har bidragit, d v s medarbetarna väljer en mer positiv
inställning när konfronterats med ett val där en absolut medelpunkt saknas.
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Tjugoen socialarbetare (32,8 procent) uppgav en samlad syn som faller på den nedre hälften
av skalan. Tolv av dessa ansåg att BBiC har inte bidragit mer än det har bidragit, d v s de
placerar BBiCs bidragande till deras kunskaps- och yrkesutveckling på en trea i skalan. (Se
diagram 9.)
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Diagram 9. Medarbetarnas samlade syn på BBiC i
egenskap av kunskapsprojekt, antal.

Vad säger dessa siffror egentligen? Följande analys har för avsikt att gör resultatet av hela
materialet mer lätt tillgänglig.
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7 Analys
I analysavsnittet kommer jag att behandla uppsatsens olika frågor. Frågeställningar för detta
uppsatsarbete var:

• Vilka begrepp är centrala när en kunskapsbaserad socialtjänst diskuteras?
• På vilket sätt har kunskapsprojektet BBiC utvecklats?
• Hur uppfattar medarbetargruppen kunskapsinsatserna?

7.1 Vilka begrepp är centrala när en kunskapsbaserad socialtjänst diskuteras?
Frågeställningen har tidigare hanterats i ett eget avsnitt, presenterat under rubriken ”Centrala
begrepp”. (Se avsnitt 4.) I sammanfattningen där konstaterade jag att innebörden av
begreppen är föränderliga över tid och påverkbara i den mån de faller under luppen och lyfts
fram i debatt. Det är möjligt att andra begrepp kan ses som relevanta.

Jag vill specifikt ägna begreppet och företeelsen kunskapsbaserad socialtjänst några rader här
i analysen. En kunskapsbaserad socialtjänst har beskrivits som ett komplext bygge. Den
explorativa fallstudien stödjer beskrivningen.

Studien har visat att, i formella dokument får kunskaps- och kompetensutveckling såsom ett
livslångt och livsvid lärande, ett erkännande i Helsingborgs stad. Individuella
behovsdefinitioner i kontextuella sammanhang får likaså utrymme och stöd i måldokumenten
rörande kunskaps- och kompetensutveckling. Både ett förvetenskapligande förhållningssätt
och det medvetandegörande perspektivet på kunskap och lärande, kunskaps- och
kompetensutveckling m m får finnas sida vid sida och tillmätas ett värde i det praktiska
sociala arbetet.

Uppsatsen visar dock att inriktning för kunskaps- och kompetensutveckling hos medarbetarna
på BuS:arna är relativt styrd. Ett mycket tydligt tillvägagångssätt – BBiC – är underförstått i
måldokumentet avseende det sociala barnavårdsarbetet: ”.. baserade på de åtta viktiga
livsområden”. (Målprogram & Skolplan, 1999-2002, s15) En definition av en
kunskapsbaserad socialtjänst får medarbetaren ’på köpet’.

Socialstyrelsens definition av en kunskapsbaserad socialtjänst har fått företräde i fallstudien.
Detta motiverade jag utifrån att målsättningen för BBiC bestäms, och mätning av en lyckad
satsning görs, av denna enhet tillsammans med projektkommunerna.

I förhållande till begreppet och företeelsen kunskapsbaserad socialtjänst finns en viss
konsensus; ett behov av vetenskaplig förankrad och forskningsbaserad kunskap ute på
yrkesfältet finns. Bland medarbetarna i Helsingborg råder samma konsensus. Vetenskap är
viktig och en bred, välförankrad kunskapsbas för socialt arbete är eftertraktad.

Vad gäller den offentliga debatten om vilken kunskap, på vilket sätt kunskap uppstår, var
kunskap uppstår samt vilka relationer som skall existera mellan reglerande institutioner,
vetenskapen (såsom det kommer till uttryck i såväl forskning som akademin) och praktiken,
är Helsingborgs yrkesverksamma socialarbetare något tystare. En inhemsk diskussion som
berör samma faktorer med ett, för Helsingborg, gemensamt språk pågår vid skrivborden och i
fikarummen.
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En utvecklande diskurs, en undersökande diskurs och management idéer har lyfts fram efter
genomförda intervjuer och litteraturstudien. Uppmärksammad i debatten är också värderingar
om den ”goda” kunskapen. För att forma det framtida sociala arbetet torde det vara av värde
att diskutera en kunskapsutvecklande socialtjänst parallellt med den kunskapsbaserade
socialtjänsten. Det blir angeläget att bredda kunskapsbasen som bildas på det vi kan veta utan
att abdikera för kunskapen som väntar på att bli upptäckt. Det är alltså centralt, att inte
glömma det som finns i det kreativa tomrummet.

När socialt arbete med barn och familjer äger rum – och likaså i BBiC arbetet – förlitar
socialarbetare till familjens hela kunskapsbatteri om deras, barnets och föräldrarnas, situation
i familjen. Familjens tysta kunskap, deras erfarenhet, värderas högt. Socialarbetare har som
delmål att medvetandegöra familjen genom reflektion om vad den kan om sig själv och övriga
familjemedlemmar. Denna metodik av narrativ undersökning och analys används till att
motivera och åstadkomma förändring.

I medarbetarens yrkesvardag värderas tacit kunskap hos klientgruppen. Om än på en annan
nivå, är det viktigt för yrkesverksamma socialarbetare att får verktyg och förståelse för hur
tacit kunskap även kan komma det praktiska sociala arbetet tillgodo. Narrativa
undersökningar och analyser bör ha en självklar plats vid sidan om effektstudier. Mer än var
femte medarbetare i Helsingborg har arbetat med barn och ungdomar mellan 12 och 27 år.
Instrument som tillåter oss att ösa ur befintliga, troligtvis oerhört rika kunskapskällor bland
medarbetarna för att öka den generella kunskapsbasen, lovar ett värdefullt inslag i ett
kvalitets- och utvecklingsarbete av det sociala arbetet med barn och ungdomar.

Likaså bör efterfrågan av konkreta arbetsinstrument mötes med förståelse. En tradition som
yrkesexamina och en historik av social ingenjörskonst har möjligen gjort att dagens
generation av forskare och lärare vid utbildningsinstitutioner skyr instrumentell
metodutveckling. Detta på bekostnad av att såväl nyutexaminerade som erfarna socialarbetare
möter sin vardag med frustration över teoretiska förklaringsmodeller som upplevs brista när
praktiska instrument behövs. Integrationen av kunskap och praktik på olika plan kan vara en
väg till att bibehålla teoretiskt intresse och tillämpning. Att sätta instrumentell kunskap i
motsats förhållande till en reflekterande kunskap kan leda oss in i en återvändsgränd där
utvecklingen av socialtjänsten som en tydligare kunskapsverksamhet avstannar. Ett flertal
medarbetare i Helsingborg sätter värde på BBiCs metod och struktur. De upplever däremot
inte att det är att förkasta en relationsbaserad metodik. Beröringspunkten handlar om ett
bibehållet yrkesval av hur mycket formulärmaterialet får dominerar i klientkontakten.

Uttrycket kunskapsbaserad socialtjänst är otydligt för medarbetarna i Helsingborgs stad.
Enkätresultaten visar dock att medarbetarna anser att diskussionen om en kunskapsbaserad
socialtjänst är högst relevant till yrkeskåren. Socialarbetarna har en bild av en
kunskapsbaserad socialtjänst som företeelse medan en välavgränsad begreppsdefinition
saknas hos de flesta. Troligen är det ord som fattas och inte förståelse för vad som menas.

Medarbetarna har på olika sätt fångat diskussionen. En gruppledare känner igen begreppet
från olika artiklar i facktidningar m m och befarar att medarbetarna nästan blir förolämpad
även då det inte är meningen. Det uppfattas, att det blir en bättre socialtjänst, främst för
klienten om man kan höjer kompetensen hos det sociala arbetets praktiker med hjälp av mer
formell utbildning och arbetsmetoder såsom BBiC. Samtidigt undrar gruppledaren exakt vad
”de” menar med begreppet kunskapsbaserad socialtjänst. 33

                                                                
33 Fikasnacket.
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En annan socialarbetare antar att med kunskapsbaserad socialtjänst menas att det sociala
arbetet grundas på kunskap och inte känslor. ”Men där kan de ha fel .. vi känner mycket men
känslorna kommer också någonstans ifrån: erfarenhet – det man varit med om .. kanske något
man läst eller .. utan att kunna referera..”. 34

I yrkesvardagen är medarbetarna inom Helsingborgs stad även aktiva med att kvalitativt
utveckla det sociala arbetet. Socialarbetarna har varit initiativtagare till ett deltagande i, först,
Dartingtonprojektet och därefter dess uppföljare, BBiC. Tidigare och fortlöpande hörs en
diskussion bland medarbetarna rörande deras intresse för ett kvalificerat, bättre socialt arbete
med barn och ungdomar och deras familjer. I olika intervjusammanhang och i kommentarer
på enkäten har man gett uttryck för detta.

Den fortsatta diskussionen kräver ett deltagande som inkluderar den enskilde socialarbetaren.
Att dela en begreppsapparat för att kunna öka delaktigheten av socialarbetarna i debatten,
såväl på den lokala som på en central nivå, torde vara av stor betydelse. En medarbetare
exemplifierar. Som svar på frågan om hur länge kunskapsbaserad socialtjänst har använts som
begrepp sade en förvånad socialarbetare: ”Jag kommer inte ihåg det under vår utbildning [på
Socialhögskolan] men ok, man kan ju inte komma ihåg alla begrepp o’ så”. 35

Härutöver har BBiC-projektet fört med sig ett antal begrepp och verktyg som används utifrån
den enskilde socialarbetarens definition och tolkning. Detta då varje begrepp och varje
verktyg utvecklas som kognitiva modeller i vars och ens huvud. Som en medarbetare har
sammanfattat det, ”.. strukturer säger ingenting om innehållet”.36

Utifrån brister i samspelet mellan olika parter i det sociala arbetets triad uppstår en
segregering. Debatten förs på en central nivå medan socialarbetarna deltar i praktiska
experiment när en kunskapsbaserade socialtjänst på lokal nivå skall införas. Den
kunskapsbaserad socialtjänsten är en kognitiv modell. För vissa är den en redan befintlig
verklighet, för andra aktörer är den en framtida vision.

Det kan tolkas att vägen till en kunskapsbaserad socialtjänst, vad avser barnavårdsarbetet i
Helsingborg, går över BBiC.  Längre fram i analysen framkommer att olika vägar kan väljas.
Olika aktörer, bland dessa medarbetare, inom den lokala socialtjänsten bidrar till att hitta
alternativen.

Det dynamiska informationsflödet mellan yrkesfältet, forskningssamhället och akademin har
fått ett forum i Helsingborg. Medarbetargruppen är positiv till mycket avseende BBiC.
Medarbetare är också kritiska, vilket är svårare att föra upp till diskussion inom och utanför
Helsingborg. Att förbättra befintliga kommunikationsvägar och skapa fler skulle kunna leda
till en infrastruktur som bidrar till att socialt arbete utvecklas genom att socialarbetarna får -
och tar - en mer aktiv roll i den egna kunskapsarenan och i utvecklingen av yrkesgruppens
kunskap och kompetens.

Begreppsdiskussionen avslutas här. Jag går över till uppsatsens andra fråga om BBiC och på
vilket sätt detta kunskapsprojekt har utvecklats.
                                                                
34 Fikasnacket.
35 Ibid.
36 Några exempel: ’good enough’ förälderskap; riskbedömningar omfattande skalfrågor där socialarbetaren skall
bedöma en 10 i risk gentemot en 9.
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7.2 På vilket sätt har kunskapsprojektet BBiC utvecklats?
BBiC i egenskap av kunskapsprojekt, kan speglas mot bilden av det sociala arbetets tre
kunskapsarenor i förhållande till de tre viktiga beståndsdelar som identifierades tidigare under
rubriken ’en kunskapsbaserad socialtjänst’. (s12)

Först, i utformning av projektet, har det sociala arbetet diskuterats i egenskap av praktisk
verksamhet. Praktikens hur, kan och bör definieras genom klientperspektivet och
värdegrunden för utövning av det sociala arbetet, vilka skall baseras på FNs barnkonvention
och ett inflytande i ärendegången. I projektets ande är medarbetare i Helsingborg föremål för
en kunskaps- och kompetensutveckling mot ett bestämd mål, d v s intentionerna i BBiC som
evidensbaserad arbetsmetod och ett mer tydligt vetenskapligt förhållningssätt. Organisatoriska
faktorer, lagstiftning samt dess intentioner lyfts fram på nytt och skapar en scen för ett
förändrat socialt arbete. Förändringen i BBiC handlar, mest tydligt, om användandet av vissa
verktyg.

För det andra, är BBiC en del av ett större utvecklingsarbete avseende på vilket sätt det
vardagliga arbetet kan relateras till socialt arbete som vetenskaplig disciplin. Disciplinens hur,
kan och bör bäst beskrivs genom ett antal frågor som väcks: Hur utvecklas socialt arbete inom
akademin? Vilka generaliserbara kunskaper kan kommer till användning för att skapa teorier
om socialt arbete? Vad är viktig kunskap och vilken kunskap skall förmedlas till blivande och
befintliga praktiker? På vilket sätt skall ett sådant förmedlande äga rum?

Slutligen, och för det tredje, representerar BBiC (såväl i projektform som total koncept) en
slags utopi. Forskningens roll förenas på ett, till synes fullt naturligt sätt med det sociala
barnavårdsarbetet som pågår på fältet. Forskningens hur, kan och bör kopplas till en planering
på såväl nationell som lokal nivå. Den kommunala självständighet färgas av ett direktiv som
lyder ”följa upp, utvärdera, mäta, veta” i förhållande till det praktiska sociala arbetet.

BBiC har då till uppgift att skärpa den vetenskapliga inriktning i socialt arbete. Genom att
samla resultaten i den kontextuella modellen växer en klarare bild fram av BBiC i egenskap
av kunskapsprojekt. På vilket sätt har kunskapsprojektet formulerats och vilka strategier
kommer till uttryck? Det är dags att återvända till den kontextuella modellen omfattande fyra
teoretiska perspektiv.

7.2.1 Du gör…, tekniskt-rationella drag i kunskapsprojektet BBiC
Formell planläggning och noggrann design kännetecknar ett tekniskt-rationellt
kunskapsprojekt med fokus på ’bör’ strategier, d v s fokuserar på hur projektstrategier för
förändringsarbete i en organisation bör utformas, vilken kunskap som bör lyftas fram och
vilka tillvägagångssätt som bör användas. Medarbetarens deltagande är relativt passiv i
förhållande till den egna kunskaps- och kompetensutveckling. Kunskapsprojektet, baserat på
framtagen och beprövad kunskap, ämnar konstruera en svart låda inifrån med hjälp av
specifika verktyg. Verktygen kräver viss kompetens, vilken lärs ut till relevant personal.

Vid en första betraktelse av BBiC i egenskap av kunskapsprojekt, är ett preskriptivt synsätt
såsom projektsatsningen kommer till uttryck genom sin kunskapsbas, sitt upplägg och sin
verktygsfokusering, mest explicit. Förespråkare för den evidensbaserade praktiken med en
betoning på ett socialt arbete metodologiskt baserad på ”… a systematic body of evidence-
based knowledge derived from research and practice evaluation...” känner igen BBiC-
projektets beståndsdelar med sina rötter i den engelska forskningen. (s13).
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Med Socialstyrelsen som huvudaktör på central nivå är BBiC-projektet att se som ett
instrument av den utvecklande diskursen, använd i syfte att införa en kunskapsbaserad
socialtjänst på det kommunala planet.

Socialstyrelsen, den centrala projektledningen har en betydelsefull roll i utformning av
projektet.  Således fick de lokala projektgrupperna förslag om organisationsform,
nyckelpersoner m m. Vad gäller projektets fortskridande är Socialstyrelsen den
sammanlänkande kraften för samtliga testkommuner. Det är den centrala projektgruppen som
beslutar om vilka förslag från de kommunala medarbetarna som skall leda till förändring av
formulärmaterialet, IT-systemet m m.

Socialstyrelsen beskriver och tydliggör sedan sin roll i förhållande till Helsingborgs eget
projektteam och ledning. Den lokala drivkraften och ”normalisering”, d v s att kommunen
skall bli självgående i förhållande till BBiC, är ledstjärnor i samarbetet.37 Samtidigt kvarstår
en stark betoning av system för planering, beslutsfattande och utvärdering eller
kvalitetskontroll som den centrala enheten har kvar på sitt bord.

I enlighet med lärdomar från Dartingtonprojektet, har projektgruppen i Helsingborg
administrativt haft en ambitiös och politiskt välförankrad planering. Skol- och
fritidsnämndens måldokument har till synes utvecklats med utgångspunkt från en
medvetenhet om ambitionerna med BBiC-projektet. Liksom BBiC, får måldokumentet ett
tydligt barnfokus. Dokumentet ger i uppdrag till socialtjänstens verksamhetsledning att uppnå
en enhetlighet i det praktiska sociala barnavårdsarbetet i Helsingborg. Arbetet med barn och
ungdomar och deras familjer skall grundas på åtta viktiga livsområden (numera omskriven till
att omfatta BBiCs sju livsområden). Beslutskraftigt har Helsingborgs stad förordat, att ett
kvalificerat och professionellt socialt arbete med barn och ungdomar skall erbjudas av
socialtjänstens medarbetare. (Skol- och fritidsnämnden, 2000, s5, 15)

Projektledningen arbetar med att genomföra en kunskaps- och kompetensutveckling hos
socialarbetarna som inbegriper bruk av vissa verktyg: ett omfattande utrednings-, planerings-
och uppföljningsmaterial och IT-system, en central utbildningsplan, enhetsspecifika
utvecklingsinsatser. Medarbetaren är införstådd med arbetsledningens förväntningar, att
kommunen är med i projektet och att arbetet skall alltmer utföres i enlighet med BBiC.

Härutöver har en specifik organisation skissats. (Se bild 1, s18.) I utgångsläget har
medarbetaren informerats om sin position och roll i projektet. Särskilda utbildare har valts
bland medarbetarna och kopplats till projektet. Utbildningsbehov har formulerats och
utbildningsdagar har genomförts; detta såväl för utbildarna som baspersonalen.

I den första fasen har formulärmaterialet utdelats och uppföljning skett på olika sätt.
Socialsekreterare förväntas bidra till att BBiC-projektets instrumentella mål uppfylls.
Undersökningen visar entydig att socialarbetarna är införstådd med att Helsingborg har
förpliktigad sig till projektet och att deras deltagande är givet. Enligt projektplanen provar
medarbetarna formulärmaterialet samt det utvecklade datortekniska systemet i yrkesvardagen.
Utvecklingen av dessa verktyg sker genom återkoppling kring användbarhet till projektets
utbildare och den centrala projektgruppen. Socialstyrelsen och det centrala forskarlaget
uttrycker att medarbetarna bidrar till en lyckad projektsatsning genom ifyllda formulär, vilka
är grunden i utvärderingsarbetet.38

                                                                
37 K Bergman, telefonintervju samt Projektplan (2001).
38 K Bergman, telefonintervju och B Rasmusson, telefonintervju.
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BBiC, i egenskap av kunskapsprojekt, sedd ur ett tekniskt-rationellt perspektiv bygger på
instrumentella, rationalistiska föreställningar om medarbetaren och om socialt arbete med
barn och ungdomar. En medveten planering och en serie framtagna praktiska verktyg fungerar
till att förverkliga, såväl den centrala som den lokala uppdragsgivarens intressen och mål att
barn och ungdom i samhällsvård får lämpliga insatser, anpassade efter deras
utvecklingsbehov. Verktygen utgörs av en serie åldersanpassade formulär och ett
metodanpassat IT-system.

Analys av organisationens beredskap och planering inför projektarbetet, exemplifierad av
BBiCs förlaga Dartington samt den SWOT-analysen använd på BuS Norr, upplevs vara en
viktig grund för projektet.39

Hittills har projektets centrala fokus varit att utveckla det gedigna formulärmaterialet i ett
samarbete mellan kommunerna och Socialstyrelsens projektgrupp. I Helsingborgs stad,
liksom på central nivå, är planeringen att bygga ett enhetligt system för hela vårdkedjan från
insluss och utredning till uppföljning av resultat. Samhället skall, så långt som möjligt, stå
garant för god vård i det offentligas regi och för en ljusare framtid för de berörda barnen.
BBiC arbetet kan således beskrivas som en instrumentell färdighet, en arbetsmetod i socialt
arbete.

De som proponerar den evidensbaserade praktiken gör gällande att en utveckling mot ett
förvetenskapligande av det sociala arbetet efterfrågas av klientgrupper, politiker, allmänheten
och socialarbetarna själva. Skol- och fritidsnämndens måldokument lämnar bevis för detta.
Enkätundersökningen visar också att medarbetarna uppskattar den klart metodologiska
inriktningen. Kommentarer från medarbetare exemplifierar det stödet:

.. en bra metod där ’kärnan’ i ärendet blir uppenbar..

Jag anser med min korta erfarenhet av att arbete med BBiC att BBiC.. underlättar i
hantverket utredning samt möjliggör en enhetlig process mellan utredningar samt
mellan socialsekreterare och förhoppningsvis i förlängningen kommuner.

Det är nödvändigt med en metod som hjälper oss soc-sekr att ständigt föra barnets
behov i fokus.

Trots att den egna arbetsgruppen har ”.. hamnat i bakvattnet då det gäller BBiC,”
kommenterar ytterligare en medarbetare via enkätundersökningen att ”Klienter har rätt att få
ta del av denna metod som jag anser ger mindre ’suddiga’ utredningar.” Samma
socialsekreterare menar att de ”.. tror på arbetsmetoden”.

Relationen, och kunskap om den interaktiva processen mellan socialarbetaren och klienten,
blir mindre betydelsefull sedd ur detta perspektiv. Vilken medarbetare som tolkar det ifyllda
materialet och agerar blir mindre viktigt i en socialtjänst där olikheter i handläggning
rationellt elimineras från systemet. Det som blir av vikt är istället den professionella
barnavårdsarbetaren, en [företrädesvis socionom] som representerar det sociala arbetets rätta
kompetens. Detta påminner om den medicinska jämförelsemodellen där biologins strukturer
och vetenskapens erfarenhet oftast innebär att ’a + b = c’ i en diagnostisk värld.

I en reflektion kring utbildning och kompetensutveckling representerar BBiC ett rationellt
synsätt med en tydlig, utbildningsekonomisk modell för kunskapsutveckling.
                                                                
39 S Thelanderson, bandinspelad intervju.
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Det vill säga, kunskaps- och kompetensutveckling är baserad på en mål-medel planering och
genomförande. BBiCs mål kopplad till en evidensbaserad diskussion om en kunskapsbaserad
socialtjänst, har varit en viktig faktor i styrning av den lokala satsningen på projektstrategier
och, i synnerhet kompetensutveckling. Detta kommer till uttryck i att medarbetarna ses
ensidigt rationellt; var och en kan lära sig att fylla i formulärmaterialet i den uppbyggda
datormiljön. Lärande, betraktad ur detta perspektiv ses som en relativt passiv process med
inriktning mot reproduktion av givna samband.

Om vi ser till medarbetargruppens egen uppfattning om huruvida deras kunskap- och
kompetensutveckling är centralt för BbiC, är flertalet medvetna om detta som en central
målsättning för projektarbetet, åtminstone i någon mån. Samtidigt är det inte säkrat att just en
instrumentell kunskap är det som medarbetarna upplever bidra till kunskaps- och
kompetensutveckling. Medarbetarna berättar via enkäten:

Jag ser/har inte sett BBiC som .. kunskapsutveckling utan som en arbetsmetod. ..som
arbetsmetod är den mycket utvecklad.

Projektets planerade utvärderingsmoment har ett tydligt fokus på BBiC-materialet och
klientperspektivet. Det tolkas som ett uttryck för en tydlig målfokusering vad gäller uttalade
mål och syfte. Fråga är huruvida BBiC bidrar till ett kvalitetsmässigt bättre socialt arbete.
Ifyllt formulärmaterial och datorgenererad statistik är ett konkret mätinstrument för att
kvalitetssäkra ett rationellt system för det sociala barnavårdsarbetet. Att mäta arbetsinsatserna
speglar utan tvekan en kunskapsdrive och dess förestående resultat, men knappast en
processuell kunskaps- och kompetensutveckling hos medarbetarna.

Risken att glömma bort medarbetaren och osynliga moment i det sociala barnavårdsarbetet
anses vara stor. Det blir avgörande på vilket sätt, om alls, den nya kunskapen och den bredare
kompetensen integreras i praktikens vardag. Att välja bort socialsekreterarnas
kunskapsförvärv och kompetensförändring som ett viktigt område att följa under projektets
gång gör också, att målsättning om kunskaps- och kompetensutveckling kopplas till en
instrumentell färdighet snarare än medarbetarnas yrkesutveckling. Följaktligen reses frågan
om socialtjänsten kommer i mål med den önskvärda, mer långsiktiga effekten: en
kunskapsbaserad socialtjänst.

Ett tekniskt-rationellt kunskapsprojekt ger lite, eller inget utrymme för hur andra faktorer
(exempelvis individuella visionärer, mentala processer, lärande och emergenta processer,
makt och förhandling eller kulturella villkor) präglar handlingssättet vid utformning av
projektstrategier. Ett fungerande samspel mellan det sociala arbetets olika kunskapsarenor
förenklas i denna modell till ett planerat informationsflöde.

En betraktelse av BBiC ur ett enbart tekniskt-rationellt perspektiv går miste om en del av
BBiCs komplexitet. Medarbetarna i Helsingborg berättar att det finns något mer i BBiC i
egenskap av kunskapsinstrument än dess praktiska metodik. Projektet har också utvecklats
efter deskriptiva, d v s ’hur’, föresatser.

7.2.2 Vi lär…, utvecklingsinriktade inslag i kunskapsprojektet BBiC
BBiC, i egenskap av kunskapsprojekt, har ett upplägg som söker hantera frågan om hur olika
handlingssätt präglar organisationens verklighet. Projektstrategier fokuserar därmed mindre
på planering m m. Istället läggs ett gediget arbete på att skapa tillfällen för medarbetarna
själva att ta en aktiv roll i förändringsprocessen. Projektledningen möter successiva, icke-
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rationella förändringar när mer rationella planeringar havereras. Ett utvecklingsperspektiv är
mest tydligt i det lokala projektet avseende dess uppkomst och utbildarnas försök att stimulera
till personlig utveckling och ett aktivt lärande bland medarbetarna.

Den undersökande diskursen, ett medvetandegörande och reflekterande kring praktikens
erfarenheter, blir en dominerande inriktning för att åstadkomma en kvalitativ förändring av
det sociala arbetet med hjälp av en erfarenhetsbaserad kunskap. Det finns ett engagemang från
projektteamets nyckelpersoner att lämna utrymme för den enskilde medarbetaren. Sedd ur
detta perspektivet bygger BBiC som kunskapsprojekt på en process mellan medarbetaren och
organisationen.

I ett antal intervjuer berättar man att BBiC har introducerats och tagits till Helsingborgs stad
på initiativ av socialarbetarna med erfarenhet av Dartingtonprojektet. Betraktad som en del i
en läroprocess, blir BBiC ett resultat av en aktiv process baserad på medarbetarnas egna
upplevda behov i förhållande till deras arbete med barn och ungdomar. En fascination med -
och förskräckelse över - det av forskarsamhället presenterade rön kring placerade barns öden
spårade medarbetarna till att vilja prova andra lösningar. Genom att själv lyfta fram BBiC har
medarbetaren i Helsingborg varit aktiv i ett utvecklingsarbete som kommer verksamheten
tillgodo.

Ett utrymme finns för andra forum för inlärning, som kan främja och förankra BBiCs
förhållningssätt. Exempelvis har medarbetarna erbjudits möjlighet till erfarenhetsutbyten med
andra projektkommuner i Sverige och med vänkommunen i England. Trots det visar
enkätundersökningen att den övervägande majoriteten av socialarbetare i Helsingborgs stad
har svårt att koppla erbjudna besöks- och utbytestillfällen till BBiCs framskridande.

BBiC-utbildarna håller i metodhandledning alternativt deltar i ärendediskussioner på sina
respektive enheter. Målsättningen är att förankra BBiCs ’tank’. Utbildarna själva uppger, att
medarbetarna uppskattar ett diskussionsforum där erfarenheter jämföres med BBiC-arbetet.
Vidare upplever de att socialarbetarna, som ett resultat av utbyten kollegor emellan, blir mer
självständiga i det sociala barnavårdsarbetet enligt BBiC. Enkätundersökningen visar en sådan
tendens. Bland medarbetarna som har deltagit i dessa erbjudna satsningar är ett forum för
reflektion i den egna arbetsgemenskapen ett positivt tillskott vad gäller BBiCs integration på
yrkesfältet.

Begreppet effektiviteten beskrevs som viktigt i det humanistiska utvecklingsperspektivet.
Helsingborgs stad uppvisar att organisationen kan vara effektiv i den bemärkelse att
verksamheten är flexibel och att en successiv och spontan anpassning till förändringar, s k
incrementalism, i den egna miljön och omgivningen är tillåtet. När medarbetaren i
Helsingborgs stad fann det utskickade formulärmaterialet otymplig eller oförenlig med sitt
sätt att arbeta utvecklades, först guiden Utredningsarbete med BBiC (2000), och därefter
Guide för Insats- och uppföljningsarbete enligt BBiC (2001).

Projektansvariga har varit positiva till denna utveckling trots att det representerar ett avsteg
från Socialstyrelsens förväntningar och förhoppningar. Guiderna lyfts fram som en framgång i
projektet, dels för Helsingborgs stad i förhållande till den centrala ledningen samt övriga
projektkommuner, dels för utbildarnas lyhördhet i förhållande till medarbetarna.

Emergenta processer är betydligt mer svårhanterliga i den tidigare presenterade
verktygsmodellen. Spontana händelser kräver uppmärksamhet. Tidsramarna har förändrats
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och projekttiden har förlängds. Designen, självaste projektplanen, har justerats. En av de
möjligen mest svårkontrollerade faktorerna har varit sjukskrivningar och personal-
omsättningen under projekttiden i Helsingborg.

Att identifiera personella förändringar som en viktig variabel i BBiCs projektsatsning blir
ingenting som är nytt för någon av parterna; medarbetarna, projektgruppen eller dess ledning.
Icke desto mindre är det en viktig punkt att lyfta fram här i analysen. 40

Under projektets gång har barn- och ungdomsstyrelserna alltmer arbetat målmedvetet med
personella förändringar som, inte minst, har påverkat BBiC i egenskap av kunskapsprojekt.
Tillfrågad om hinder för BBiC, uppgav de lokala intervjupersonerna att sjukskrivningar och
omsättning av personalen har skapat ett allvarligt hinder. I samband med vakanta tjänster har
BBiC fått stå tillbaka.

Resultatet i undersökningen visar att nära en tredjedel av medarbetaren har en ”ung
kompetens” i förhållande till projektet. D v s att projektet har pågått minst ett år när dessa
socialsekreterare tillträdde sina tjänster. En spegelbild av fenomenet innebär att en tredjedel
av projektdeltagarna har lämnat processen. För en verksamhet som betraktar medarbetaren
som en kritisk resurs har kunskapsinvesteringar och -förluster varit omfattande. Även
nyckelpersoner för den lokala projektsatsningen finns bland denna tredjedel som har lämnat
Helsingborg. Tre av fyra BBiC-utbildarna har lämnat sina uppdrag, varav två har lämnat
kommunen helt.

Den gemensamma grunden som lades för BBiC är inte längre ett gemensamt fundament i
medarbetargruppen. Samtliga BBiC utbildarna fick en grundlig introduktion i form av
utbildning och studiebesök hos engelska training-managers inför projektstartat. De nya
utbildarna i Helsingborgs stad har själv tagit initiativ till att informera sig om BBiC och sin
roll som utbildare utöver egna besök hos de engelska kollegorna.41

Bland de nyanställda medarbetarna som lämnade enkätsvaren var det många som erbjöd sig
att avstå att fylla i en enkät. De kände sig okunniga i förhållande till BBiC. Någon har
kommenterat att han/hon har ”.. själv letat rätt på ett informationshäfte”. Ytterligare en av de
nya medarbetarna skrev att han/hon hade ”.. efterfrågat utbildning för nyanställd.” 42

För att möta händelseutvecklingen, har ledningen i Helsingborg skapat nya strategier.
Utannonserade tjänster inkluderar en kort information om projektet. Den blivande
medarbetaren lockas till en yrkesutveckling samtidigt som en ömsesidig värdegrund blir
uppenbar för den sökande. Nyanställda socialsekreterare erbjuds introduktion med BBiC-
utbildaren eller en förlängd introduktion till hela verksamheten, av vilken BBiC premieras
som ett inslag. Medarbetarens uppfattning och upplevelse av dessa nytillkomna strategier har
inte kunnat mätas i denna studie men fenomenet i sig är av intresse när man söker inslag av ett
utvecklingsperspektiv i kunskapsprojektet BBiC.

                                                                
40 Detta resultat stämmer väl överens med rapporten som lades fram av Helsingborgs utredare under våren 2000.
En kausalanalys går utanför ramarna för detta arbete.
41 Maria Hagberg och Gunnel Petersson, bandinspelade intervjuer (2001-07-18 och 2001-08-03).
42 Läsaren påminnas om att undersökningen genomfördes under sensommaren. Introduktionsinsatser troligen
lämnades till hösten när semesterperioden var avslutad.
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Enkätundersökningen visar att medarbetaren erfar, att arbetsgivaren satsar mer medvetet i val
av fortbildning för hela gruppen socialarbetare. Intressant i jämförelse är att så få som 1 av 7
medarbetare uppger att de har vidareutbildning genom arbetsgivaren, trots att BBiC har
inneburit ett antal utbildningsdagar m m. Möjligen uppfattar medarbetarna att ’vidare
utbildning’ innebär en mer formaliserad kursgenomgång omfattande akademisk poäng eller
dylikt.

Mer än hälften av medarbetare ser deras egen kunskaps- och kompetensutveckling som
centralt i BBiC. Inte lika klart är huruvida medarbetarna själva väljer kurser, kunskaps- och
kompetensutvecklande åtgärder mer medvetet för att BBiC-projektet har präglat deras
yrkesvardag under cirka 2 år. Strävan att skapa en kunskapsmedveten yrkeskår, där
professionalism baseras på kunskapsmässigt expertis, är ett led i införandet av en
kunskapsbaserad socialtjänst och är underförstått i BBiC. Helsingborgs medarbetare bjuds in
till utvecklingssamtal, vilka skall vara ett forum där individuella behov och önskemål
diskuteras. Även detta kan tolkas som ett inslag i BBiCs utvecklingsinriktning.

Från ett utvecklingsperspektiv vänder analysen till makt aspekter av BBiC.

7.2.3 Om du gör… så gör jag…, konflikt-kontroll aspekter av kunskapsprojektet BBiC
BBiC är också ett kunskapsprojekt i vilket konflikt-kontroll aspekter påverkar utfallet av
strategier och resultat. Motsättningar som finns, hur dessa konflikter och spänningar skall
hanteras samt på vilket sätt samma företeelser fungerar som stabiliserande processer i
organisationen kunde skapa en alldeles egen uppsats. Jag kommer att behandla de mest
påtagliga maktstrider såsom de kommer till uttryck för medarbetargruppen i förhållande till
BBiC.

Statsmakterna har länge försökt att förmå den kommunala socialtjänsten att agera i frågan om
uppföljning och utvärdering av sina insatser. Den nuvarande lagstiftningen har stärkts i detta
hänseende men, som tidigare konstaterat, är detta en fråga som har drivits sedan 1960-talet. I
Sverige råder kommunalstyre av välfärden. I England, där BBiC har sitt ursprung, talar man
om ’Tony Blair’s managerialism’, d v s en förstärkt statsstyre. BBiCs motsvarighet i England
förpliktiga socialarbetarna att arbeta efter modellens föresatser, i enlighet med befintlig
lagstiftning. Såväl den lokala projektteamchefen i Helsingborg som representanter från
Socialstyrelsen ser farhågor i att utveckla det sociala arbetet i Sverige via lagstiftnings
tvång. 43 Samtidigt talar BBiCs modellstrategier för olika aktörers önskan om, och behov av,
kontroll och insyn, s k transparens, i det sociala barnavårdsarbetet.

Trots en organisation som representerar samarbete mellan Socialstyrelsen och Helsingborg
vill kommunen till synes hålla centrala aktörer på avstånd. Genom den filtreringsmekanism
som det lokala projektteamet utgör räddas medarbetaren från det man upplever som mest
radikalt i förhållande till Helsingborgs socialtjänst. Projektledaren menar att det inte får gå för
långt med BBiC. Istället vill han att medarbetarna skall se BBiC i ett sammanhang, som ”en
del i det hela.” 44

Interna strategier på respektive BuS-enhet bidrar också till att behålla det kommunala
självstyret. Av intresse noteras att BuS Norrs interna projektgrupp identifierade
Socialstyrelsen som ett potentiellt ’hot’ i den genomförda SWOT-analysen, grunden till deras

                                                                
43 K Bergman, telefonintervju  samt I Hansson, bandinspelad intervju.
44 I Hansson, bandinspelad intervju.
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egen strategidokument. Samtidigt ställer sig nästan samtliga medarbetare på BuS Norr
ovetande till vad denna SWOT-analysen är för någonting.

Den demokratiska processen har framhållits som viktigt för BBiC-projektet, såväl nationellt
som lokalt. Intervjupersonerna uttrycker det som ”normalisering”, ”nedifrån-upp förändring”
eller beskriver ett eget initiativ. 45 Ändå, när en förståelse av makt blir angelägen, kan man se
att politiska processer kan ta tid och kan distansera det essentiella arbetet, i synnerhet i en
organisation under förändring.

En betydande faktor i det lokala projektarbetet sedd ur ett makt perspektiv är just tid.
Socialarbetarna och ledningen är medveten om den pågående kampen om tid.
Verksamhetschefen på Norr påtalade ”de klassiska hinder” för projektet. Bland dessa,
nämndes tid.46

Större flertalet kommentarer lämnad i samband med enkätundersökningen, handlar om tid.
Fikastunder och personalfesterna också präglas av snacket om tid.

Kanske finns en konflikt mellan den höga arbetsbelastningen och viljan/möjligheten
att sätta sig in i och tillämpa BBiC.

.. det ofta är tidspress i ärenden och då tar nya sätt längre tid.

Det måste finnas utrymme i vitala delar av organisationen för att ta till sig och
börja/arbeta vidare med BBiC som utgångspunkt. Utrymme såsom tid hos den
enskilde soc sker. finns inte tid alt. om man har en alltför stressad
organisation/alltför stressade medarbetare kommer inte BBiC att ger någon större
effekt, varken för handläggare eller (ännu viktigare) klienter!!!

Kunskapsproduktion, -inlärning och -utveckling kräver resurser i form av medarbetarnas tid.
Allt medan klientgruppen ställer krav på medarbetarnas tid. Undersökningen visar att ungefär
en tredje del av medarbetargruppen upplevde att tid saknades för att pröva/träns testformulär,
guider m m. Nära hälften ansåg att mer tid för att utveckla BBiC lokalt skulle underlätta bruk
av båda det nationella materialet och det lokalt framtagna materialet. I förhållande till tid har
en styrande ledning möt en oppositionell personalgrupp. Medarbetarna använder makten över
sin tid och prioriterar annat än BBiC.

I kampen om tid har en kompromisslösning kommit till stånd, valfrihet. Under den första
fasen av BBiC har de flesta medarbetarna känt ett mått av valfrihet, exempelvis i förhållande
till huruvida formulärmaterialet användes i utredningssammanhang eller i vilken omfattning
materialet brukades. Under året 2001 skulle medarbetaren använda BBiC-materialet i minst
ett ärende medan Socialstyrelsen förväntar att BBiC skall testas i samtliga ärenden, eller
åtminstone ”.. så många som möjligt”. 47

En utmaning för projektgruppen i Helsingborg är det BBiC anpassade IT-system ProCapita.
ProCapita infördes vid årskiftet 2000/2001. Enkätundersökningen visar att medarbetargruppen
var något tveksamt till ProCapita när frågan om dess stödjande bidrag ställdes. Tidigare har
socialarbetare i tidskampen förhandlat sig till att skriva i vanliga Word-dokument för att
undvika att hela eller delar av dokumentationsarbetet försvann.
                                                                
45 K Bergman, telefonintervju, S Thelandersson, bandinspelad intervju samt G Henriksson, bandinspelad

intervju.
46 S Thelandersson, bandinspelad intervju.
47 K Bergman, telefonintervju.
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Den första, generella utbildningsomgången kompletteras ideligen med ’hur gör’ information.
Datorutbildning planeras ånyo. För arbetsledningen finns inget annat alternativ än att påtvinga
medarbetargruppen en utveckling i datormiljö. Detta för att fullfölja projektets delmål och
underlätta uppföljningsarbetet med hjälp av datorteknik.

Allteftersom projektet fortgår minskar handlingsutrymmet, i form av ett upplevt valfritt
deltagande, för medarbetaren. Fas två i projektet är ’skarp drift’ där medarbetarna förväntas
använda BBiC-materialet i dess senaste upplaga från insluss till avslutat ärende. I takt med att
IT-systemet anpassas och förbättras manövreras medarbetaren till ett bruk av denna, ibland
otympliga, verktyg. En av de projektansvariga har sagt, med viss frustration, att
socialsekreterarna ibland måste påminnas om att de själva har drivet fram ett deltagande i
BBiC.

Konflikt-kontroll aspekter väcker intresse även avseende utvecklandet av en kunskapsbaserad
socialtjänst när man betraktar forskning och utbildningens plats på yrkesfältet. Den ena sidan
förespråkar en uppvärdering av erfarenhetskunskap, d v s lärande genom reflektion och
praktiskt handling, den andra sidan vill framhäva vetenskap och beprövad erfarenhet som
grund för etablering av en socialtjänst grundad på kunskap om arbetets resultat och effekter.
BBiC som arbetsmetod uppskattas av medarbetarna. Trots detta är det inte lika självklart med
entydiga lösningar. Medarbetaren noterar att strukturer och rationellt tänkande endast är en
del av det sociala arbetet:

Ibland tror jag att Socialstyrelsen vill reducera metoden till något jämförbart med
bilbesiktning .. vi har kommit längre än Socialstyrelsen..

Om man menar att enlighet betyder likartad struktur. Så kan det vara så. Men
struktur säger inget om innehållet ..

I en maktkamp om hur det sociala arbetet enligt BBiC skall genomföras i Helsingborg har de
tidigare nämnda guiderna utvecklats av BBiC-utbildarna i samarbete med medarbetargruppen.
Guiderna respresenterar ett avsteg från formulärmaterialet. Lokala intervjukandidater berättar
att guiderna har tagits emot av Socialstyrelsens projektgrupp och övriga projektkommuner
med entusiasm.48 Likväl är det fortfarande ifyllda formulär som kommer att beteckna
medarbetarnas del i projektet som succé eller fiasko. Detta främst med hänsyn till
resultatmätningar. Utan ifyllda formulär faller de planerade studierna. Guiderna blir till synes
omskrivna till komplementärt material på riksnivå medan Helsingborg fortsätter att använda
dem centralt i förhållande till BBiC arbetet.

Det kan tolkas att medarbetarna i Helsingborg håller fast vid att varje möte med klienten är
en unik händelse. Guiderna utvecklades som ett stöd i barnavårdsarbetet som metodiskt ökar
säkerheten. Guiderna ökar också socialarbetarnas självständighet i förhållande till BBiCs
formulärmaterial. Det mäktigaste verktyg för socialarbetaren är att ge utrymme för, och
bejaka osäkerheten i, mötet. Inför konflikt-kontroll aspekter i ett kunskapsprojekt handlar
kampen och stabiliteten i det sociala arbetets vardag om att tillåta att säkerheten uppstår
istället för att låta klientrelationen präglas av ett enbart instrumentellt förhållningssätt.
Professionaliteten består i att kunna hantera osäkerhet och att utveckla en trygghet i detta.

Kunskapsuppbyggnaden konstateras ske i ett organisatoriskt klimat. Många omorganisationer
och en relativ hög omsättning av personal har inneburit att pågående utvecklingsprocesser i
                                                                
48 Samtliga bland de lokala intervjukandidater med en nyckelroll i projektet har uppgett detta. Främst har man
berättat om guidernas framgång i samband med att Helsingborgs framgångar som projektkommun beskrevs.
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arbetsgrupper har avbrutits. En försvagning tillförs projektgruppens fotfolk när en av de
viktigaste kunskapskällorna för den enskilde medarbetaren, d v s arbetsgruppen utarmas
genom förändringar i strukturerna och förlust av kollegor. I ett informellt samtal vid
matbordet diskuterar en av gruppledarna försöket att gör det sociala arbetet i Helsingborg
mindre förändringskänslig. Utvecklingsarbetet, menar hon, skall bidra till att det vardagliga
arbetet blir ”.. oberoende..” även när organisationsförändringar äger rum. Helsingborgs stad
aviserar redan om att organisationsförändringar är att vänta efter nästa val, oavsett politiskt
majoritet. Förhoppningen är att yrkesfältet lämnas oberörd av det politiska väldet och att det
kreativa utvecklingsarbetet, bland annat med BBiC, får fortgå. Att koppla loss sig från sina
politiska uppdragsgivare kan mycket väl vara en målsättning och ett önskemål. Frågan är om
det snarare inte representerar en ouppnåeligt ideal.

Hitintills har tre olika, deskriptiva perspektiv applicerats till BBiC i egenskap av
kunskapsprojekt i Helsingborg. Slutligen skall vi betrakta BBiC i ljuset av ett kulturellt
perspektiv.

7.2.4 Så här gör vi…, kulturella sidor i kunskapsprojektet BBiC
Det blir av intresse att dels, betrakta BBiCs förhållande till rådande värderingar och
ideologier; dels är det sociala arbetets berättande tradition något att beakta. Med hänsyn till en
målsättning att skärpa den vetenskapliga inriktningen i socialt arbete får även forskningens
relation till yrkesfältet en framskjuten plats när BBiC, i egenskap av kunskapsprojekt,
betraktas ur ett kulturellt perspektiv.

Yrkesverksamma socialarbetare uttalar sitt intresse för metoder med ökad tillförlitlighet.
Medarbetarna i Helsingborg anser att BBiC är en bra arbetsmetod. Den främjar struktur,
tydlighet och enhetlighet. Emellertid upplever samma medarbetare att BBiC också är ett sätt
att tänka. Ett sätt att tänka inbegriper värderingar, normer och sociala koder.

Det finns en avvaktande hållning till BBiCs instrumentella inslag i förhållande till det sociala
arbetets narrativa kultur. Av tradition kan socialarbetare beskrivas som en muntlig, berättande
yrkesgrupp där det verbala utbytet spelar en viktig roll i yrkesutövandet och därmed den
rådande yrkeskultur. Tydén m fl har rapporterat att socialsekreteraren betonar erfarenheten
samt den egna och den kollegiala reflektionen som källa till kunskap och förståelse.
(Socialstyrelsen, 2000, s49-50) En medarbetare i Helsingborg kommenterar sin egen process:

Bra genomgång av BBiC-guiden har hållits i ”lilla arbetsgruppen”, vilket har
bidragit till ett gemensamt förhållningssätt till BBiC-materialet. Frågor som har
framkommit i diskussioner har tagits upp med BBiCutbildarna.

I en sådan gemenskap har medarbetargruppen möts på ett tillfredsställande sätt. Att upptäcka
nyckeln till den kollektiva kunskapsutveckling kännetecknar ett lyckat kunskapsprojekt i
yrkeskulturella hänseende.

Metodhandledning och ärendediskussioner är till synes mer övertygande för medarbetarna än
teoretisk förankrade principer. Enkäten visar att deltagande socialarbetare fann ett stort värde i
denna form av kunskapsintegration i förhållande till BBiC. En kulturell anpassning av
implementeringsstrategier till socialtjänstens medarbetarna och den befintliga kulturen torde
befrämja ett förändringsarbetet inriktad på kunskaps- och kompetensutveckling hos en grupp
som beskrivs som ”kunskapsbevakande”. (Se s35.)
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För ledningen som har till uppgift att bevara väsentliga delar av den befintliga kulturen och
moderniserar vid behov, har positionen varit att skapa en utveckling i vilken medarbetarna
övertygas om BBiC. Värderingsgrunderna, som de kommer till uttryck i FNs barnkonvention,
har varit en strategisk nyckel till att motverka kollektivitetens kunskapsbevakande hållning.

I samma rapport förmedlas att socialsekreteraren, av tradition tillskriver forskningen
begränsad betydelse, medan kollegors praktiska försök betraktas med intresserad nyfikenhet.
Socialsekreterarna har förtroende för och lägger stor vikt vid de kunskaper som erövras från
ett konkret projekt. (Socialstyrelsen, 2000, s49-50).

För att förstärka och utvidga infrastrukturen mellan det sociala arbetets olika kunskapsarenor
krävs relativt radikala kulturella förändringar. Inte enbart ett arbetssätt men, liksom i
Helsingborg, ett konkret stöd i form av tjänstledighet för fortsatt studier i socialt arbete där
bekantskap med granskning, utvärdering eller utveckling av socialt arbete fördjupas. Här
skapas en grogrund till en utvidgad diskussion rörande triaden forskning, utbildning och
yrkesfält och ett dynamiskt informationsflöde som bidrar till en fortsatt utveckling på samtliga
arenor.

Utvecklingsmöjligheter för den enskilde medarbetaren skapas samtidigt som det stärker
kvaliteten i det praktiska sociala arbetet. Fallstudien visar att medarbetarna är långt ifrån
övertygad om att ett syfte med BBiC är att praktik och forskning skall komma närmare
varandra. Om det menas att en tydligare vetenskaplig inriktning åt enbart det ena eller det
andra hållet bidrar till en fördjupad professionalismen är BBiC en trubbig instrument. Skapar
BBiC en kulturförändring som innebär en bredare plats för kommunikation mellan de olika
kunskapsarenorna är det enbart spännande. Forskarsamhället måste, i första hand, få en
förankring i socialarbetarnas yrkeskultur för att då dras in i arbetet.

7.3 Sammanfattning
BBiC är ett exempel på ett handlingsmönster när en kunskapsbaserad verksamhet skall
etableras. Vi kan bättre förstå en kunskapsbaserad socialtjänst (dess begreppsapparat,
teoretiska utgångspunkter m m) genom BBiC och socialarbetare i Helsingborgs stad. Bilden
som har målats upp berättar om medarbetares tillhörighet, roll och upplevelser inför ett
förändrat socialt arbete. Det är ingen självklarhet att socialarbetarna förkastar sin intuitiva
kunskap inför relativ hård kritik av evidensbaserade anhängare. Ej heller avfärder
yrkesverksamma socialarbetare mer instrumentella verktyg när ’positivism’ ropas ut.
Exemplet i Helsingborg tyder på att medarbetare är öppen för en utveckling av det sociala
arbetet. Hur förändringar äger rum blir avgörande för att aktörerna skall, i första hand,
definiera den kunskapsbaserade socialtjänsten. Medvetna kunskaps- och
implementeringsstrategier kommer att vara kritiska.

I vilken mån BBiC-projektstrategier har övervägts och medvetet planerats har inte
framkommit under studien. Analysen presenterar vissa framträdande drag hos BBiC i
egenskap av kunskapsprojekt. BBiC i egenskap av kunskapsprojekt har, främst, en tekniskt-
rationell inriktning. Projektstrategier är preskriptiva och speglar en verktygsmodell.
Deskriptiva strategier kan också identifieras, oavsett strategernas medvetenhet eller ej. Inslag
av problemorienterade inlärning, maktaspekter och kulturella faktorer finns.
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Bruk av den kontextuella modellen har varit framgångsrik i att belysa projektets många sidor.
En förståelse för att olika strategier bildas beroende på typ av verksamhetsförändring som
väntas ske, var i organisationen och förändringarnas omfattning blir avgörande för
projektsuccé eller –fiasko. Av BBiC exemplet lär vi oss att det är inte total kontroll som
gäller. Inte heller är det framgångsrikt att abdikera inför mjuka modeller till kunskaps- och
kompetensutveckling.

Projektstrategier behöver följa organisationen i dess olika livsfaser. En integrativ inriktning är
att söka. Sedd som en levande organism blir det perioder av växt och perioder av nedgång.
Projektstrategierna blir många. De fångar element från preskriptiva och deskriptiva föresatser
för att skapa en strategi där hänsyn tas till organisationen som ’helhet’, d v s krav på
tjänsteproduktion, mänskliga och organisatoriska variabler. Det som avgör valet av strategi är
organisationens behov och pågående processer. Nyckelorden för en livscykel modell hade
kunnat bli: ”Allting har sin tid och vart företag under himmelen har sin stund.”  (Bibeln, 1961,
s760)

Analysen av BBiC i egenskap av kunskapsprojekt sammanfattas i den reviderade kontextuella
modellen. Se tabell 5 nedan:

MODELL NYCKEL-
ORD

PLANERING I
VERKSAMHETEN

LÄRANDE KOMPETENS KOMPETENSUTVECKLING
UTBILDNING

KUNSKAPSPROJEKT RESULTAT

Teknisk-
rationellt

Du gör.. Stark ledning
Mål-medel
beslutsprocess
Mätbara resultat

Passiv process
Reproduktion

Teknologiskt
syn

Utbildningsekonomiska
modeller
Råvara skall formas

Preskriptiva strategier
Instrumentellt
Uppgift för ledningen

Ifyllda formulär
ProCapita bruk,
statistik

Utvecklings-
inriktat

Vi lär.. Informella
processer
”Incrementalism”
Läroprocess

Aktiv process
Problembaserad

Kritisk resurs Integrerad del i verksamheten
Lärande organisation

Deskriptiva strategier
Interaktiv process mellan
medarbetare-organisation
Emergens

Studiecirklar,
metodhandledning,
ärendedisk-
ussioner

Konflikt-
kontroll

Om Du
gör…

Förhandlingar och
kompromisser
mellan olika
intressegrupper

Strategisk
balansgång

Hot eller makt Led i kontrollapparaten
Ideologisk styrning
Hävstång alternativ belöning

Deskriptiva strategier
Strategiska allianser

Filtermekanismer,
Guider
Tidskompromisser

Kultur Så här gör
vi…

Perspektiv över
interna kultur
kontra externa
moderniseringar

Kulturrevolution Kultur relaterat Förändring av det kollektiva
Gemensam; värderingar,
övertygelser

Deskriptiva strategier
Att avlära för att lära om

Relationsbaserad
praktik kontra
instrumentella
färdigheter,
medvetandegör
forskningens roll

Tabell 5. En sammanfattning av BBiC analysen i en kontextuell modell.

Och slutligen, hur uppfattar medarbetargruppen kunskapsinsatserna?
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7.4 Hur uppfattar medarbetargruppen kunskapsinsatserna?
Ur ett socionomiskt/socialarbetare perspektiv blir frågan aktuell i förhållande till ett projekt
som har till syfte att kunskap- och kompetensutveckla socialarbetarna i deras praktiskt arbete.
På frågan ’vad vet vi hittills’ har flertalet av intervjupersonerna svarat, att hitintills är det liten
eller ingen kunskap samlad rörande socialarbetarnas kunskaps- och kompetensutveckling
utifrån projektsatsningen (BBiC) .

Medarbetargruppen själv är medveten om en satsning för att kvalitetssäkra och förbättra det
sociala barnavårdsarbetet i Helsingborg. Emellertid är en medvetenhet om att BBiC-projektet
har sitt ursprung i en kritik av socialarbetarnas kunskapsbas och metodologiska utgångspunkt
inte lika tydlig.

Kunskapsinsatser kan följas indirekt på olika sätt. Inför projektstart har forskaruppföljning
setts som ett klart inslag. Emellertid är det först vid projektets tidsmässiga mittpunkt en
forskningsplan har upprättats och godkänts som instrument för uppföljning av det nationella
projektet. Det som berör medarbetargruppen inriktas på en instrumentellt, metod-tekniskt
utvärdering som kommer att ske retroaktivt. Denna sker på riksplan, d v s omfattande
samtliga 7 projektkommuner. Någon fortlöpande resultatmätning i förhållande till förkovrad
kunskap och dess integration i praktiken eller med återkoppling till socialsekreterarnas
kunskap- och kompetensutveckling ingår inte i det nationella forskarplan.

Inte heller finns en målsättning att följa BBiC i förhållande till just medarbetargruppens
eventuellt ökade yrkeskunnande. I Helsingborg har utredaren genomfört en enkätstudie bland
medarbetarna som en del i den första implementeringsanalysen. Återkoppling av utredarens
arbete till medarbetarna har under våren 2001 schemalagts hos BuS Söder. Något möte mellan
utredaren och medarbetarna har däremot inte kommit till stånd. Således har en diskussion om
BBiC implementation utifrån medarbetares roll och perspektiv inte hittills skett. Denna
rapport, vars underlag är baserad på medarbetarnas roll i projektet, är den enda som nämndes
för mig under undersökningstiden.

Projektansvariga har valt att följa klienter i projektet genom barnlinjestudier. Det
metodtekniska i BBiC kommer först efter projektets slut att följas retroaktiv med hjälp av
medarbetarna, arbetsledarna och projektledningen. I egenskap av att vara den personal som är
satt att genomföra det sociala arbetet med barn och ungdomar, enligt BBiC, ter detta sig något
märkligt. Det nationella förslag om kunskapsutveckling hos socialtjänsten baseras i stort på en
kritik riktad på den redan befintliga praktiken. Ändå har man inte valt att direkt följa
kunskapsutvecklingen eller förändringar i förhållningssättet hos medarbetarna.

Det är inte helt klart hur kunskapsinsatserna uppfattas av medarbetarna i Helsingborg.
Enkäten har varit ett adekvat instrument för att samla in socialarbetarnas uppfattning av olika
aspekter på BBiC. De övervägande uppfattar att BBiC har bidragit med mer än vad det inte
har bidragit till deras kunskaps- och kompetensutveckling. Samtidigt är det svårt att utläsa
huruvida kunskaps- och kompetensutveckling kan härledes direkt till BBiC eller om BBiC har
varit en sporre till medarbetarna att ta mer initiativ i den egna kunskaps- och
kompetensutvecklingen. Enkäten skulle kunna ha följts av djupintervjuer eller gruppintervjuer
med socialsekreterarna för att en djupare förståelse för denna fråga skulle kunna uppnås.
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8 Avslutande kommentarer
I uppsatsen har föreställningen om att utvecklande av socialtjänsten och dess medarbetare i
mycket högre grad än tidigare kommer att bli forskningsbaserad. Frågorna är fortförande
många kring hur en sådan verksamhet skall se ut. Många talar och skriver om en verksamhet
som, egentligen, existerar i huvudet på alla och i verkligheten hos ingen. Oavsett ens
övertygelse om förhållandet mellan det sociala arbetet, kunskap och vetenskap torde vi länge
arbete med beskrivningar om en kunskapsbaserad socialtjänst. Genom ett dynamiskt
informationsflöde mellan det sociala arbetets olika kunskapsarenor kan vi kommer närmare en
verkligheten där kunskapens mångfald dominerar. Förhoppningsvis vägen dit kan bli präglad
av en kunskapsutvecklande socialtjänst som gagnar alla.

Fallstudien har varit ett försök att undersöka införande av en kunskapsbaserad socialtjänst
genom det lokala projektexemplet, Barns Behov i Centrum (BBiC). Ett omfattande mängd
material pekar på att det är mycket mer att lära sig av BBiC än det som presenteras här.
Frågorna berör medarbetare samt i vilken riktning det sociala arbetet i Helsingborg utvecklas
av det övervägande tekniskt-rationella sättet, representerad av BBiC-projektet. Det vore
spännande att gräva vidare i BBiC och på vilket sätt projektet bidrar framöver till
socialarbetares kunskaps- och kompetensbas i Helsingborg.

BBiC-projektet har bildats med en idégrund som bygger broar mellan yrkesfältet, akademin
och forskningen. En ökad transparens i förhållande till tillsyns- och reglerande institutioner
finns också med, om än uttalad på ett mindre explicit sätt. Ett tydligt budskap går fram som
handlar om att forskning och akademin båda kan – och bör – kopplas till socialarbetarens
yrkesvardag i syfte att utveckla det sociala arbetet med barn och ungdomar genom en
fördjupad kunskapsbas och en ökad kompetens. Vidare förtydligas yrkesfältets uppdrag.

Genom att medverka i BBiC har medarbetarna i Helsingborgs stad öppnat en dörr till att
utforska, ifrågasätta eller validera, BBiC som en framgångsrik arbetsmetod och
förhållningssätt. Inte fullt så medvetna har man också öppnat porten till en skarpare
vetenskaplig inriktning och, möjligen, en kontrollerad vetenskaplig inriktning, i det sociala
arbetet som utförs. På sikt, kan sådana projekt skapar ett relevant brosystem mellan det
sociala arbetets samtliga fält.
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Bilaga 1, Intervjuguide
Intervjuguiden är en sammanfattning av strukturen som används i intervjusammanhang.
Variationer förekom utifrån informantens roll i förhållande till BBiC.

Presenterade uppsatsidé:
Att genom en explorativ fallstudie, titta på socialarbetarnas uppfattning/upplevelse av ”.. en
kunskapsbaserad socialtjänst” som exemplifierad av BBiC, i egenskap av kunskapsprojekt;
mer specifikt att titta på BBiC ur ett medarbetar perspektiv. En viktig länk i detta är de som är
projektansvariga för BBiC i Helsingborg.

En socionomisk utgångspunkt – betonar behovet av att utveckla instrumentell kunskap för
praktiskt verksamma socialarbetare; lärandeprocesser/-strategier, praktisk handling,
integration av kunskap-praktik m m.

Frågeområden:
- BBiC som kunskapsprojekt – kan det betecknas så?
- Din roll
- Varför just UK modellen till HBG? (BBiC historiskt: varifrån kom initiativet i HBG?

Vilka andra personer är viktiga?)
- Vad är/var ambitionerna med Dartington, LAC, BBiC från ett ledningsperspektiv? (Vad

förväntas av den enskilde socialsekreteraren? .. kommunen? Tidsramar? Vilka
förändringar hoppas man se, t ex efter 1 år resp 2 år?)

- På vilket sätt har man gått tillväga för att introducera/förankra BBiC på olika nivåer?
Vilka frågor är viktiga för implementeringen? Hur åstadkommer, vilka verktyg används?
(Måldokument? Utbildningsinsatser? Handledning? Seminarier? Studiebesök? Vilka
deltar? Hur ofta? Annan metod hjälp/stöd? Politisk ledning? Nyanställda?)

- På vilket sätt har man använt sig av instrumentet i det praktiska arbetet? (Till vilken grad?
Valfrihet? Någon enhet som har integrerat arbetssättet mer? Skillnader BuS Norr/Söder?)

- Uppföljningen av Dartington, LAC (Vad vet vi hittills? Mätmetoder? Genomgång av
ifyllda dokument från akter? Finns någon intervju/enkät utförd i HBG? Feedback från
ledning till verksamheten? Vad tror du socialsekreterarna upplever? Finns någon
effektstudie som redovisar för huruvida socialsekreterare, i ett längre tidsperspektiv,
transferar kunskap från utbildning eller träning med formulären till sin arbetssituation?
Vet vi hur Dartington deltagarna använder sig av materialet eller omsätter den kunskapen i
praktisk handling idag?)

- Det fortlöpande arbete/förändringar i projektet
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Bilaga 2, Enkät

Magisterarbete vid Socialhögskolan, Lunds universitet

Enkät till Socialsekreterarna vid Barn- och ungdomsstyrelse Norr och Söder
Helsingborgs stad

Frågorna i det följande skall oftast besvaras genom ett kryss (x) i rutan under olika ”färdiga”
svarsalternativ. När någon fråga skall besvaras på annat sätt framgår det av sammanhänget. På
alla frågor får Du bara sätta ett enda kryss.

Inledningsvis, några fakta kring Dig:
1.  Jag är ð  man ð  kvinna

2.  Ålder  ______

3.  Grundutbildning ð   socionom
ð   socialpedagog
ð   annan akademisk utbildning
ð   annan grundutbildning

4.  Vidare utbildning ð   vidare utbildning genom självstudier
ð   vidare utbildning på högskolan
ð   vidare utbildning genom arbetsgivaren
ð   annan vidare utbildning

5.  Antal månader som socialsekreterare med barn- och ungdom ______
varav antal månader i Helsingborgs stad  ______

Nu ett antal påståenden kring Ditt arbete i förhållande till BbiC som kunskapsprojekt i
Helsingborgs stad. Håller Du med?

Ja, absolut Ja, i någon
mån

Nej,
knappast

Nej, absolut
inte

Vet ej

1. ”Kunskapsbaserad socialtjänst” är ett
otydligt begrepp.

2. Diskussionen om en kunskapsbaserad
socialtjänst är relevant för yrkeskåren.

3. Jag följer diskussionen om en
kunskapsbaserad socialtjänst i olika
sammanhang.

4. BbiC-projektet är en bra satsning för att
uppnå en kunskapsbaserad socialtjänst i
Helsingborg.

5. Socialsekreterarnas kunskaps- och
kompetensutveckling är centralt i BbiC
projektet.

6. Ett syfte med BbiC-projektet är att förankra
forskningens plats i socialsekreterarnas
vardag.

7. BbiC är en arbetsmetod.
8. BbiC är ett sätt att tänka.
9. BbiC-projektet kan förklaras för andra

socialsekreterare utan några svårigheter.
10. Utvecklingen av BbiC kan påverkas av den

enskilda socialsekreterare.
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Ja, absolut Ja, i någon
mån

Nej,
knappast

Nej, absolut
inte

Vet ej

11. Arbetsledaren involveras mer aktivt i
enskilde ärenden i och med att BbiC-
projektet inleddes.

12. BbiC-utbildaren finns nära till hands när det
uppstår frågor rörande ett ärende.

13. Alla socialsekreterare har fått uppföljande
information om BbiC och hur det påverkar
BuS:arnas arbetsresultat.

14. Verksamhetsledningen förväntar att BbiC
materialet skall användas.

15. Det finns en valfrihet i förhållande till hur
mycket arbetet präglas av BbiC.

16. BbiC-arbete kräver stora ansträngningar.
17. BbiC-projektet bidrar till att BuS:arnas

arbete är mer enhetligt.
18. BbiC är angeläget för arbetet med barn- och

ungdomar.
19. Möjligheter att pröva och träna testformulär,

guider, m m har saknats.
20. Mer tid att utveckla BbiC lokalt skulle

underlätta användning av materialet.
21. Socialsekreterarna väljer kurser,

fortbildningar osv mer medvetet sedan
BbiC-projektet inleddes.

22. Utbildningar som erbjuds är mer relevanta
till det praktiska arbetet sedan BbiC-
projektet inleddes.

Helsingborg:s stad vill fokusera kring socialsekreterarnas behov i förhållande till BbiC-projektet.
Håller Du med?

Ja, absolut Ja, i någon
mån

Nej,
knappast

Nej, absolut
inte

Vet ej

1. Den centrala utbildningsplanen stämmer väl
överens med socialsekreterarnas behov.

2. Kopplingen mellan tidigare genomförda
fokusgrupper och BbiC-projektet är
uppenbar.

3. Erfarenhetsutbyte med England har ökat
förståelsen för arbetssättet enligt BbiC.

4. Tjänstekartor tydliggör BbiC arbetet.
5. Studiebesök till andra projektkommuner har

gjort BbiC mer relevant för praktiken.
6. ProCapita stödjer arbetet med BbiC.

Om Du arbetar på BuS Söder, v g besvara frågorna 7,8 och sedan fortsätta med enkäten.

Ja, absolut Ja, i
någon
mån

Vet
knappast

Nej,
absolut
inte

Har inte
deltagit

Vet ej vad
detta är

7. Studiecirklar har gjort BbiC mer praktiskt
användbar.

8. Metodhandledning har varit ett stöd i arbetet
specifikt i förhållande till BbiC.
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Om Du arbetar på BuS Norr, v g besvara frågorna 9, 10 och sedan fortsätta med enkäten.

Ja, absolut Ja, i
någon
mån

Nej,
knappast

Nej,
absolut
inte

Har inte
deltagit

Vet ej vad
detta är

9. Den tidigare genomförd SWOT-analysen
har gjort BbiC mer användbar.

10. Ärendediskussioner med arbetsledaren och
BbiC-utbildaren är ett stöd i arbetet specifikt
i förhållande till BbiC.

Om Du tar hänsyn till allt det Du upplever vara bra och allt det Du upplever vara dåligt, vilken är
Din samlade uppfattning om BbiC som kunskapsprojekt?

Ej bidragit till min
kunskaps- och
yrkesutveckling som
socialsekreterare

1 2 3 4 5 6 Bidragit till min
kunskaps- och
yrkesutveckling som
socialsekreterare

Om Du önskar lämna några synpunkter eller uppmärksamma något, v g använd utrymmet här
nedan.

V G ÅTERSÄND SENAST 2001-08-31
TACK FÖR DIN MEDVERKAN!
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Bilaga 3, Missiv

Till Dig som är

Socialsekreterare
Barn- och ungdomsstyrelser
Helsingborgs stad

shari j granlöf södergatan 76 252 25 helsingborg
042 13 83 52 0708 13 83 52 sjgr@hotmail.com

Augusti 2001

Tack för att jag får en stund av Din mötestid!
Jag håller just nu på med en undersökning bland
socialsekreterarna som arbetar med barn- och
ungdomar i Helsingborgs stad, såväl BuS Söder
som BuS Norr. Undersökningen ingår i ett
uppsatsarbete för magisterkursen vid
Socialhögskolan i Lund.
Jag är särskilt intresserad av vad Du som
yrkesverksam socialsekreterare tycker och tänker i
ett antal frågor rörande kunskaps- och
kompetensutveckling i förhållande till BBiC-
projektet. Det är därför som jag ber Dig besvara
frågorna i denna enkät så uppriktigt och noggrant
som möjligt. Med kunskapsbaserad socialtjänst
avses  en socialtjänst som grundar sin verksamhet,
organisation och sitt ledarskap på kunskap om
olika insatsers och metoders betydelse för att
uppnå god kvalitet. Av detta följer bl a att samlade
kunskaper och erfarenheter hos socialsekreterarna
ska forma arbetsinsatserna.
När Du är klar med enkäten, ber jag Dig lägga den
i svarskuvertet och klistra igen det. Löpnumret,
som står på kuvertet, skall vara till hjälp vid
bearbetningen av enkäten. Du kommer inte att
kunna identifieras genom detta nummer.
Ingen annan inom Din arbetsorganisation kommer
att få se svaren. De resultat, som kommer att
redovisas, är utifrån en mängd svar och den
enskilda medarbetaren kommer inte att kunna
identifieras.
Önskar Du ta del av undersökningen, beräknas den
vara klar under hösten. Hör gärna av Dig till mig
på nedanstående telefonnummer eller e-mail. Har
Du frågor är Du välkommen att kontakta mig
alternativt min handledare vid Socialhögskolan i
Lund, Verner Denvall tnr 046 222 00 00 (vxln).
Tack på förhand för Din medverkan!


