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Abstract

The purpose was to examine action research in order to see if this form of research could be
used in the work of the council Södra Innerstaden to describe and map the livingarea Södra
Sofielund/Seved together with the people living in the area. Questions asked was: What is
action research? How could  an action research project be done in the work of Södra
Innerstaden to describe and map the livingarea Södra Sofielund/Seved together with the
people living in the area? What kind of possibilities and obstacles could be seen in this?

The method used was litteraturestudies of former resarch and studies of documents from the
government and the municipality.

The answear I came up with is that it may be possible to use action research in the work of the
council Södra Innerstaden to describe and map the livingarea Södra Sofielund/Seved together
with the people living in the area, but maby there is other methods that would be more fit. By
trying the possibility to use action research I wanted to give an exampel for how the "from
below" perspective, which the state have decided should guide the work in some of the
municipalities in Sweden,  could be realized.
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1. Inledning

1.1 Problemformulering

Stadsdelen Södra Innerstaden i Malmö är ett av de områden i Sverige som omfattas av den

nationella storstadspolitik, ”Storstadssatsningen”,  som riksdagen beslutade om 1998.

Storstadssatsningen har två övergripande mål:1

- att ge storstadsregionerna goda förutsättningar för långsiktigt hållbar tillväxt och därmed

kunna bidra till att nya arbetstillfällen skapas inom storstadsregionerna och i övriga delar av

landet, samt

- att bryta den sociala, etniska och diskriminerande segregationen i storstadsregionerna och

att verka för jämlika och jämställda levnadsvillkor för storstädernas invånare.

Genom att förse de kommuner som ingår i Storstadssatsningen  med öronmärkta pengar vill

regeringen styra inriktningen på utvecklingen. Detta genom de lokala utvecklingsavtal som är

en överenskommelse mellan stat och kommunerna om insatser i sk utsatta områden. Avtalen

revideras varje år och ska bla innehålla lokalt framtagna mål och lokala åtgärdsplaner. Staten

styr alltså storstadspolitiken genom de lokala utvecklingsavtalen, samtidigt som vikten av ett

utvecklat underifrånperspektiv betonas som nödvändig betingelse för långsiktiga effekter av

de insatser som görs. Man menar att det är viktigt att de boende i de aktuella stadsdelarna

engageras i målformulering och i framtagandet av den lokala åtgärdsplanen.

Under perioden 1999-2003 fördelas drygt 2 miljarder kronor mellan de kommuner som ingår i

Storstadsatsningen, vilka är: Botkyrka, Göteborg, Haninge, Huddinge, Malmö, Stockholm och

Södertälje. I Malmö kommun omfattas stadsdelarna Rosengård, Fosie, Södra Innerstaden och

Hyllie.

Det jag finner vara mest intressant med Storstadssatsningen är att man från statens sida

betonar vikten av ett utvecklat underifrånperspektiv. Någon exakt definition av begreppet

”underifrånperspektiv” ges inte, men man säger alltså tex att det är viktigt att de boende i de

aktuella stadsdelarna engageras i målformulering och i framtagande av de lokala

åtgärdsplanerna. Hur det ska gå till är osagt.

                                                                
1 Uppgifterna om Storstadssatsningen hämtas ur  Årsrapport 2002, Storstadsdelegationen
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I linje med det av staten efterfrågade underifrånperspektivet ligger Södra Innerstadens vision

som är ”Stadsdelen som bygger på människans egen kraft”. I stadsdelen Södra Innerstaden

ligger delområdet Södra Sofielund/Seved. Man har bedömt att detta område ska stå i fokus för

stadsdelens samlade insatser under kommande år (2003-2004)2, och därför kommer delar av

storstadssatsningen att riktas mot hela Södra Sofielund/Seved. Syftet är att ”bryta den sociala,

etniska, och diskriminerande segregationen i Södra Sofielund och verka för jämlika och

jämställda levnadsvillkor för områdets invånare.” (Vilket alltså sammanfaller med det

sistnämnda av de två övergripande målen med Storstadssatsningen) De övergripande målen

med insatserna i Södra Sofielund/Seved är:

• Att få en bättre bild av Södra Sofielund så att Södra Innderstadens stadsdelsförvaltning

bättre kan anpassa verksamheterna utifrån områdets behov av service, information och

kunskap

• Att utveckla strukturer för dialog mellan myndigheter och boende

För att de boende ska bli en mer aktiv part i utvecklingsarbetet säger man att stadsdelen

kommer att förbättra samverkan med de boende framför allt vad gäller "inventering,

prioritering och genomförande" och att stor vikt kommer att läggas på gemensamt

inventerings- och kartläggningsarbete där det ingår att skapa engagemang och medverkan

bland de boende. I min uppsats vill jag se om/hur aktionsforskning kan vara ett sätt att bedriva

detta arbete. Aktionsforskning är en form av forskning som handlar om ett nära samspel

mellan handling och forskning och mellan teori och praktik i en förändringsprocess.

Forskningen bedrivs i nära samarbete med de människor som berörs av forskningen.

Förändringsarbeten i bostadsområden brukar starta med en kartläggning där man  beskriver

området och inventerar dess behov och resurser; en sk "områdesbeskrivning". Inom ramen

för satsningen i Södra Sofielund/Seved, som formellt startade 1 januari 2003, har arbetet med

att göra en sådan områdesbeskrivning satt igång. Det är främst i stadsdelens arbete med att

gemensamt med de boende göra områdesbeskrivningen som jag vill se om/hur

aktionsforskning kan användas. Anledningarna till att jag främst riktar uppmärksamheten på

områdesbeskrivningen är flera. Enligt Helene Lahti Edmark (2002)3 ser forskare utan tvekan

                                                                
2 Uppgifterna kring insatserna I Södra Sofielund/Seved hämtas från ”Södra Innerstadens reviderade program för
planerade insatser med storstadsmedel 2003-2004”
3 Integrationsverket har fått i uppdrag av regeringen att ansvara för en nationell utvärdering av
storstadssatsningen. Inom ramen för uppdraget har Helené Lahti Edmark, doktorand på Socialhögskolan vid



6

de boendes medverkan och engagemang som den viktigaste grundbulten för framgångsrika

interventioner och detta är även något som man från Södra Innerstadens stadsdelsförvaltning

menar vara av stor vikt. Den första anledningen till att jag främst riktar uppmärksamheten på

områdesbeskrivningen är att jag tror att samverkan med de boende måste inledas tidigt om

man ska kunna skapa detta engagemang och medverkan. Det är lättare att engagera sig i något

som man från början varit med och planerat och skapat förutsättningar för. För det andra

tenderar myndigheterna att bygga interventioner i bostadsområden på övervägande mörka

bilder av området som till stora delar skiljer sig från lokalbefolkningens egna beskrivningar,

och därför tror jag att  de boendes medverkan är allra viktigast just i beskrivningen av

området. För det tredje vill jag också skilja mellan "medverkan" och "inflytande". Begreppen

är nära sammankopplade på det sättet att medverkan antagligen ger större möjligheter till

inflytande, och att inflytande befrämjar viljan att medverka, men man kan också medverka i

något utan att ha inflytande över det och ha inflytande över något utan att medverka. I de

flesta insatser som ligger inom ramen för Storstadssatsningen betonas vikten av de boendes

medverkan i projekt och processer. I många av de sk utsatta områden som Storstadssatsningen

omfattar finns dock problem som tex trångboddhet, arbetslöshet, sanitära olägenheter osv,

vilket jag tror kan göra att de människor som bor där kanske inte alltid har energi till att

medverka i de insatser som stat och kommun bedriver. (Jag uppfattar det som att man inte ens

i mer resursstarka områden förväntar sig att de boende ska medverka i olika typer av projekt).

När det gäller medborgarnas eller de boendes deltagande så vill jag därför betona inflytandet

framför medverkandet och jag tror att det främst är i områdesbeskrivningen det finns

förutsättningar för detta.

Syfte

Syftet med uppsatsen är att belysa begreppet aktionsforskning och dess innebörd, för att pröva

möjligheten av att använda aktionsforskning som metod i Södra Innerstadens

stadsdelsförvaltnings arbete med att tillsammans med de boende göra en områdesbeskrivning

av området Södra Sofielund/Seved.

Frågeställningar

* Vad är aktionsforskning?

                                                                                                                                                                                                          
Lunds universitet, sammanställt och analyserat den nordiska forskningen inom området som publicerats under
nittiotalet. Kunskapsöversikten har  resulterat i rapporten Förort i Fokus - interventioner för miljoner, 2002.
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* Hur skulle ett aktionsforskningsprojektet kunna utformas i Södra Innerstadens

stadsdelsförvaltnings arbete med att tillsammans med de boende göra en områdesbeskrivning

av området Södra Sofielund/Seved?

* Vilka möjligheter och hinder finns i samband med detta?

1.2 Metod och urval

Metoden jag använder för att uppfylla syftet är kvalitativ och bygger på studier och analyser

av primärdata i form av litteraturstudier av tidigare forskning samt av kommunalt och statligt

utgivna tryck och dokument.  Då jag inte har funnit något som pekar på motsatsen anser jag

tillförlitligheten hos dessa källor vara hög.

Det arbete Södra Innerstaden, inom ramen för Storstadssatsningen, planerar att göra i Södra

Sofielund/Seved kan sägas vara samhällsarbete. Definitionen jag använder av

”samhällsarbete” är Stefan Wahlbergs (1998):

”Samhällsarbete betecknar interventions- och arbetssätt vilka utvecklas av anställda inom den offentliga sektorn,

på basis av humanistiska och demokratiska värderingar, i samverkan med berörda människor med syftet att

uppnå en social, politisk, kulturell och ekonomisk vitalisering i lokalsamhällena och till att förbättra

levnadsförhållandena i allmänhet och för utsatta grupper i synnerhet.” (s 30).

Till en början inriktade jag mig på att söka efter aktuella aktionsforskningsinsatser i

samhällsarbete. Jag begränsade mitt sökande till Sverige eftersom samhällsarbete i många

andra länder ofta bedrivs av andra än den offentliga sektorn. För att uppfylla mitt syfte hade

en fruktbar metod kunnat vara att göra deltagande observationer och intervjuer med deltagare

i en sådan aktionsforskningsinsats. Sökandet, som bestod i telefonsamtal till i ämnet insatta

personer samt litteratursökningar, gav dock inga resultat. Man kan fundera över anledningen

till detta. Det kan vara så att aktuella aktionsforsknings insatser inom samhällsarbete i Sverige

helt enkelt inte existerar. En annan tanke är att aktionsforskning ligger så nära socialt arbete

och samhällsarbete att det kan vara så att man bedriver en form av aktionsforskning utan att

vara medveten om det eller att det inte är ett uttalat arbetssätt.

Jag använder mig istället alltså av litteraturstudier, vilket jag också bedömer ge möjlighet att

uppfylla syftet.

När man i Libris använder sökordet ”aktionsforskning” får man 156 träffar. Bland dessa

inriktade jag mig på litteratur om aktionsforskning, dels med anknytning till socialt arbete och
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samhällsarbete, dels med anknytning till hur aktionsforskning kan utformas rent praktiskt.

Bland de källor jag använt är det dock endast Stefan Wahlberg (1998) som har direkt

anknytning till aktionsforskning inom ramen för socialt arbete och samhällsarbete. Denna

primärdata har därför en framträdande roll i uppsatsen.

1.3 Fortsatt framställning

I kapitel två belyses begreppet aktionsforskning och i kapitel tre diskuteras hur ett

aktionsforskningsprojekt skulle kunna utformas i arbetet med att tillsammans med de boende i

Södra Sofielund/Seved göra en områdesbeskrivning. Hinder och möjligheter i samband med

detta diskuteras i kapitel fyra. I kapitel fem återknyts bla till de frågor som inledningsvis tagits

upp kring det av staten efterfrågade underifrånperspektivet.

2. Aktionsforskning

Detta kapitel börjar med att ge en bakgrund till aktionsforskning och utvecklingen av dess

olika inriktningar, vilket syftar till att ge en bild över aktionsforskningens mångfald. I avsnitt

två försöker jag bringa ordning i mångfalden genom att belysa två huvudinriktningar som kan

urskiljas bland de olika riktningarna. Detta utifrån faktorerna deltagande, tillvägagångssätt

och ideologi. Jag avslutar kapitlet genom att beröra några vetenskapsteoretiska frågor.

2.1 Bakgrund och utveckling

De flesta beskrivningar av aktionsforskningens rötter och historia börjar med den tyske

socialpsykologen Kurt Lewin (1890-1947) som sägs vara den som myntade begreppet

aktionsforskning och menat att ”för att förstå ett socialt system måste man förändra det” och

”ingen handling utan forskning och ingen forskning utan handling”. Agneta Hansson (2003),

som sysslar med arbetslivsforskning, lyfter fram Lewins experiment som gick ut på att initiera

handling och mäta resultaten för att utveckla organisationer, medan Wahlberg (1998), vars

inriktning är aktionsforskning i samband med samhällsarbete, betonar Lewins studier av

diskriminerade etniska minoritetsgrupper i USA. Enligt Wahlberg (1998) ansåg Lewin att

forskarna skulle solidarisera sig med de underpriviligerade och sträva efter att förbättra deras

levnadsförhållanden. Lewins experiment blev grunden för vad som vissa författare, däribland

Hansson, kallar ”klassisk” aktionsforskning eller ”action research" (Hansson 2003). I Starrins



9

(1993) kategorisering hör denna tradition till den gren han benämner ”den pragmatiska,

nyttoorienterade grenen av deltagarbaserad forskning”. Brown & Tandon benämner denna

gren för den ”norra” traditionen av aktionsforskningen.  (Hansson 2003).

Med bakgrund av erfarenheter från utvecklings- och förändringsarbeten i den sk tredje

världen utvecklades på 1960-70-talen en ideologiskt och politiskt orienterad

forskningstradition där man fokuserade på att utveckla former för underprivilegierade

gruppers frigörelse och kontroll över sin situation. Hansson (2003) benämner denna tradition

paricipatory reserach, PR. Hon säger att den bla är inspirerad av Paulo Freire och Orlando

Fals-Borda,  men Fals-Borda själv benämner denna forskning för pariciaptory action research,

PAR. (Fals-Borda & Rahman 1991). Starrin (1993) kallar den ”den ideologiskt och politiskt

orienterade grenen av deltagarorienterad forskning”, medan  Brown & Tandon  kallar den den

”södra” traditionen av aktionsforskning. (I motsats till den ”norra”, se ovan). Enligt Brown &

Tandon arbetar den norra traditionen med det rådande samhällssystemet, medan den södra

traditionen arbetar mot det rådande samhällssystemet. (Hansson 2003).

Denna tradition har främst inspirerats av Paulo Freire och hans bok ”Pedagogia do

Oprimido”, vilken utkom 1968 och fick den svenska översättningen ”Pedagogik för

förtryckta”. En central idé hos Freire är ’conscientisation’. Detta portugisiska ord översätter

Starrin som ’medvetandegörande’ och innebörden är enligt honom att de förtryckta ska

medvetandegöras om att de är en del av ett kollektivt klassmässigt förtryck och att de varken

som individer eller kollektiv är odugliga eller mindervärdiga. Genom medvetandegörandet

skapas förutsättningar för att de förtryckta ska kunna påverka sin situation. (Forsberg &

Starrin 1997). Wahlberg (1998) uppfattar istället ’conscientisation’ som en ömsesidig process

där såväl ”lärare” som ”elev” kan vidga och förändra sin världsbild eller verklighetsförståelse.

Vidare menar Wahlberg (1998) att den rätta översättningen av ”Pedagogia do Opromido”

skulle ha varit ”De förtrycktas pedagogik” istället för ”Pedagogik för förtryckta”.

Orlando Fals-Borda och Mohammod Anismur Rahman är idag två betydelsefulla företrädare

för den ideologiskt och politiskt orienterade inriktningen och de menar att det centrala syftet

är att möjliggöra för förtryckta grupper och klasser att erhålla makt och inflytande. De är

motståndare till tanken att en speciell grupp med speciella kunskaper ges en överordnad roll i

formandet av samhället. (Forsberg & Starrin 1997)
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William Foote Whyte är enligt Starrin den idag mest kände företrädaren för den gren han

kallar den pragmatiska, nyttorientarde grenen av deltagarbaserad forskning. (Till vilken han

alltså även hänför Lewin) Här är organisationens- eller samhällsmedlemmarnas aktiva

deltagande i hela forskningsprocessen fundamentalt för handling som syftar till att förändra de

sociala systemen. (Holmer & Starrin 1993). Enligt Hansson (2003), som benämner denna gren

participatory action research  PAR, utelämnar Whyte det ideologiska perspektivet och betonar

handlingsmomentet. PAR är också vad Whyte kallar sin egen forskning. PR menar han vara

en metodologi i vilken den professionelle forskaren inviterar en eller flera medlemmar av den

studerade organisationen att spela en mer aktiv roll än enbart som passiva informanter. I PAR

tillkommer enligt Whytes terminologi handlingsmomentet. (Hansson 2003). Innebörden i

”handlingsmomentet” uppfattar jag som forskarens deltagande i det praktiska arbetet.

Enligt Starrin (1993) har PR och PAR samma innebörd vilken han till svenska översätter till

deltagarbaserad forskning. Denna delar han in i två huvudriktningar; den pragmatiska,

nyttorienterade grenen och den ideologiskt och politiskt orienterade grenen. Starrin menar att

deltagarbaserad forskning inte bör ses som en form av aktionsforskning.

På 1940-talet bildades ”Tavistock Institute for Human relations” i London där man bedrev

aktionsforskning främst inom arbetslivet. Tavistockforskarna letade sig till Norge och ideerna

spreds vidare till andra länder, framför allt till Sverige och tillbaka till USA  där de

vidareutvecklades inom olika traditioner. (Hansson 2003) Den aktionsforskning som via

Tavistock-institutet kom att utvecklas i Skandinavien blev enligt Hansson (2003) vägledande

för den svenska aktionsforskningen och kan jämställas med det som Whyte och benämner

PAR.

Wahlberg, som sysslar med samhällsarbete, lyfter istället fram den kritiskt emancipatoriska

delen av aktionsforskningen. Enligt honom utmanade den aktionsforskning som tillämpades i

Sverige från slutet av 1960- och början av 1970-talet det positivistiska paradigmet och

företrädarna vände sig mot föreställningen att forskningen skulle kunna vara neutral och

opolitisk. Radikala samhällsforskare, som tex Vilhelm Aubert, Yngvar Lochen och Thomas

Mathiesen, började att framträda i Norge i slutet av 1960-talet och Matiesens aktionsforskning

för att uppnå en humanisering av den norska kriminalvården kom att få betydelse för

samhällsarbetet inom socialvården i Sverige. Samhällsarbete och aktionsforskning blev
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Sverige sammanlänkade i en rad projekt, som tex Östergårds projektet och

Kroksbäcksprojektet i Malmö och Aspuddenprojektet i Stockholm. (Wahlberg 1998).

Patricia Maguire menar att kvinnors organisering och feministisk aktivism har influerat

aktionsforskningen. Svenska exempel på försök att koppla samman aktionsforskning och

feminism är Drejhammar (1998), Ljungberg van Beinum (2000), och Berge & Ve (2000). Det

finns stora likheter mellan aktionsforskning och feministisk vetenskap eller genusvetenskap.

Hansson (2003) nämner tex att båda studerar vårt beteende, relationer, och de ofta dolda

maktstrukturererna. Båda koncentrerar sig också på de marginaliserades röster och tar sin

utgångspunkt i deras vardagserfarenhet. Frågan om vems perspektiv, vems röst och vems

kunskap som traditionellt lyfts fram i vetenskapen problematiseras. (Hansson 2003)

Hart & Bond (1995) har sammanställt en väl utarbetad typologi som visar hur de olika

aktionsforskningstraditionerna hör samman och vad skiljer dem från annan forskning. De tar

fram följande sju kriterier för aktionsforskning . Action research: 1 is educative, 2 deals with

individuals as members of social groups, 3 is problem-focused, context-specific and future-

orientated, 4 involves a change intervention, 5 aims at improvement and involvement, 6

involves a cyclic process in which research, action and evaluation are interlinked, 7 is

founded on a research relationship in which those involved are participants in the change

process. (s 37)  Vidare urskiljer de fyra olika typer av aktionsforskning; ”experimental”,

”organizational”, ”professionalizing”, och ”empowering”.  Deras typologi har två axlar och

vill visa på att de fyra typerna alla bygger på de sju kriterierna men att innebörden i varje

kriterium varierar beroende vilken av de fyra typerna man syftar på. De fyra typerna ligger på

den horisontella axeln, från vänster till höger; experimental”, ”organizational”,

”professionalizing, och ”empowering”. Ju längre till vänster typen av aktionsforskning ligger

på axeln i desto högre grad har man enligt typologin en konsensussyn på samhället och ju

längre till höger i desto högre grad har man en konfliktsyn på samhället. (Hart & Bond 1995)

2.2 Två huvudinriktningar

Aktionsforskningen har alltså många olika inriktningar. Bland dessa kan två

huvudinriktningar urskiljas:

a) Den som Starrin kallar den pragmatiska, nyttorienterade grenen av deltagarbaserad

forskning och som Brown & Tandon benämner den norra traditionen. Denna har en tråd

till utvecklingsarbete inom arbetslivet och till strategier för ledning och medbestämmande.
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Här har man i huvudsak en konsensussyn på det rådande samhällssystemet och ”de

berörda praktikerna” utgörs oftast av yrkesverksamma. Hit hör också

aktionsforskningstyperna till vänster i Hart & Bonds typologi (”experimental” och

”organizational”.

b) Den som Starrin kallar den ideologiskt och politiskt orienterade grenen av deltagarbaserad

forskning och som Brown & Tandon benämner den södra traditionen. Här har man mer

eller mindre en konfliktsyn på samhället. Denna huvudinriktning har en tråd till

samhällsarbete och förändringsarbete och ”de berörda praktikerna” kan här vara

yrkesverksamma men också ”medborgare, brukare, folket, klienter, patienterna, elever”

osv. Hit hör aktionsforskningstyperna till höger i Hart & Bonds typologi

(”professionalizing” och ”empowering”), och även den feministiska grenen.

Vad de flesta tycks vara överens om är att aktionsforskning tar sin utgångspunkt i de berörda

praktikernas egna problem och att det handlar om ett nära samspel mellan handling och

forskning och mellan teori och praktik i en förändringsprocess. Det jag uppfattar skilja de

olika riktningarna åt är hur man förhåller sig till deltagande och ideologi, och i viss

utsträckning vilka tillvägagångssätt man använder. Dessa faktorer skiljer de två

huvudinriktningarna åt, men kan också variera mellan aktionsforskningstraditioner

hemmahörande inom samma huvudinriktning. I följande avsnitt belyser jag aktionsforskning

utifrån de tre faktorerna. Eftersom huvudinriktning ”b” är den som är mest relevant för socialt

arbete och samhällsarbete riktar jag främst uppmärksamheten på de

aktionsforskningsriktningar som ryms i denna, men jag kommer även att  beröra de

aktionsforskningsriktningar  som kan kopplas till huvudinriktning ”a”.

2.2.1 Deltagande

Vem man syftar på när man pratar om ”praktiker, ”de berörda” eller ”deltagare” är enligt min

uppfattning en central fråga. Antingen kan dessa utgöra människor på en arbetsplats som i sitt

yrke i vissa fall arbetar med medborgare, brukare, klienter, patienter osv, eller så kan ”de

berörda” syfta på just medborgare, brukare, klienter, patienter osv.  När de olika författarna

pratar om graden av deltagande så tycks de främst syfta på i hur stor utsträckning praktikerna

deltar i forskningsprocessen, men det kan också handla om forskarnas medverkan i den

praktiska handlingen.
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Winter & Munn-Giddings (2001) förslår följande definition av aktionsforskning: ”Action

reseacrh is the study of a social situation carried out by those involved in that situation in

order to improve both their practice and the quality of their understanding.” (s 8). De menar

att vad som skiljer aktionsforskning från annan forskning är att man inte försöker undvika att

påverka en tänkt statisk situation som man undersöker utan man arbetar i en process mot en

konstruktiv förändring av situationen. I annan forskning är forskaren klart skild från

människorna som blir undersökta, medan aktionsforskare även måste undersöka sin egen

praxis eftersom de deltar i situationen som undersöks. Winter and Munn-Giddings

specificerar inte vilka ”those involved” kan vara, men jag uppfattar det som att det både kan

handla om yrkesverksamma och om ”medborgarna, brukarna, folket, klienterna, patienterna”

osv. De betonar att såväl skapandet och insamlandet av data som analysen av den måste vara

en samarbetsprocess och tycks alltså förespråka en hög grad av deltagande. Betydelsen de

lägger i ”samarbete” är dock inte att alla deltagare måste göra allting tillsammans samtidigt.

De menar att det räcker med att en analys som gjorts av en eller flera personer återförs till de

andra för deras bidrag och rättningar. (Winter & Munn-Giddings 2001)

Av de källor jag använt är Bengt Starrin (1993 och 1997) den som starkast betonar

praktikernas deltagande i forskningen. Genom grad av deltagande skiljer han mellan

begreppen ”deltagarbaserad forskning” och ”aktionsforskning”. Enligt Starrins terminologi är

det i aktionsforskning den professionelle forskaren som kontrollerar kunskapsprocessen och

därför menar han  att deltagarbaserad forskning inte bör ses som en form av aktionsforskning.

Deltagarbaserad forskning innebär enligt Starrin (1993) att en grupp människor på en

arbetsplats, i en organisation eller i det lokala samhället själva genomför ett forskningsprojekt.

Enligt Starrin är det alltså inte enbart yrkesverksamma som kan utgöra ”praktikerna” eller

”deltagarna” utan även en grupp ”i det lokala samhället”. Om gruppen får hjälp av en

yrkesverksam forskare ska denna ställa sitt kunnande till gruppens förfogande utan att ha

avgörande inflytande över forskningen. Man försöker bryta ned distinktionen mellan forskare

och beforskade genom ett breddat deltagande i kunskapsproduktionen. Det är oklart om

Starrin menar att gruppen själv ska ha tagit initiativet till forskningsprojektet för att det enligt

hans begrepp ska kunna kallas ”deltagarbaserad forskning” eller om initiativet även kan

komma utifrån.

Enligt Wahlberg (1998) är det typiska för aktionsforskningen kombinationen av aktion

(praktik för att förändra den sociala verkligheten) och forskning (ett systematiskt sökande
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efter kunskap som bidrar till sociala förändringar). Man försöker alltså på en gång förstå och

förändra verkligheten. Han tänker sig följande aktörer som ”deltagare” i aktionsforskning i

samband med samhällsarbete: ”1. Den eller de som får ett ansvar för forskningen –

forskaren/forskarna. 2. Samhällsarbetaren – dvs den av kommun, stat eller av en organisation

anställde person som ska genomföra ett professionellt socialt förändringsarbete och ha ett

ansvar för detta gentemot medborgarna. 3. Deltagarna, brukarna, medborgarna, allmänheten,

dvs de som avses medverka i ett förändringsarbete och av dess konsekvenser på kort och lång

sikt.” (Wahlberg 1998 s 57).

Deltagare kan alltså enligt Wahlberg vara både yrkesverksamma (samhällsarbetaren) och

”deltagarna, brukarna, medborgarna, allmänheten”. När det gäller forskningsansvar (grad av

deltagande) diskuterar Wahlberg (1998) två modeller. Den första kallar han  ”deltagarna som

forskare”. I detta sammanhang utesluter han dock de icke yrkesverksamma; ”deltagarna,

brukarna, medborgarna, allmänheten”, som ”deltagare” och säger att det i denna modell är

samhällsarbetarna (de yrkesverksamma) som ansvarar för forskningen. En stor fördel med att

samhällsarbetarna själva ansvarar för forskningen menar Wahlberg (1998) vara att det ger ett

insiderperspektiv och att man kan få kunskaper som annars kan vara svåråtkomliga. Man

undviker också de konflikter som kan uppstå om forskaren kommer utifrån, som tex att

parterna kan göra olika bedömningar av vad som är väsentligt att forska kring och hur det bör

ske. Nackdelarna med denna modell menar Wahlberg (1998) vara att samhällsarbetarnas

lojalitet ofta ligger i aktionen vilket kan göra att praktiken tar över. Det kan också vara så att

projektarbetarna inte har tillräckligt med kunskap om forskning. Vidare menar han att det kan

vara svårt för samhällsarbetarna att både vara förespråkare för ett reformarbete och samtidigt

kritiskt bedöma konsekvenserna av sin egen verksamhet. (Wahlberg 1998) Det är dock

anmärkningsvärt att Wahlberg nämner detta som en nackdel, eftersom det kritiska

granskandet av den egna verksamheten framstår som ett av de centrala momenten i

aktionsforskningen.

Wahlbergs andra modell för forskningsansvar kallar han ”forskaren som deltagare”. Här

kommer forskaren utifrån och deltar som en part i samhällsarbetet med uppgifter som

systematisk dokumentation, perspektiv- och teoriutveckling och återföring av erfarenheterna

till övriga deltagare. Denna modell ger enligt Wahlberg ett perspektiv utifrån på verksamheten

och risken för att forskningsrapporterna kommer att betraktas som partsinlagor minskar. Han

menar att forskaren bör vara engagerad i förändringsarbetet men inte till den grad att hon
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undviker att se misslyckanden och problem i verksamheten eller undlåter att föra denna

information vidare. (Wahlberg 1998)

Samtidigt som Wahlberg säger att ”deltagarna, brukarna, medborgarna, allmänheten” är en av

aktörerna i aktionsforskningen, så är det alltså de yrkesverksamma samhällsarbetarna han

syftar på i modellen ”deltagarna som forskare”. Han tycks alltså mena att det antingen är

samhällsarbetarna eller en utifrån kommande forskare som kan ha forskningsansvaret, och

utesluter ”deltagarna, brukarna, medborgarna, allmänheten” som forskningsansvariga.  Starrin

menar att deltagarbaserad forskning ska genomföras av en grupp människor på en arbetsplats,

i en organisation eller i det lokala samhället, företrädesvis tillsammans med forskare. Om man

ser samhällsarbetarna som ”en grupp människor på en arbetsplats” så kan man säga att

Starrins modell här överensstämmer med Wahlbergs första modell ”deltagarna som forskare”.

Starrin går dock ett steg längre än Wahlberg och menar att forskningen även kan genomföras

av ”en grupp människor i det lokala samhället”, vilket jag uppfattar syfta på samma sak som

”deltagarna, brukarna, medborgarna, allmänheten”.

2.2.2 Tillvägagångssätt

I de flesta modeller eller beskrivningar av tillvägagångssätt vid aktionsforskning har

kommunikationen eller dialogen en central plats. Man pratar om cykliska processer (eller

spiraler) av handlande, reflektion och teoriskapande. Den cykliska processen kan enligt Hart

& Bond (1995) sudda ut gränserna mellan att ”lära sig mer” och att ”göra nånting åt”.

Gustavsen talar tex om ”den demokratiska dialogen” som fokuserar på processer som bidrar

till förändring och utveckling av organisationer. Han beskriver aktionsforskning med hjälp av

en modell som visar på samspelet och sambandet mellan språk, förståelse, dialog och praxis.

Gustavsen menar att människors förståelse hänger samman med deras språk som i sin tur

hänger samman med deras praxis. Språket och därmed förståelsen kan förändras genom

dialog, vilket också kommer att leda till förändrad praxis.  (Hansson 2003).

De norska forskarna Max Elden & Morten Levin  använder termen ”cogenerative learning”

för att karaktärisera sitt angreppssätt i samband med utvecklingsprojekt inom arbetslivet. De

menar att det dels finns kunskaper bland anställda som baserar sig på lång erfarenhet och

ingående kännedom om de speciella arbetsprocesser som kännetecknar den egna

arbetsplatsen, dels finns det bland ledning, experter och forskare teoribaserade och generella



16

kunskaper om samma och likartade arbetsprocesser. Aktionsforskning har för Elden och

Levin att göra med hur dessa båda grupper kan förmås att delta i en dialog för ömsesidigt

lärande, vilket är ett led i att skapa vad de kallar ”lokal teori”. Denna  kännetecknas av att den

delas av båda parter samtidigt som den är situationsanpassad till den lokala verkligheten.

Enligt Elden & Levin kan denna lokala teori ligga till grund både för ett handlingsorienterat

utvecklingsarbete och för en mer teoretisk och forskningsrelaterad kunskapsutveckling.

(Claezon, Hjälm, Söderfeldt mfl 1999) ”Cogenerative learning”  är enligt min uppfattning ett

tillvägagångssätt eller en metod som används främst inom de aktionsforskningstraditioner

som jag ovan benämnt huvudinriktning ”a”. Det finns en uppsjö av exempel på metoder

hemmahörande i denna grupp, som tex dialogkonferenser och Argyris och Schöns  ”double-

loop”-lärande (Hansson 2003), men jag lämnar dem därhän och går vidare till de

tillvägagångssätt som jag uppfattar vara mer kopplade till den typ av aktionsforskning som jag

ovan benämnt ”b”.

Poängen med aktionsforskning är enligt Wahlberg (1998) att forskaren och övriga deltagare

kan få erfarenheter och kunskaper som endast kan erhållas genom praxis, vilket innebär en

fortgående syntes av praktik – reflektion – teoriskapande - ny praktik osv, under förloppet av

försöken att förändra den sociala verkligheten. ”Praktik” innebär för Wahlberg (1998) det

man gör för att nå de uppställda målen, medan ”forskningen” eller teoriskapandet är dialogen

mellan deltagarna kring vad som sker och deras reflektion och analys av dessa skeenden för

att på ett systematiskt sätt förstå verkligheten.

Ett led i detta arbete kan enligt Wahlberg (1998) vara att använda sig av freireansk pedagogik

(se sid nio eller Paulo Freire 1972 Pedagogik för förtryckta) i samtalsgrupper, där

människorna ifråga inte betraktas som undersökningsobjekt utan som medundersökare av den

egna sociala verkligheten, och där såväl ”lärare” som ”elev” kan vidga och förändra sin

världsbild eller verklighetsförståelse och bli mer medvetna om sin situation i samhället.

Till forskarens uppgifter hör enligt Wahlberg (1998) att ta fram underlag för återkommande

utvärderingar, att i samarbete med deltagarna genomföra en löpande dokumentation, och att

ansvara för en slutdokumentation. Kunskapsutvecklingen menar han bestämmas utifrån

erfarenheterna från den aktuella verksamheten men han säger att man också måste vidga

perspektivet och försöka sätta in erfarenheterna i sammanhang som belyser historiskt,

samhälleligt och teoretiskt relevanta förhållanden. Detta menar han kräva att man kan
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distansera sig från den direkta aktionen. Denna pendling mellan närhet och distans säger han

ge möjlighet till teoriutveckling, men även till utveckling och fördjupning av värdemässiga

och etiska ställningstaganden som tex rör legitimiteten hos insatserna. (Wahlberg 1998).

Wahlberg (1998) säger att ”det vetenskapliga studiet av förändringsarbetet med pendlingar

mellan närhet och distans måste vara en integrerad del av detsamma: En del i helheten som

genom dialogen och samarbetet mellan aktörerna inklusive forskaren bidrar till en vidgad

verklighetsförståelse och till ökad handlingsförmåga.” (s 56) Detta kan jämföras med Winter

& Munn-Giddings (2001) som menar att forskningen sker på två olika plan eller nivåer. På ett

första plan undersöker och involverar sig forskaren tillsammans med de andra deltagarna i en

praktisk och teoretisk förändringsprocess. Till skillnad mot de andra deltagarna arbetar dock

forskaren även på ett sorts metaplan genom att studera sitt arbete med att tillsammans med de

andra deltagarna vara involverade i och undersöka den praktiska och teoretiska

förändringsprocessen. (Winter & Munn-Giddings 2001)

Som ett led i den cykliska processen av alternerande mellan handling och reflektion menar

Winter and Munn-Giddings (2001) att man kan använda sig av kritisk reflektion, vilket

innebär att försöka tolka våra erfarenheter på nya sätt. Genom interaktion och dialog

ifrågasätter deltagaren sin egen förståelse och värderingar, genom att tex fråga sig själv ”vad

är det jag inte förstår hos den andra personen som gör att jag uppfattar det som att den inte

förstår? ”Svaren man får utifrån detta ska inte ses som slutsatser utan som data. I dataanalysen

ligger fokus på implementering av förändring och man riktar därför in sig på den data som ger

störst möjlighet till handling. (Winter & Munn-Giddings 2001).

2.2.3 Ideologi

Det ideologiska inslaget är en självklarhet i all aktionsforskning som ingår i den

huvudinriktning som jag ovan benämnt ”b”, eftersom själva huvudpoängen är politisk och

ideologisk: att möjliggöra för förtryckta grupper och klasser att erhålla makt och inflytande.

Vissa av dess företrädare menar att forskningen inte kan vara neutral och opolitisk (Wahlberg

1998), medan andra tycks mena att forskning kan vara neutral men att den också kan vara

politisk. (Forsberg & Starrin 1997). Vilket perspektiv man betonar kan också variera;

feministisk aktionsforskning intar självfallet främst ett genusperspektiv medan andra i

huvudsak har ett klassperspektiv.
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Motiven bakom aktionsforskningsinsatser som ryms under den huvudinriktning jag ovan

benämnt ”a” är oftast pragmatiska. Man vill ofta nå högre effektivitet och bredda

kunskapsutvecklingen genom att försöka integrera praktik och teori och även låta icke

professionella forskare komma till tals. Men även denna aktionsforskningsinriktning studerar

en verklighet som man på något sätt vill förändra och kan därför enligt min mening sägas

innehålla ideologiska inslag. Denna inriktning är inte samhällspolitisk i samma bemärkelse

som "b", men ideologiska inslag kan också sägas föreligga om det förutom pragmatiska motiv

även finns en strävan att stärka demokratin avseende kunskapsproduktion.

2.3 Vetenskapsteoretiska frågor

Aktionsforskningens vetenskaplighet har ifrågasatts. Tex hävdar Schmid att den inte bör

betraktas som forskning utan som ett professionellt förändringsarbete eller ett politiskt arbete.

(hämtat ur Wahlberg 1998). Eliasson säger: ”Förändringssträvandena har trängt undan

vetenskapliga intressen och själva kunskapssökandet. Aktionsforskning har blivit synonymt

med ’förändringsarbete med forskarstöd’ och har misslyckats som kunskapsproducerande

verksamhet pga att forskningen alltför villkorslöst kommit att underordnas

handlingspraktikens villkor.” (Wahlberg 1998 s 52). Hart & Bond (1995) menar dock att

kritiken mot aktionsforskningen ofta blir missvisande eftersom man ofta bedömer den utifrån

positivistiska kriterier. I aktionsforsningen prövas tex kunskapens validitet i praktiken genom

att forskare och andra deltagare utvecklar gemensam kunskap som tillämpas i praktisk

handling. Miles & Huberman diskuterar pragmatisk validering och menar att även om en

studie visar sig vara valid och överförbar i positivisitisk mening så är den viktiga frågan vad

den betytt för dem som deltagit. (Hansson 2003).  Även Kvale (1997) talar om  pragmatisk

validitet med innebörden att kunskapsanspråken demonstreras genom effektiviteten i

handlandet.

Argyris och Schön tar upp samhällsvetares dilemma som de menar bestå av valet mellan

noggrannhet och relevans. Om samhällsvetare böjer sig för de krav som forskarsamhället

formulerat riskerar de att förbli irrelevanta för praktiker. Om de böjer sig för relevanskravet

riskerar de att komma till korta när det gäller att upprätthålla noggrannhetskravet. (Holmer &

Starrin 1993). Wahlberg (1998) menar att frågan om forskarens trohet till och engagemang för

aktionen respektive kunskapen/teorin inte är en fråga om ett antingen/eller, utan om ett

både/och, där strävan bör vara att nå fram till erfarenheter och kunskaper som inte bara
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kortsiktigt är till gagn för den aktion forskaren just är involverad i, utan också för ett mer

långsiktigt förändringsarbete vars konsekvenser i bästa fall kan komma flera till del.

Wahlberg (1998) hävdar att traditionella vetenskapliga metoder är för reduktionistiska i

samband med samhällsarbete och att aktionsforskning kan utgöra ett bättre

forskningsmetodiskt redskap under förändringsarbete. Till skillnad från positivismen menar

han att aktionsforskning accepterar att det finns ett sammanhang mellan fakta och värderingar,

känsla och förnuft, vetenskap och icke-vetenskap. Forskaren är också engagerad i och

ansvarig för forskningens konsekvenser. Innebörden av och poängen med aktionsforskning är

enligt Wahlberg att forskaren och övriga aktörer via praxis kan erhålla erfarenheter och

kunskaper om sociala processer och förhållanden, som tex makt- och förtryckarförhållanden

och om dolda resurser hos människor, lokalsamhällen och organisationer. En annan fördel

med aktionsforskning menar Wahlberg (1998) vara att forskningsresultaten genom en

successiv återföring till berörda parter kan komma snabbare till användning.

En styrka med PAR till skillnad från konventionell metodologi är enligt Whyte att PAR

skyddar mot misstag som tex förhastade slutsatser, förenklade tolkningar och naiva

rekommendationer. Detta genom att de beforskade kan komma med synpunkter och

bedömningar av sk fakta och tolkning av fakta. Genom att vanliga människor tex i en

organisation har möjlighet att delta i olika faser i ett forskningsprojekt är de viktiga kuggar i

kontrollen och tolkningen av fakta samt bedömningen av konstruktiviteten i olika förslag till

förändringar menar han. (Holmer & Starrin 1993)

Winter and Munn-Giddings (2001) säger att aktionsforskningen strävar efter att vara

konstruktiv istället för osynlig som i traditionell (positivistisk) forskning. Eftersom ingen

samhällsvetenskaplig forskning enligt deras mening kan undvika att förändra den situation

som undersöks, är detta en rimligare ambition menar de.

3. Aktionsforskning i Södra Sofielund/Seved

I kapitel två belystes aktionsforskning och dess två huvudinriktningar utifrån faktorerna

deltagande, tillvägagångssätt och ideologi. Detta kapitel inleds med en bakgrund till

stadsdelen Södra Innerstadens planerade insatser i delområdet Södra Sofielund/Seved, sedan
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följer en diskussion kring hur ett aktionsforskningsforskningsprojekt skulle kunna utformas i

arbetet med att tillsammans med de boende göra en områdesbeskrivning. Diskussionen

struktureras med hjälp av de tre faktorerna (deltagande, tillvägagångssätt och ideologi).

3.1 Bakgrund 4

I Södra Innerstadens reviderade program för planerade insatser med storstadsmedel 2003-

2004, säger man att Södra Sofielund/Seved är det bostadsområde som sammantaget har de

största problemen i stadsdelen. Man säger att det i området bor många barnfamiljer, att

socialbidragsberoendet och arbetslösheten är hög och att barnen här har sämre hälsa än i andra

delområden. Stadsdelsförvaltningen har bedömt att detta område ska stå i fokus för

stadsdelens samlade insatser under kommande år avseende satsningar på de fysiska, sociala,

ekonomiska och kulturella sektorerna och därför kommer delar av storstadssatsningen att

riktas mot hela Södra Sofielund/Seved. Syftet är att ”bryta den sociala, etniska, och

diskriminerande segregationen i Södra Sofielund och verka för jämlika och jämställda

levnadsvillkor för områdets invånare.” De övergripande målen är

• Att få en bättre bild av Södra Sofielund så att Södra Innderstadens stadsdelsförvaltning

bättre kan anpassa verksamheterna utifrån områdets behov av service, information och

kunskap

• Att utveckla strukturer för dialog mellan myndigheter och boende

Mycket av det arbete som hittills skett i Seved har inriktats på att få igång dialog med boende

och man säger att detta arbete först nu, cirka två år efter storstadssatsningens start, har börjat

visa resultat. Flera nätverk har startats med boende och ett forum, ”Sevedsforum”, med

enskilda boende, organisationer, föreningar och stadsdelsförvaltningen har träffats vid ett

flertal tillfällen. För att de boende ska kunna bli en mer aktiv part i utvecklingsarbetet säger

man att stadsdelen kommer att förbättra samverkan med de boende framför allt vad gäller

”inventering, prioritering och genomförande” och att stor vikt kommer att läggas på

gemensamt inventerings- och kartläggningsarbete där det ingår att skapa engagemang och

medverkan bland de boende.

För att få en positiv och hållbar utveckling i området menar man att det krävs långsiktiga

insatser i samverkan med alla aktörer och att stadsdelsförvaltningens reguljära verksamheter

                                                                
4 All fakta i detta stycke 3.1 hämtas från ”Södra Innerstadens reviderade program för planerade insatser med
storstadsmedel 2003-2004”
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deltar. Förutom boende, enskilda eller i olika nätverk finns det samverkanspartners som tex

Gatukontoret, Region Skåne, Rotary, Comesta och Kompassens öppna förskola. (många fler

exempel ges).

3.2 Utformningen ett aktionsforskningsprojekt i Södra Sofielund/Seved

Till satsningen i Södra Sofielund/Seved, som formellt startade 1 januari 2003, finns kopplat

två processledare. Dessa har satt igång arbetet med att göra en områdesbeskrivning. Om man

skulle använda aktionsforskning i arbetet med att göra denna tillsammans med de boende blir

första steget att reda ut vilka som ska delta, vilka roller de olika deltagarna ska ha, vilka

tillvägagångssätt som ska användas och vilka motiv eller vilken ideologi som är vägledande.

Dessa frågor diskuteras nedan.

3.2.1 Deltagare

De jag ser som tänkbara deltagare är utifrån kommande forskare, stadsdelförvaltningen

(representerad av processledarna), de boende i området och samtliga eller vissa av övriga

samverkanspartners. Självklara deltagare är de boende. För att verkligen få fram och

utkristallisera deras bild av sitt område så bör man enligt min uppfattning utesluta övriga

samarbetspartners, då dessa i huvudsak består av yrkesverksamma. Jag tror att det skulle

kunna vara fruktbart att lägga upp arbetet så att en del av områdesbeskrivningen enbart är de

boendes beskrivning medan andra delar är övriga samarbetspartners och statsdelens bild

inklusive statistiska beskrivningar. I det fall det visar sig att dessa skiljer sig åt kan det sedan

vara av intresse att jämföra dem i en slags syntes. Men aktionsforskningen skulle alltså i

första hand begränsas till den del av områdesbeskrivningen som är de boendes beskrivning.

Ett av de övergripande målen med satsningen i området är ”att få en bättre bild av Södra

Sofielund så att Södra Innerstadens stadsdelsförvaltning bättre kan anpassa verksamheterna

utifrån områdets behov av service, information och kunskap” därför är det enligt min

uppfattning också viktigt att stadsdelsförvaltningen, representerad av en eller två av de två

processledarna, är deltagande i hela processen där de boende beskriver sitt område. En utifrån

kommande forskare skulle också kunna ingå som deltagare. Med tanke på att 44% är födda i

utlandet, och att en stor del av aktionsforskning bygger på kommunikation, är det i sådana fall

fördelaktigt om den eventuella forskaren utifrån är flerspråkig. Aktionsforskningsdeltagare i

de boendes beskrivning av Södra Sofielund/Seved är alltså boende, processledare och

eventuellt en flerspråkig extern forskare.
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3.2.2 Grad av deltagande och tillvägagångssätt

Nästa steg blir att fördela rollerna mellan deltagarna och bestämma sig för vilka

tillvägagångssätt man ska använda. Det alternativ som framstår som fördelaktigast är att

boende och processledare ansvarar för den praktiska delen medan den externa forskaren

ansvarar för forskningen. Den praktiska delen skulle bestå i dialoger med utgångspunkt i en

freireansk pedagogik och kritisk reflektion, i vilken även forskaren deltar. Dialogen utgör här

även själva datainsamlingen. Forskningsdelen skulle bestå i att ta fram underlag för

återkommande utvärderingar, att genomföra en löpande dokumentation, och att ansvara för en

slutdokumentation. I detta arbete kan även praktikerna (boende och processledare) delta.

Teoriutvecklingen skulle kunna innebära att belysa vilken bild människor i sk utsatta områden

kan ha av området och situationen.

3.2.3 Ideologi

Syftet med stadsdelsförvaltningens insatser i området är ”att bryta den sociala, etniska, och

diskriminerande segregationen i Södra Sofielund och verka för jämlika och jämställda

levnadsvillkor för områdets invånare.” Motiven bakom insatserna kan alltså ses som

ideologiska i samma bemärkelse som hos aktionsforskningsinriktning "b"; att möjliggöra för

förtryckta grupper och klasser att erhålla makt och inflytande. Ett av målen med insatserna är

också ”att få en bättre bild av Södra Sofielund så att Södra Innerstadens stadsdelsförvaltning

bättre kan anpassa verksamheterna utifrån områdets behov av service, information och

kunskap.” Motiven kan alltså även sägas vara pragmatiska.

4. Hinder och möjligheter

I kapitel tre diskuterade jag hur ett aktionsforskningsprojekt skulle kunna utformas i arbetet

med att tillsammans med de boende i Södra Sofielund/Seved beskriva området. I detta kapitel

belyser jag de hinder och de möjligheter som kan finnas i samband med detta.

4.1 Hinder
Den första, och kanske största, svårigheten med att tillsammans med de boende beskriva

området Södra Sofielund/Seved, är att man först måste ha en grupp boende som vill/kan vara

med. Att prata om ”de boende” som en part i förändringsarbetet kräver att ”de boende” har

organiserat sig, vilket de enligt min vetskap inte har. Stadsdelen säger att man har startat flera
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nätverk med boende och detta kan kanske vara en möjlig väg att rekrytera boende till

aktionsforskningsprojektet. Det gemensamma för ”de boende” i Södra Sofielund/Seved är just

det att de bor i samma område, i vilket det enligt Södra Innerstadens stadsdelsförvaltning

finns en social, etnisk och diskriminerande segregation. I övrigt finns det med all säkerhet

stora variationer inom gruppen ”de boende i Södra Sofielund”. Detta leder till frågan om den

grupp boende man kanske får med i aktionsforskningsprojektet avspeglar någon slags

representativitet i beskrivningen av området, så att beskrivningen inte kommer att präglas av

särintressen.

Att 44% av de boende området är födda i utlandet innebär att nästan hälften har ett annat

modersmål än svenska. Dessa 44% har inte ett annat gemensamt modersmål utan det finns

flera språkgrupper. Detta innebär hinder i aktionsforskningen eftersom den bygger på

kommunikation och dialog. Jag tror dock att detta hinder kan överbryggas genom att det ändå

finns gemensamma språk eller genom tolk. Aktionsforskningen ställer också krav på en

kommunikativ kompetens som tex att kunna lyssna och att ge alla deltagare tillfälle att få yttra

sig. Man får utgå ifrån att deltagarna har denna kompetens men det vet man med säkerhet inte

i förhand.

En annan aspekt man kan se som ett hinder är att aktionsforskning är en tidskrävande metod.

Det handlar i stor utsträckning om att sätta igång processer. Samverkansprocessen måste

byggas upp successivt. Även om det finns boende som vill vara med och de språkliga

barriärerna kan överbryggas så kan man inte utgå ifrån att samarbetet kommer att flyta

smärtfritt från början. Dialogerna kommer till en början antagligen att vara spretiga och för att

komma vidare krävs tålamod och tid. Erfarenheter från andra aktionforskningsprojekt visar att

förankringsprocessen, att få parterna att gemensamt bli bärare av projektidén, framför allt är

tidskrävande om den initieras från externt håll, vilket man kan säga är fallet med ett

aktionsforskningsprojekt i Södra Sofielund/Seved. Stadsdelsförvaltningens ideér liknar i stor

utsträckning aktionsforskningens; man vill få en bättre bild av området och utveckla

samverkan med de boende, men man har inte föreslagit aktionsforskning som metod i detta

arbete. De boende i Södra Sofielund/Seved har antagligen inte kännedom om att

stadsdelsförvaltningen vill göra ett gemensamt inventerings- och kartläggningsarbete (i alla

fall inte alla), och de har med största sannolikhet inte föreslagit aktionsforskning som metod i

detta arbete.
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Wahlberg (1998) menar att det finns starka positiva samband mellan å ena sidan förfogande

över materiella och immateriella resurser såsom tex ekonomi, hälsa och utbildning, och å

andra sidan möjligheter att kunna utveckla och frigöra sina politiska resurser. Politisk

passivitet kan ses som ett rationellt beteende baserat på erfarenheter av tidigare

misslyckanden (Wahlberg 1998). Enligt Södra Innerstadens reviderade program för planerade

insatser med storstadsmedel 2003-2004, förvärvsarbetar 41% av de som bor i Södra

Sofielund/Seved och 22% av hushållen i området är beroende av försörjningsstöd

(motsvarande siffra för hela Malmö stad är 7%). Man säger också att många boende har

uttalat att de känner sig otrygga och att barnen här har sämre hälsa än i andra områden. Vidare

var röstningsdeltagandet 48,6 % i valet 2002 vilket kan ställas mot hela Malmö där siffran var

72,5%. Detta anknyter till den första svårigheten jag nämnde; att de boende måste vilja/kunna

delta i aktionsforskningsprojektet, men också till det att grupper med besvärliga materiella

och sociala villkor ofta kan ha en mycket låg anspråksnivå. (Wahlberg 1998) Detta är inget

hinder för ett aktionsforskningsprojekt i Södra Sofielund/Seved men en aspekt man måste ha i

åtanke när de boende beskriver området.

4.2 Möjligheter

Möjligheten av ett aktionsforskningsprojekt i Södra Sofielund/Seved gynnas för det första av

att det från stadsdelsförvaltningens sida finns en vilja att få en bättre bild av området och att

tillförskaffa sig den i samverkan med de som bor i området.

Winter & Munn-Giddings (2001) menar att aktionsforskningen ska planeras men inte i detalj.

Man måste vara flexibel eftersom planeringen är en process som utarbetas tillsammans med

de andra deltagarna. En fördel för ett eventuellt aktionsforskningsprojekt i Södra

Sofielund/Seved är därför att man enligt Södra Innerstadens reviderade program för planerade

insatser med storstadsmedel 2003-2004, intar ”ett visst mått av försiktighet i att redan nu

beskriva och formulera detaljerat hur arbetet i området ska fortsätta”, i syfte att skapa

engagemang och medverkan bland de boende.

Enligt Helene Lahti Edmark (2002) tenderar myndigheterna att bygga interventioner i

bostadsområden på övervägande mörka bilder av området som till stora delar skiljer sig från

lokalbefolkningens egna beskrivningar. Berättelsen om området är sällan de boendes, utan

snarare medias och de offentliga myndigheternas, vilka till stor del bygger på statistiskt

framtagna underlag och på berättelser om området genererade från olika myndigheters
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perspektiv. (Lahti Edmark 2002). Detta speglar samtidigt vem som har tolkningsföreträde, dvs

vem som befinner sig i en maktposition när det gäller att beskriva verkligheten. Enligt min

uppfattning kan det också, främst i media, finnas ett visst mått av motsatt tendens; bilder av sk

utsatta områden där man så att säga ”exotiserar” området genom att endast lyfta fram dess

fördelar, av vilka man ofta pekar på faktorer som i det stora hela ter sig triviala, som tex att

man där kan köpa mat från världen alla hörn. Med ett aktionsforskningsprojekt syftande till att

tillsammans med de boende i Södra Sofielund/Seved beskriva området finns möjligheten att

uppmärksamma och lyfta fram både problemen och resurserna i området på ett mer nyanserat

sätt. Fördelarna som detta kan ge är dels att de boende får inflytande över beskrivningen av

sin egen situation, dels ökar sannolikheten att de interventioner eller insatser som

beskrivningen ska ligga till grund för blir framgångsrika eftersom beskrivningen kommer att

vara mer överensstämmande med verkligheten.

5. Uppifrån kommande påbud om underifrånperspektiv 5

Detta avslutande kapitel är uppsatsens slutdiskussion och här kommer jag bla att återknyta till

de frågor kring Storstadssatsningen och underifrånperspektivet som nämndes i inledningen.

Staten betonar vikten av ett utvecklat underifrånperspektiv i de insatser som görs inom ramen

för Storstadssatsningen och man säger tex att det är viktigt att de boende i de aktuella

stadsdelarna engageras i kommunernas målformuleringar och åtgärdsplaner. I de direktiv och

rapporter staten ger ut har jag dock inte funnit några förslag på hur underifrånperspektivet ska

förverkligas i praktiken eller hur arbetet med att engagera de boende ska bedrivas. Södra

Innerstadens planerade insatser i området Södra Sofielund/Seved ligger som nämnts inom

ramen för Storstadssatsningen och genom att pröva möjligheten att använda aktionsforskning

i stadsdelsförvaltningens planerade arbete med att tillsammans med de boende göra en

områdesbeskrivning ville jag ge ett exempel på hur underifrånperspektivet skulle kunna

förverkligas praktiskt. På frågan om aktionsforskning är en möjlig/lämplig metod att använda

just i Södra Innerstadens arbete med att tillsammans med de boende beskriva området har jag

inget  entydigt svar. Möjligheten finns men kanske finns det andra metoder som skulle vara

bättre lämpade.

                                                                
5 Uttrycket är lånat från Helené Lahti Edmark 2002 i Förort i Fokus - interventioner för miljoner
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En annan svårighet med att förverkliga det av staten efterfrågade underifrånperspektivet är att

man inte ger en exakt definition av begreppet och att de bakomliggande motiven inte är

explicita. Kravet på målgruppens deltagande kan enligt Lahti Edmark dels ses som en politisk

reaktion på ett växande demokratiskt underskott, dels på entydiga signaler från tidigare

insatser om nödvändigheten av målgruppens medverkan för att nå hållbara effekter. Hon säger

att de boendes deltagande och inflytande både beskrivs som mål och som medel i de direktiv

som styr de statliga satsningarna, vilket också är fallet i Södra Innerstadens beskrivningar av

de planerade insatserna i Södra Sofielund/Seved, där motiven kan ses som både ideologiska

(mål) och pragmatiska (medel). (se sid 22 under rubriken "ideologi") En

aktionsforskningsinsats av typ "a", som oftast är  pragmatiskt präglad, skulle alltså kunna vara

passande i arbetet med att tillsammans med de boende beskriva området Södra

Sofielund/Seved, men även en insats av typ "b" som är ideologisk i bemärkelse att man

strävar efter att förtryckta grupper och klasser ska erhålla makt och inflytande. Agger et al

2000 (hämtat ur Lahti Edmark 2002) ställer sig dock negativ i denna fråga och menar att även

om underifrånperspektiv som begrepp kan associeras till demokratiska inslag kan det ses som

tveksamt om det i första hand rör sig om att utveckla demokratin eller genomföra en ny

maktfördelning. Författarna menar att det generellt inte funnits en egentlig önskan om att ge

medborgarna mer makt men att det ändå är positivt att medge att utan medborgarnas

inflytande väcks inte heller en känsla av delaktighet eller ansvar.

Enligt Lahti Edmark (2002) undergräver tröga beslutsprocesser och fördröjda besked om

tilldelningar av medel förutsättningarna för det tidskrävande boendedeltagandet och hon

menar att det allt oftare upprepas i forskningslitteraturen att organisationen som sådan

behöver studeras. Enligt Eva Åström (hämtat ur Lahti Edmark 2002) finns det svårigheter i

samarbetet mellan staten (regering, Storstadskansli, Integrationsverket) och kommunerna.

Genom att staten dels fastlägger styrande nationella mål, dels står för en viss detaljstyrning

och dessutom förändrar förutsättningar under planeringsprocessen, så behåller staten

problemformuleringsprivilegiet och tolkningsföreträdet på en central nivå. Eftersom ansvar

utan makt leder till osäkerhet och försiktighet, riskerar detta att göra att kommunerna avvaktar

och håller sig till "säkra" satsningar som man redan har erfarenhet av, vilket i sin tur gör att

boendedialogen först kommer in i ett senare skede. Detta kan leda till svårigheter med att

engagera de boende eftersom dessa inte varit med från början i planeringsprocessen eller

påverkat utformningen och därför inte känner sig delaktiga i projektet. Jag tänker mig att om

det av staten efterfrågade underifrånperspektivet verkligen syftar till att ge medborgarna mer
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makt så måste så att säga hela maktpyramiden (som kan uppfattas så att regeringen är i

toppen, medborgarna längst ned och de offentliga myndigheterna och kommunerna i mitten)

vändas på eller förändras. Om medborgarna/boende/brukarna/klienterna osv ska kunna erhålla

mer makt så måste de människor som arbetar närmast dessa enligt min uppfattning också få

mer makt.

Helene Lahti Edmark (2002) frågar sig, tillsammans med många andra forskare, om det

överhuvudtaget är möjligt att befrämja medborgares aktiva deltagande i en förändringsprocess

genom uppifrånkommande påbud om underifrånperspektiv. Ett möjligt  svar  menar hon vara

"kanske". Enligt min uppfattning är svaret beroende av vad som egentligen menas med

"medborgares aktiva deltagande" och underifrånperspektiv. Om underifrånperspektivet

verkligen syftar till  att genomföra en ny maktfördelning så  tror jag det är möjligt. Om man

jämför samhällsarbete med socialt arbete som riktar sig mer till individen så föreställer man

sig  att detta arbete är möjligt att bedriva även om det inte helt eller delvis har initierats av

individen själv. Jag vill även peka på möjligheten av att använda aktionsforskning i andra

former av socialt arbete än samhällsarbete. Denna möjlighet stödjs genom socialtjänstens

portalparagraf, SoL 1§:

Samhällets socialtjänst ska på demokratins och solidaritetens grund främja människornas

ekonomiska och sociala trygghet,

jämlikhet i levnadsvillkor och

aktiva deltagande i samhällslivet.

Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation inriktas

på  att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser.

Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmande och integritet.

När åtgärder rör barn skall särskilt beaktas vad hänsyn till barnets bästa kräver.  (Mina kursiveringar)
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Sammanfattning

Syftet med uppsatsen var att belysa begreppet aktionsforskning och dess innebörd för att

pröva möjligheten av att använda aktionsforskning som metod i Södra Innerstadens

stadsdelsförvaltnings arbete med att tillsammans med de boende göra en områdesbeskrivning

av området Södra Sofielund/Seved. Frågeställningarna var: Vad är aktionsforskning? Hur

skulle ett aktionsforskningsprojektet kunna utformas i Södra Innerstadens

stadsdelsförvaltnings arbete med att tillsammans med de boende göra en områdesbeskrivning

av området Södra Sofielund/Seved? Vilka möjligheter och hinder finns i samband med detta?

Metoden jag använt är litteraturstudier av tidigare forskning samt studier av kommunalt och

statligt utgivna tryck och dokument.

Det finns en stor mångfald och en mängd olika inriktningar och inom aktionsforskningen. De

flesta tycks dock vara överens om är att aktionsforskning tar sin utgångspunkt i de berörda

praktikernas egna problem och att det handlar om ett nära samspel mellan handling och

forskning och mellan teori och praktik i en förändringsprocess. Det jag uppfattar skilja de

olika riktningarna åt är hur man förhåller sig till deltagande och ideologi, och i viss

utsträckning vilka tillvägagångssätt man använder. Bland de många inriktningarna har jag

urskiljt två huvudinriktningar. Den ena har jag benämnt "a". Denna har en tråd till

utvecklingsarbete inom arbetslivet och till strategier för ledning och medbestämmande. Här

har man i huvudsak en konsensussyn på det rådande samhällssystemet och ”de berörda

praktikerna” utgörs oftast av yrkesverksamma. Den andra huvudinriktningen har jag kallat

"b". Denna huvudinriktning har en tråd till samhällsarbete och förändringsarbete. Här har man

mer eller mindre en konfliktsyn på samhället och ”de berörda praktikerna” kan här vara

yrkesverksamma men också ”medborgare, brukare, folket, klienter, patienterna, elever” osv.

I ett aktionsforskningsprojektet i samband med Södra Innerstadens stadsdelsförvaltnings

arbete med att tillsammans med de boende göra en områdesbeskrivning av området Södra

Sofielund/Seved skulle deltagarna kunna bestå av de boende i området, processledarna för

insatserna i området och eventuellt en extern, helst flerspråkig, forskare. För att verkligen

utkristallisera de boendes bild kan övriga samarbetspartners tills vidare hållas utanför. Man

skulle kunna använda sig av dialoger med utgångspunkt i en freireansk pedagogik och kritisk
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reflektion, och teoriutvecklingen skulle kunna innebära att belysa vilken bild människor i sk

utsatta områden kan ha av området och situationen.

Möjligheter och förutsättningar för att använda aktionsforskning som metod i Södra

Innerstadens stadsdelsförvaltnings arbete med att tillsammans med de boende beskriva

området Södra Sofielund/Seved finns främst på det sättet att det från stadsdelsförvaltningens

sida finns en vilja att få en bättre bild av området och att tillförskaffa sig den i samverkan med

de i området boende. Faktorer som kan ses som hinder är att metoden är tidskrävande, de

språkliga barriärerna, och svårigheten av få med deltagande boende.

På frågan om aktionsforskning är en möjlig/lämplig metod att använda i Södra Innerstadens

arbete med att tillsammans med de boende beskriva området har jag inget entydigt svar.

Möjligheten finns men kanske finns det andra metoder som skulle vara bättre lämpade. Södra

Innerstadens planerade insatser i området Södra Sofielund ligger inom ramen för

Storstadssatsningen där man från statens sida efterfrågar ett underifrånperspektiv i de insatser

som görs. I de direktiv och rapporter staten ger ut har jag dock inte hittat några förslag på hur

underifrånperspektivet ska förverkligas, och inte heller någon exakt definition av begreppet.

Genom att pröva möjligheten att använda aktionsforskning i stadsdelsförvaltningens

planerade arbete med att tillsammans med de boende göra en områdesbeskrivning ville jag ge

ett exempel på hur underifrånperspektivet skulle kunna se ut praktiskt.

Jag har pekat på möjligheten att använda aktionsforskning i andra former av socialt arbete än

samhällsarbete. Denna möjlighet stödjs genom innehållet i socialtjänstens portalparagraf, SoL

1§.

.
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